KKTC
YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EGİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ EKONOMİSİ VE PLANLAMASI
ANABİLİM DALI

REHBER ÖGRETMENLERİN
KARŞILAŞTIKLARI

REHBERLİK HİZMETLERİNİ

PROBLEMLERE

SUNARKEN

YÖNELİK DURUM ÇALIŞMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
MEHMET ARSLAN

Lefkoşa
Şubat, 2013

KKTC
YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EGİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ EKONOMİSİ VE PLANLAMASI
ANABİLİM DALI

REHBER ÖGRETMENLERİN
KARŞILAŞTIKLARI

REHBERLİK

PROBLEMLERE

HİZMETLERİNİ

YÖNELİK DURUM ÇALIŞMASI

YÜKSEK LİSANS TEZİ
Mehmet ARSLAN
20102926

Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Gökmen DAGLI

Lefkoşa
Şubat, 2013
ii

SUNARKEN

JÜRİ ÜYELERİNİN İMZA SAYFASI

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü' ne
Mehmet ARSLAN'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Okullarında
Çalışan Rehber Öğretmenlerin Rehberlik Hizmetini Sunmaya çalışırken Karşılaştıkları
Problemlere Yönelik Durum Çalışması başlıklı tezi Şubat, 2013 tarihinde jürimiz
tarafından Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı'nda
Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

İmza

Adı Soyadı

Başkan: Doç. Dr. Zehra ALTINA Y GAZİ

Üye: Doç. Dr. Gökmen DAGLI

Üye: Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ

Onay
Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım .

.. ./02/2013
" •ı

iii

r

ÖNSÖZ
Toplumların nasıl bir toplum olduğu ve olacağı o toplumun eğitime ve
öğretmene verdiği değer ile de yakından ilişkilidir. Eğitimin merkezini de okullar
oluşturmaktadır. Okullarda eğitim-öğretimin yanında öğrenci kişilik hizmetleri ve
rehberlik hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumda eğitimin istenilen
nitelikte olabilmesi sunulan öğrenci kişilik hizmetleri ve dolayısı ile rehberlik
hizmetleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle rehberlik hizmetleri çağdaş eğitimin
önemli bir parçasıdır. Yani rehberlik hizmetlerinin niteliği eğitimin niteliği ile
ilişkilidir. Rehberlik hizmetlerini sunan okullardaki rehber öğretmenlerdir. Bu nedenle
bu araştırmada

rehber öğretmenlerin

rehberlik hizmetlerinin

sunumu sırasında

karşılaştıkları problemler incelenmiştir.
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlere ve araştırmanın hazırlanmasında
yardım ve yönlendirmeleriyle yol gösteren ve destek olan tez danışmanım Doç. Dr.
Gökmen DAGLI 'ya en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
Eğitim yaşamımda ve bu günlere gelmemde önemli paya sahip sevgili anneme
ve babama, bu araştırma sırasında eğitimleri yönünden ihmal ettiğim oğullarım
Emirhan ve Ahmet'e ve araştırma sırasında hep yanımda hissettiğim eşim Ayşe
ARSLAN' a sevgi ve muhabbetimi sunuyorum.

Mehmet ARSLAN
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ÖZET
REHBER ÖGRETMENLERİN REHBERLİK HİZMETLERİNİ SUNARKEN
KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK DURUM ÇALIŞMASI
ARSLAN, Mehmet
Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökmen DAGLI
Şubat 2013
Bu

araştırmada

KKTC

Devlet

okullarında

yürütülen

rehberlik

hizmetlerinin ne tür sorunlarla karşılaştığı incelenmiştir. Bunun için rehberlik
hizmetlerinin alt hizmet alanlarından olan psikolojik danışma hizmetleri, bireyi
tanıma hizmetleri, oryantasyon(okula ve duruma alıştırma) hizmetleri, müşavirlik
hizmetleri, bilgi toplama ve yayma hizmetleri, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri,
çevre ve veli işbirliği hizmetleri, izleme hizmetleri ve araştırma ve değerlendirme
hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan problemler incelenmiştir.
Bu araştırma nitel araştırma modelinde yürütülmüştür. Rehber öğretmenlerin
okullarında rehberlik hizmeti alt alanlarında karşılaştıkları problemleri bulmaya
yönelik,

veri

toplama

aracı

olarak

araştırmacı

tarafından

hazırlanan

yarı

yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma verileri KKTC Eğitim
Bakanlığı Genel Ortaöğretim Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Dairesi'ne bağlı
okullarda görev yapan toplam 30 rehber öğretmenden elde edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa;
KKTC Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin başta gelen sorunları
bir odayı iki rehber öğretmenin kullanması ve odaların fiziksel durumu ve
donanımsal

durumu çağdaş rehberlik

öğretmenler, okul yöneticilerinden,

anlayışına uygun olmamasıdır.

Rehber

öğretmenlerden ve velilerden yeterli destek

görememektedirler.
Rehber öğretmenler

okullarda

yönetici

ve öğretmenlerin

rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetlerini yeterince önemsemediğini belirtmişleridir. Rehber
öğretmenler özellikle öğretmenler yasasındaki rehber öğretmenlerin derse girmesi ile
1

ilgili ifadeden kaynaklı mesleğin ilkeleri ile uyuşmayan görevlerin kendilerine
verilebildiğini, ders ve nöbet görevi gibi görevler nedeniyle asıl işleri olan rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerine zaman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını, hizmet
içi eğitimlerle yeni gelişmelerden haberdar edilmek istediklerini belirtmişlerdir.
Rehber öğretmenler bireyi tanıma çalışmalarında, öğrenci ve velilerin eksik ve
bazen de yanlış bilgiler verdiklerini belirtmektedirler. Rehberlik dersinin olmaması,
Bakanlıkla işbirliğinin olmaması, okullar arası bilgi ve dosyaların paylaşılmaması,
öğretmen ve ailelerin desteğinin yeterli olmaması, okulda işbirliği ve koordinasyon
eksikliği, sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene değişmesi, öğrenci sayısının
çokluğu vb. nedeni ile zamanlarının yetmediği ve kırtasiye v materyal eksikliği gibi
problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Rehber öğretmenler velilere ulaşamadıklarını ve çevrede yönlendirebilecekleri
kurum-kuruluşun olmadığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik hizmetleri, problemler, rehber öğretmen.
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ABSTRACT
A STUDY ANALYSİS BASED ON THE PROBLEMS THAT GUİDANCE
COUNSELLORS FACE WHEN THEY ARE PROVİDİNG COUNSELLİNG
ARSLAN, Mehmet
MA in the Department of Education Supervision and Management, Economy and
Planning
Thesis Supervisor: Associate Professor Gökmen DAGLI
February 2013
This research focuses on the problematic issues that school guidance systems
encounter in public schools in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Therefore,
psychological guidance services, individual recognition services, school orientation,
collection and distribution of information, the problems regarding the presentation of
investigation and evaluation of the services are taken into consideration respectively
whilst preparing this thesis.
This research is based on the qualitative data collecting model. Semi
constructed interview forms have been used in this study in order to find out the
difficulties that guidance counsellors deal with while they are serving the
subdivisions about the counselling services. Thirty guidance counsellors who work in
the General Secondary Education Department

and the Vocational Education

Department in the TRNC Ministry of Education took part in this study.
According to the results that were obtained from the study, one of the major
problems lies in the fact that guidance counsellors have to share the same office
room in the public schools in the TRNC. The office rooms are not suitable according
to the contemporary counselling views as they are lack of physical and software
requirements. In addition, the results show that guidance counsellors do not get
enough attention from the school directors, teachers and the parents.
Guidance Counsellors report that guiding and psychological counselling
services are not being valued enough by the teachers and school directors in those
schools. Guidance counsellors inform that they are often short of time to do their
actual job which is counselling and psychological counselling services as they have

3

to cope with other jobs like supervisory duties or teaching other lessons. As a matter
of fact, all these extra responsibilities do not have a place in the constitution of
teachers. Guidance counsellors also highlight that they would like. to attend to in
service trainings more often in order to keep up-to-date with the latest changes in
their profession.
Moreover, guidance counsellors state that students and parents sometimes fill
in the forms with missing or wrong information during the sessions about getting to
know the individuals. Furthermore, the lack
schools,

of guidance services as lessons in

little cooperation between the Ministry and the schools, unsharing of

information and file transfer among schools, not getting enough attention from
teachers and parents, lack of coordination and cooperation in schools, classes not
taught by the same guidance counsellors every academic year, high student
population etc. are all the reasons that cause not having enough time for counselling.
Last but not least, they also face with the stationery and material shortage.
Consequently, guidance counsellors reveal that they are not capable of
reaching parents and there are not any institutions for directing students with
psychological issues in the surrounding areas.
Keywords: Guidance services, problems, guidance counsellor.
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BÖLÜM I

GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, sayıltıları ve
araştırma ile ilgili tanımlar yer almaktadır.
1.1. Problem
Hızla değişen dünyada meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler,
toplumsal yaşamı daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bilimsel
ve

teknolojik

yeniliklerin

artması,

bireylerin

topluma

uyum

sağlamalarını

güçleştirmiştir(Kızıl, 2007). Bu yeniliklere ve değişmeye uyum sağlayabilmeleri için
insanların daha iyi eğitilmeleri gerekiyor. Eğer çevrede algıladığımız uyarıcılar
sürekli değişiyorsa insanların da buna paralel olarak tepkilerini ve kendilerini
değiştirmesi gerekiyor(Özgüven, 1999).
Çağdaş eğitim anlayışı,

öğrencinin "bütünlük"

içinde, her yönü ile

gelişebilmesi için, okulda yer alan "öğretim" ve "yönetim" hizmetleri yanında,
öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekleyici ve eğitimlerini tamamlayıcı diğer bazı
hizmetleri gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu hizmetlere öğrenci kişilik hizmetleri
denmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik öğrenci kişilik hizmetlerinin önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır.

Çağdaş eğitimin tamamlayıcı bir yönünü oluşturan

rehberlik hizmetlerinin en genel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım
etmektir(Yeşilyaprak, 2003).
Eğitim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan rehberlik uygulamaları,
çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kepçeoğlu, 2004;
Tan, 1985).
Ülkemizde, okullarda görevli psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının
çok çeşitli mesleki problemleri bulunmaktadır(Kepçeoğlu, 1999).
Özgüven'e (1999) göre PDR alanı ile ilgili olarak "PDR alanının oldukça yeni, ruh
sağlığını koruyucu bir hizmet alanı olarak pek çok sorunları vardır. Yıllar önce 1954
yılında Kandilli Lisesi'nde yapılan "Rehberliği etkileyen Faktörler ve Sorunlar"
konulu seminerde dile getirilen, örgüt sorunu, yasal sorunlar, personel yetiştirme,
özlük hakları, araç ve gereç sorunlarıyla diğerleri bugün de farklı ölçülerle de olsa
meslek alanının sorunları olmaya devam etmektedir".
10

Rehberlik hizmetlerinin uygulanması sırasında sorun yaratan bir başka
etmen de, alanla ilgili teorik yaklaşımlarda öngörülen rehberlik uygulamaları ile
gerçek uygulama arasında farklılıkların bulunması olabilir. Çünkü her ne kadar
rehberliği dikkate alan yasal düzenlemeler yapılsa da, eğitim kurumlarının geleneksel
işleyişi

kolay

kolay

kırılamamakta

yönlendirmektedir(Erdoğan,

2002).

ve

bu

Ayrıca

işleyiş,

çalışmaları

okullarda

oluşturulan

daha

fazla

rehberlik

servislerinin ortak bir anlayışa sahip olmadığı, uygulanacak program ve yöntemde
amaçların

belirgin

olmadığı,

öğretmenlerin ve yöneticilerin

psikolojik

danışmanların

ve

okuldaki

diğer

rehberlik görevi ve rolünü algılamada netliğin

olmadığı ile ilgili sorunlardır(Özgüven, 1999).
Doğan (2000), "Bu sorunların nedeni alanla ilgili teorik yaklaşımlarda
uygulanan rehberlik modellerinin çok çeşitli olması ve gelişmelerin sürekli devam
etmesi olabilir. Çünkü alana uzman yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında verilen
eğitim sırasında, bazı modeller ya eksik öğretilmekte ya da hiç öğretilmemektedir.
Alanda uygulanmak üzere geliştirilen birçok rehberlik modelinin olması, alan için bir
zenginlik olmakla birlikte ortak değer, tutum ve anlayışın geliştirilmesi, rehberlik
görevlerinin neler olduğunun netleşmesi açısından sıkıntı yarattığı da söylenebilir."
Kepçeoğlu'na

(1999) göre "PDR

uygulamalarında

karşılaşılan

temel

sorunların en kısa sürede bir çözüme kavuşturulması, bu uygulamaların etkili ve
başarılı bir biçimde geliştirilmesinde son derece gereklidir. Aslında her sorun, çözüm
bakımında alınacak önlemlere ilişkin önerileri de beraberinde getirmekte, çözüm için
kendi kendine bazı önemli ipuçları vermektedir." Bunun için burada ayrıca psikolojik
danışma ve rehberlik uygulamalarında karşılaşılan tüm sorunları ve bu sorunlara
çözüm önerileri sunulmayacaktır. Burada sadece PDR Hizmet alanlarından dokuz alt
hizmet alanlarına yönelik bir durum tespiti yapılacak ve öneriler bölümünde kısaca
çözüm önerilerine de değinilecektir. Bu araştırmada "KKTC Devlet okullarında
çalışan rehber öğretmenlerin,

okullarında rehberlik hizmeti sunmaya çalışırken

karşılaştıkları problemler nelerdir?" sorusunun cevabı aranacaktır.
1.2. Problem Cümlesi
Açık ve seçik tanımlanmış ve neler yapılacağı belli olan araştırma problemi,
araştırma için iyi bir başlangıçtır (Karasar, 2003). Bu nedenle araştırmada, "KKTC
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Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin rehberlik hizmetlerini sunarken
karşılaştıkları problemler nelerdir?" sorusuna yönelik durum çalışması yapılacaktır.
1.3. Alt Problemler
1. Psikolojik danışma uygulamasında ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz?
2. Öğrencileri

tanıma

alanındaki

hizmetlerle

ilgili

ne

tür

problemlerle

karşılaşıyorsunuz?
3. Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili okulda ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
4. Öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili olarak okulda
karşılaştığını problemler nelerdir?
5. Öğrencilere ilişkin olarak uygulanan yöneltme ve yerleştirme hizmetleriyle ilgili
olarak ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz?
6. İzleme ve değerlendirme alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
7. Araştırma

ve geliştirme

alanındaki

hizmetlerle

ilgili ne tür problemlerle

karşılaşıyorsunuz?
8. Yönetici ve öğretmenlere yönelik yapılan müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri ile
ilgili karşılaştığınız problemler nelerdir?
9. Çevre ve velilerle ilişkiler alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
1.4. Araştırmanın Amacı
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri (servisler) değişik hizmet
alanlarında

faaliyet göstermektedir.

Bu araştırmada dokuz hizmet alanı esas

alınmakta ve orta öğretim kurumlarında
hizmetlerin

sunumu

esnasında

çalışan rehber öğretmenlerin

karşılaştıkları

problemlerin

bu alt

belirlenmesi

amaçlanmaktadır.
Bunun için orta öğretim kurumlarında (ortaokul, lise ve meslek liselerinde),
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aşağıdaki hizmet alanlarıyla ilgili ne
problemlerle karşılaşıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu alt hizmet alanları şunlardır:
1. Psikolojik Danışma,
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2. Bireyi Tanıma,
3. Oryantasyon (okula ve duruma alıştırma),
4. Müşavirlik,
5. Bilgi toplama ve yayma,
6. Yöneltme,
7. İzleme,
8. Araştırma değerlendirme.
9. Çevre, veli ve okul işbirliğidir.
1.5. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma sonunda ortaya çıkacak bulgular okullarda uygulanan
rehberlik çalışmalarının tekrar gözden geçirilmesine katkı koyacağı düşünülmektedir.
Araştırma

sonunda

ortaya

çıkan

bulgular

rehberlik

ve psikolojik

danışma

hizmetlerinin dokuz alt alanıyla ilgili ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının
çıkarılması

beklenmekte

umulmaktadır.

Bunların

ve

çıkan

dışında,

bu

bu

sonuçların

araştırmanın

alana

katkı

konuyla

ilgili

ortaya

sağlayacağı
gelecekte

yapılabilecek olan çalışmalara yol gösterici olması da umulmaktadır.
1.6. Sayıltılar
1. Araştırma için seçilen çalışma grubunun evreni temsil ettiği kabul edilmektedir.
2. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin sorulara verdikleri cevapların samimi ve
içten olduğu kabul edilmektedir.
3. İlgili literatür taraması sonucu elde edilen bilgilerin yeterli olduğu
düşünülmektedir.

1.7. Sınırlılıklar
1. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde bulunan ortaokul ve liseler ile
sınırlıdır.
2. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılının güz dönemiyle sınırlıdır.
3. Bu çalışma araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin görüşleri ile sınırlıdır.
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1.8. Tanımlar
Metinde sık sık kullanılan, anlamının bilinmesi, okuyucuya 'uygun' bir
bakış kazandıracak nitelikte görülen bazı terimler burada tanımlanmıştır ( Karasar,
1994).
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri: Bireyin kendini anlaması, sorunlarını
çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve
sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce
bireye yapılan psikolojik yardımlardır (Kepçeoğlu, 1982).
Bireysel Rehberlik: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin bir seferde yalnız
bir kişiyle yüz yüze yapılan danışma ilişkisidir.
Grupla Rehberlik:

8-10 kişilik gruplarla yapılan

rehberlik veya psikolojik

danışmadır.
Psikolojik Danışma Hizmeti: Bireyin karar verme ve sorun çözme gereksinimini
karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardım amacıyla bireyle yüz yüze
kurulan psikolojik yardım ilişkisidir(Yeşilyaprak, 2003).
Oryantasyon Hizmeti: Bu hizmet bir okula yeni başlayan, eğitim yılı başında veya
öğretim yılı İçinde nakille gelen öğrencilere, okulu, kurallarını, kantinini vb.
tanıtmak, okul ve çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek
ve böylece

ortama kısa sürede alışmalarına

yardımcı

olmak üzere yapılan

çalışmalardır.
Bireyi Tanıma Hizmeti: Bireyin gelişimini izlemek ve yardımcı olmak amacıyla
bireyin tanınmasına yönelik olarak, öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, güçlü ve sınırlı
yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu vb. yönleri hakkında
bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilerin yararına kullanmaktır.
Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti: Öğrencinin kendini tanıması, çevreye uyumuna
yardımcı olması ve kendini geliştirmesi için okul içi programlar, sosyal kültürel
ve eğitsel çalışmalar, üst okullar, iş ve meslekler hakkında her türlü gerekli bilginin
toplanması ve bu bilgilere öğrencilerin ulaşmasının sağlanması hizmetidir.
Yöneltme ve Yerleştirme Hizmeti: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
alana, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılan yardımlar
bütünüdür.
İzleme Hizmetleri: Çeşitli okul içi programlara, eğitsel ve sosyal etkinliklere, başka
okullara, geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler
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ile psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin bulundukları ortamlarda uyum ve
gelişim durumları hakkında sürekli bilgi edinmek için yapılan izleme çalışmalarıdır.
Araştırma

ve

Değerlendirme

Hizmetleri:

Uygulanmakta

olan

rehberlik

programlarının etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştirilip yenileştirilmesi
amacıyla yapılan değerlendirme çalışmalarını ve okuldaki tüm paydaşların rehberlik
ihtiyaçlarının belirlenme çabalarını ifade eder.
Müşavirlik

(Konsültasyon):

Bu hizmet, okulda rehber öğretmenin öğretmen ve

yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları ve bu alandaki bilgilerini
arttırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.
Çevre ve veli ile ilişkiler: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacına
ulaşması için hizmetlerin her aşamasında çevre ve veli ile kurulan ilişkileri ifade
ede{
Psikolojik Danışman: Görevi okullarda öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerini yürütmek olan ve bu alanda uzman kişidir.
Rehber Öğretmen:

Her ne kadar bir çok ülkede tanımı yapılırken "psikolojik

danışman", "psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı" gibi tanımlamalar yapılsa da
Ülkemizde rehber öğretmen olarak tanımlanmaktadır. "Öğretmenler yasası uyarınca
atanmış olan ve Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık
servislerinde

öğrencilere

rehberlik

ve psikolojik

danışmanlık

hizmeti

veren,

üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler
alanında lisans eğitimi almış personelidir"(KKTC Resmi Gazete sayı 151, 2005).
Sınıf Rehber Öğretmeni: Asıl görevi herhangi bir dersin öğretmenliği olan, aynı
zamanda okullarda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine
giren öğretmendir.
Okul: Okul her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer olarak
tanımlanmaktadır(TD K).
Lise: Lise ise 15-17 yaşları arasında çocukların devam ettiği eğitim kurumu türüdür
(mebnet.net).
Ortaokul: Kuzey Kıbrıs Türk Curnhuriyeti'nde 12-14 yaşları arasında çocukların
devam ettiği eğitim kurumu türüdür. Bu eğitim, Tablo- 1 'de görüleceği üzere zorunlu
15 yaş eğitimi çağı içerisinde yer almaktadır(mebnet.net).
Yönetici: Ortaokul ve liselerde görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarını tanımlamaktadır.

15

Öğretmen: Lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenleri tanımlamaktadır.
Veli: Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışından sorumlu kimseye
veli denir (TDK).

Şekil 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi (mebnelnet).
1.9. Kısaltmalar
TC

Türkiye Cumhuriyeti

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PDRAŞ

Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi

Türk PDR-DER

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

YGS

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
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BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1. EGİTİM, YÖNETİM VE ÖGRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ
Hızlı sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmeler, bilim alanındaki
yem gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan haklarındaki
gelişmeler eğitimden beklentilerin artmasına yol açmış ve geleneksel eğitime baskı
yaparak eğitimi birey yararına değişmeye zorlamıştır(Y eşilyaprak, 2003).
Eşitimin işlevini gerçekleştirmek üzere örgün eğitimde okulun yapısı da
değişmiş ve geleneksel okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında Öğrenci
Kişilik hizmetlerinin yanında yeni bir hizmet grubu olarak yerini almıştır(Tan, 1992).

Şekil 2. Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okulda Yer Alan Üç Temel Hizmet
Grubu(Yeşilyaprak, 2003).
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Öğrenci Kişilik Hizmetleri, çağdaş eğitim
anlayışının örgün eğitim etkinlikleri içine katmayı zorunlu gördüğü profesyonel bir
hizmetler grubudur. Okulda, öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf atmosferi
dışında sağlanan ve onun kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanları ile sağlıklı bir
şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar(Yeşilyaprak, 2003).
2.1.1. Eğitim-Öğretim
Eğitim "bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranışlar
kazandııma süreci" olarak tanımlanmaktadır(Ertürk 1982).
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Eğitimin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma yararlı
hale gelmesi ve ortaya çıkan sorunlarına çözüm bularak, problem çözme yeteneğinin
kazandırılmasıdır(Özgüven 1999).
Yeşilırmak(2003)'e

göre bireyi toplum için yetiştirmekle ilgi olarak "onu

toplumun sürekliliğini ve düzenliliğini sağlayacak iyi bir vatandaş ve toplumsal
ekonominin sürekliliğini sağlayabilecek insan gücü olarak yetiştirmek, bireye meslek
hayatında mutlu, yaratıcı ve üretken bir birey olmasını sağlayacak davranışlar
kazandırmak demektir" şeklinde ifade etmiştir.
Çağdaş bilimsel anlayışa göre eğitim; bireyin bedensel, duygusal, düşünsel
ve sosyal yeteneklerinin

kendisi ve toplum için en uygun şekilde gelişmesi

oluşumudur. Kısaca bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplum için en
uygun düzeyde geliştirilme sürecidir(Yeşilyaprak, 2003).
Eğitim, geçerli öğrenmelerin oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim
ister kasıtlı olarak okullarda yapılsın, isterse kendiliğinden bireyin içinde yaşadığı
tüm

çevrede

yapılsın,

sadece

istendik

nitelikte

davranış

değişmelerinin

oluşturulmasını yani, geçerli öğrenmeleri kapsar. Öğrenmenin herkes tarafından
kabul edilen bir tanımının olmadığı, bununla beraber öğrenmenin oluşabilmesi için
belli kriterlerin oluşması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Senemoğlu (1997)

öğrenmeyi kısaca şu şekilde tanımlamaktadır:
"Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek,
yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki
nispeten kalıcı izli değişmelerdir" (Senemoğlu 1997:94).
Bu tanım incelendiği zaman öğrenmenin oluşması için; insan davranışında
gözlenebilir bir değişiklik olması gerektiği, bu değişikliğin bedenen büyüme ile ilgili
olmayıp yaşantılar sonucu ve nispeten süreklilik göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz.
2.1.2. Yönetim
Yönetim; en basit tanımı ile örgütün insan ve madde kaynaklarının etkili
olarak kullanılarak kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesini
2006).
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amaçlar(Becerikli,

Yönetim insan topluluklarının beyin ve beden gücünün belirli bir amacı
gerçekleştirmek

için harekete geçirilmesidir.

Etrafındakileri

belirlenen hedefe

götürmek yöneticinin bilgi, beceri ve yeteneğine bağlıdır (Ergezer, 1995).
Bursalıoğlu'na (1982) göre "okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir
alana uygulanmasıdır.
kaynaklarım

Okul yönetiminin görevi okuldaki tüm insan ve madde

en verimli biçimde kullanarak,

okulu amaçlarına uygun olarak

yaşatmaktır. Okul müdürünün bu görevi başarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir
roller sistemi olarak görmesine, davranışlarını her zaman ilişkili olduğu öğretmenler
.ve diğer personelin rol ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlanmasına
bağlıdır."
Başar'a (2001) göre ise "Okul yöneticisi, konumu itibariyle okulların
başarısı ve etkililiği üzerinde, kritik öneme sahip faktörlerden birisidir. Okulun
yönetim yapısı ve yöneticilerin özellikleri, eğitimin önemli bir değişkenidir. Etkili
öğretim, yönetsel desteğe bağlıdır. Bu destek ve örgütün kalitesi,

öğretmen

davranışını etkilemektedir."
2.1.3. Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Bakırcıoğlu'na (2005) göre "toplumdaki insanların sayısı kadar kişilik olduğu
bir gerçektir. Bu bakımdan özellikle sosyal bilimlerde, aynı sebepler her zaman aynı
sonucu doğurur şeklinde kesin yargıya varılamaz. Bireyin bedensel, ruhsal ve benlik
gelişimi yanında; ailesinin toplumsal ve ekonomik durumu ile gelecek için
planlarının neler olduğunun iyi bilinmesi ona verilebilecek yardımların planlanıp
gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir."
Kepçeoğlu'na

(1999) göre "Çağdaş

eğitim kurumlarında

öğrencilerin

davranışlarında istendik değişme meydana gelmesi ve öğrencilerin her yönden
gelişmeleri

için, öğretim

ve yönetim

hizmetlerinin

yanında

"öğrenci kişilik

hizmetleri" olarak adlandırılan; psikolojik danışma ve rehberlik, kayıt, kabul ve
devam, yurt, kredi ve burs, sağlık, özel eğitim ve özel yetiştirme, sosyal çalışma ve
sosyal

yardım

gibi

alt

gruplara

ayrılan

hizmetlerden

de

yararlanmaları

gerekmektedir."
Eğitim

sistemlerine

bakıldığı

zaman

görülecek

ki,

öğrenci

kişilik

hizmetlerinin, eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla beraber, yönetim ve öğretim
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faaliyetlerinden

de

ayrı,

kendine

has

bir

hizmetler

grubunu

oluşturduğu

görülmektedir. Aynı şekilde rehberlik hizmetleri de öğrenci kişilik hizmetleri içinde
onun seçme, karar verme, uyum sağlama ve problemlerinin çözümüne kişisel olarak
yardım eden bir hizmetler grubudur(Tan, 1992:7).
Özoğlu'na (2007) göre, "Okullarda öğrenciyi tanıma, anlama ve onun
gelişmesine,

büyümesine

yardım

çabaları,

psikometrik

ölçme

araçlarının

uygulanması, mediko-sosyal yardım sağlanması, eğitsel, kişisel duygusal ve mesleki
rehberlik hizmetleri Öğrenci Kişilik Hizmetleri terimi ile ifade edilmektedir."
Öğrenci kişilik hizmetleri ile rehberlik eş anlamlı olarak kullanılmamalıdır.
Öğrenci kişilik hizmetleri rehberliğin yanı sıra okullarda eğitim ve öğretime yardımcı olan
ve örneğin eğitsel kol faaliyetleri, okul koruma dernekleri, spor alanları, barınma, burs,
dinlenme yerleri ve okul kütüphanesi gibi rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerinin
içermediği hususları da kapsamaktadır(Özoğlu, 1982:2).
2.1.3.1. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi
Öğrenci kişilik hizmetlerinin eğitimin kalitesini artırdığı birçok dünya
ülkesinde kabul görmüştür. Bu açıdan Türk Eğitim Sisteminde öğrenci kişilik
hizmetlerinin önemi giderek anlaşılmakta ve eğitimde hızla artan nitel gelişmelere
paralel olarak bu hizmetin de geliştiği görülmektedir(Özgüven, 1999).
Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili her türlü
olanaktan en yüksek düzeyde yararlanabilmelerine yardımcı olarak, her türlü engeli
ortadan kaldırmayı kendine amaç edinir. Bu amaçla, öğrenci kişilik hizmetlerinin
diğer öğretim amaçlarını gerçekleştirmeye dönük etkinlikleri örgütlediği söylenebilir
(Kuzgun, 1992, s.3).
Özgüven'e (1999) göre "Öğrenci kişilik hizmetleri merkezine öğrenciyi
alarak, okul, aile ve çevreye odaklanmaktadır.

Bu hizmetlerin planlanması,

örgütlenmesi ve uygulanması yönünden ise bir sistem olarak merkezi örgüt, Milli
Eğitim Bakanlığı ve taşra örgütlerine kadar yönetimin alt birimleri, okul rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere tüm ilgililer ile işbirliği içinde
yürütülmesi gerekmektedir."
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ÇAGDAŞ ÖRGÜN EGİTİM

l

1

1

üGRE'fİM

ÖGRENCİ KİŞİLİK
HİZMETLERİ

YÖNETİM

Öğrenciye ihtiyacı olan bilgi ve
becerileri kazandırarak onun
zihinsel gücünü geliştiren
etkinlikler

Öğrencilerin öğretim
etkinliklerinden etkili biçimde
yararlanabilmeleri ve
kendilerini her yönüyle tüm
olarak geliştirmeleri için uygun
ortam sağlamaya yönelik
hizmetlerin tümü

Öğretim ve Öğrenci Kişilik
Hizmetlerinin etkili bir şekilde
yürütülmesinde gerekli araç
gereç ve personeli sağlamak ve
programları yürütmekle
yükümlü örgüt

I

I
,·

AMAÇ
Bireyin bütün kapasitelerini kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmek (meydana
getirilmek istenen davranış değişikliklerini oluşturmak)

Şekil 3. Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okullarda Yer Alan Üç Temel
Hizmet Grubu (Yeşilyaprak,2003).
Kepçeoğlu'na

(1993) göre çağdaş eğitim anlayışı, "eğitim sürecinin tam

olarak gerçekleşebilmesi

için, öğrencilerin

bütün yönleri

ile en iyi şekilde

gelişebilmelerini sağlayacak bir takım hizmetleri gerekli kılmaktadır. Öğretim ve
yönetim hizmetleri yalnız başına bu süreci gerçekleştirmede yetersiz kalmakta, yeni
bir hizmet alanı ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetlerden en önemlisi, kuşkusuz öğrenci
kişilik hizmetleridir"
2.1.3.2. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin İşlevi
Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilere yönelik ve onları destekleyen bir hizmet alanı
olarak, hem eğitim etkinliklerini ve hem de öğrencilerin bireysel olarak destekleyerek
eğitim öğretimin niteliğini geliştirmektedir. Öğrenci kişilik hizmeti;
1. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında kalan, ancak eğitim-öğretimi destekleyen
birtakım zihinsel ve sosyal hizmetler sunarak,
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2. Okullarda

öğrencilerin

öğretimin

merkezinde

kalmalarını

ve

onların

gereksinimlerini karşılayarak, gelişmelerini ve öğrenmelerini engelleyen koşulları
ortadan kaldırarak, daha üst gereksinim ve amaçlara yönelmelerine yardım ederek,
3. Öğrenci kişilik hizmeti, öğrencinin öğrenme sürecindeki duygusal gerilimlerini
düşürmelerine yardım ederek, onların bireysel sorunlarına rasyonel ve gerçekçi gözle
bakmalarına ve çözüm bulmalarına yardımcı olmaktadır. (Özgüven, 1999).

2.1.3.3. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı
ÖGRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

I

I

I

I

I

SAGLIK
HİZMETLERİ

SOSYAL
YARDIM
HİZMETLERİ

REHBERLİK
HİZMETLERİ

ÖZEL
YETİŞTİRME
HİZMETLERİ

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
HİZMETLER

DSağlık Hizmeti
İle
İlgili Önlemler
Alma

DParasal Yardım
Hizmetleri

DPsikolojik
Danışma Hizmeti

DBoş Zaman
Eğitimi Verme

DEk Görev İş
Bulma

DMesleki
Danışma
Hizmeti

DB~arısızlığı
Giderici,
Yetiştirme
Çalışmaları

DSağlık Eğitimi
Verme
DSağlık
Kontrolleri
Ve Taramalar
Yapma
DTedavi
Hizmetleri

DB arınma
Hizmetleri
DBeslenme
Hizmetleri
DUlaşım
Hizmetleri

D Yeni Ortama
Alıştırma Hizmeti
DBireyi Tanıma
Hizmeti
DBilgi Toplama
Ve
Yayma Hizmeti

Dözel
Yeten ekleri
Geliştirme
Çalışmaları
Dihtiyaca Göre
Gerekli Hazırlık
Kursları

DBoş Zamanlan
Değerlendirme
Olanakları
Hazırlama
Dilgilere Göre
Çeşitli Etkinlikleri
Planlama Ve
Yürütme

DYöneltme Ve
Yerleştirme
Hizmeti
Dizleme Ve
Değerlendirme
Hizmeti

Şekil 4. Çağdaş Eğitim Kurumlarında Yer Alan Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin
Kapsamı, (Yeşilyaprak, 2003).
Öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamına giren birçok hizmet alanı yer
almaktadır. Bu hizmet alanlarını Şekil 4'te her birinin kapsamları ile birlikte görmek
mümkündür. Şekil 4 incelendiğinde öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamına giren
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diğer hizmetler görülmektedir. Sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, rehberlik
hizmetleri, özel yetiştirme hizmetleri ve sosyal-kültürel hizmetler öğrenci kişilik
hizmetlerinin kapsamında olan hizmetlerdir. (Yeşilyaprak, 2003)
Bu hizmetler, temelde öğrencilerin eğitim ortamındaki öğrenme süreçlerinde
ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Öğrenci kişilik hizmetlerinin her bir boyutunda,
öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini engelleyen ya da kısıtlayan sorunların ortadan
kaldırılması ya da yeterli ortamın sağlanması ortak özellik olarak görülmektedir. Bu
özellik,

öğrencilerin

eğitim

ortamından

daha

fazla yararlanmalarına

olanak

sağlayabileceği gibi, kendi kişisel gelişimlerini her yönüyle tamamlayabilme fırsatı
sağlayacaktır(Y eşilyaprak, 2003: akt. Bıçak, 2006).

Özgüven' e (1999) göre eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri "kapsadığı
hizmetler bakımından çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip kişi, kurum ve grupları içine
alan ve işbirliğini gerektiren bir hizmet alanı durumundadır. Bütün bu hizmetlerin
yerine getirilmesi okulda psikolojik danışma uzmanları ile birlikte doktor, psikolog,
özel eğitim uzmanı, okul yöneticileri, sınıf rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri
öğrencinin ailesi ve dolayısı ile eğitim sürecine etki edebilecek tüm hizmet ve destek
gruplarının işbirliği ile sağlanmaktadır."

Poyraz (2007)'ye göre "Öğrenci kişilik hizmetleri, kapsadığı hizmetler bakımından
çeşitli uzmanlık alanlarını, kişi, kurum ve grupları içine alan ve işbirliğini zorunlu
kılan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi okullarda
görevli, öğretmen, yönetici, özel eğitim ve sosyal hizmet uzmanları, psikolog, okul
psikolojik danışmanı, çeşitli kuruluşların temsilcileri, öğrenci velileri, okul aile birliği
vb. benzeri hizmet gruplarının bir biri ile işbirliği içinde çalışmaları ve ortak bir
anlayış içinde olmaları gerekmektedir."

2.2.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
İlgili literatürde kullanılan kavramlarda bazı karışıklıklar vardır. Rehberlik
uygulamalarında ileri bazı ülkelerde de bu anlamsal karışıklıklar vardır. Bunun
nedeni, kısaca, alandaki hızlı ve sürekli gelişmelerdir.
"Rehberlik" ile "Psikolojik Danışma" kavramları ile ilgili tartışmalar ve
görüş aynlıkları devam etmektedir. Nitekim bazı uzmanlar rehberlik etkinlikleri
içinde olduğu halde psikolojik danışma ile ilgisi pek sınırlı olan birçok etkinliğe
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dikkati çekerek rehberlik kavramını ön planda tutmaktadırlar. Bazı uzmanlar ise
geleneksel olarak rehberlik adı altında verilen hizmetlerin
öğretim etkinliklerinin

bir uzantısı

birçoğunun aslında

gibi görmekte psikolojik

danışma ilişkisi

bulunmaksızın öğrenciye verilen öteki yardım hizmetlerini psikolojik hizmetlerden
saymamaktadır. Öte yandan son yıllarda büyük bir uzman grubu orta bir yol bularak
hem rehberlik ve hem de psikolojik danışma kavramlarını bir arada benimseyerek
kitaplarında

ve araştırmalarında

"Rehberlik

"Psikolojik Danışma ve Rehberlik"

ve Psikolojik

adını kullanmaktadırlar.

Danışma"

ya da

Bunların arasında

"Rehberlik" veya "Psikolojik Danışma" kavramlarını daha öne almayı bir vurgulama
olarak gösterenler de vardır. Örneğin "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" derken
rehberlik

hizmetlerine

daha fazla önem verildiğini;

"Psikolojik

Danışma

ve

Rehberlik" derken de psikolojik danışma hizmetlerini daha çok önem verildiğini
göstermek gibi. Rehberlik ile psikolojik danışma ilişkisini aşağıdaki şekilde basit bir
çizimle daha somut anlatılabilir(Kepçeoğlu, 1999).

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

"

•I Rehberlik
Psikolojik
Danışma

Şekil 5. Psikolojik Danışma ile Rehberlik Arasındaki İlişki(Kepçeoğlu, 1999).
Şekil 5'de görüldüğü üzere Psikolojik Danışma, Rehberlik hizmetlerinin
merkezini ve özünü oluşturmaktadır(Kepçeoğlu, 1999).
Öğrenci kişilik hizmetleri içinde en önemli hizmeti rehberlik hizmeti
oluşturmaktadır. Rehberlik hizmetleri içinde de en önemli birimi psikolojik danışma
oluşturmaktadır.
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Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde özel bir yeri olan rehberlik ve psikolojik
danışma; 20. Yüzyıl' da eğitim alanına getirilen en önemli yeniliklerden biridir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarına, öğretim ve yönetim
hizmetlerinin başarısızlıkları yüzünden girmiştir (Bakırcıoğlu, 2005).
Eğitim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan rehberlik uygulamaları, çağdaş
eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kepçeoğlu, 2004; Tan,
1985).
Rehberliği Zorunlu Kılan Nedenler;
Toplumumuz

sürekli olarak hızla değişmektedir. Teknoloji ve bilim

alanındaki değişme ve gelişmeler

sosyal

kurumlarda ve bu kurumların

fonksiyonlarında da değişme meydana getirmiştir. Genç kuşakta görülen sağlık
ve istiklal kaygısı, okuma sorunu, ev-aile sosyal
bunalım, onların
dünyada

bu konularda

Bütün bu durumları

zorunludur.

Toplumlarda

kabiliyetlerine
tanınması

aydınlanmalarını

suç isleme eğilimi, uyuşturucu

artmaktadır.

madde

insan gücüne

uygun işlerde çalıştırılmaları

sınıflardaki öğrencilerin

zorunlu

kılmıştır.

Bütün

alışkanlığı günden

güne

azaltmak için gerekli rehberliğin yapılması

vasıflı

gerekmektedir.

ilişkiler ve is hayatındaki

Eğitim

durumları

ihtiyaç

vardır.

gerektiğinden

üzerinde
rehberliği

yapılan

onların

değişiklikler,

zorunlu

Bireylerin
çok iyi
kalabalık

hale getirmiştir(Sak,

2004).
Orta öğretim kurumlarında rehberliği zorunlu kılan diğer nedenlerden
bazıları kısaca şu şekilde sıralanabilir;
1. Öncelikle bu dönemde öğrenciler hızlı bir gelişim dönemindedirler ve birtakım
gelişim sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir. İşte rehberlik uygulamaları bu
gelişim sorunlarını çözmeye yardım etmelidir.
2. Gençlik dönemi, geleceğe hazırlanan ve gelecekle ilgili bazı kararların verilmesi
gereken dönemdir. Bu kararların önemli bir kısmı orta öğretim döneminde verilmek
zorundadır. Alan seçimi, iş seçimi vb.
3. Orta öğretim dönemi üst okula hazırlanılan bir dönem olması nedeniyle başarı ve
sınav stresi gibi birtakım sorunların yoğun yaşandığı dönemdir ve rehberlik bu
konularda etkin olmalıdır.
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4. Ergenlik dönemi merak ve arayışın, gücü denemenin ve sınır yaşantıların yaşandığı
dönemdir.

Bu

gençleri

bazen

istenmeyen

alışkanlıklara

ve

bağımlılıklara

sürükleyebilir. Bu nedenle rehberlik bu konuda önleyici çalışmalar yapmalıdır.
5. Gençlik dönemi intiharları oldukça yaygındır ve bu konuda önleyici rehberlik
çalışmalar yapmalıdır.
6. Ergenlik dönemi cinsel enerjinin çok yoğun olduğu ve merakın, arayışın olduğu bir
dönemdir. Bu nedenle bu dönemde istenmeyen cinsel hastalıklar ve gebelikler
gözükebilir. Bu konuda da önleyici rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.
7. Bu dönemde birtakım saldırgan davranışlar ve uyumsuzluklar konusunda da
rehberlik çalışmaları gerekmektedir.
8. Sosyal ilişki ve uyum sorunu olan gençlere rehberlik yardım etmelidir.
9. Gençlerin problem çözme becerilerini kazanmalarına rehberlik yardım etmelidir.
1 O. Yeme bozuklukları ve bilinçsiz diyet uygulamaları gençlerin hem ruh hem beden
sağlığını olumsuz etkileyebilir. Rehberlik çalışmaları bu tip sorunlarla ilgilenmelidir.
1 1. Krizle baş edebilme ve kriz anında nasıl davranacağını kestirebilme konularında
yardım gerekebilir.
12. Verimli ders çalışma ve başarılı olabilme konusunda yardım söz konusu olabilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
orta öğretim kurumlarında kaçınılmaz olarak gereklidir. Bu hizmetler etkili ve
sistemli bir şekilde verilmelidir( Poyraz, 2007, 10-11).
2.2.1. Rehberliğin Tanımı
Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin kendini anlaması, problemlerini
çözmesi, ileriye yönelik gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun
düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi ve kendini
gerçekleştirebilmesi

için bireye verilen psikolojik yardım sürecidir (Kepçeoğlu,

2004).
Bakırcıoğlu'na

(2005) göre "rehberlik ve psikolojik danışma, bireyin

kendini, çevresindeki olanakları tanıması, gizilgüçlerini geliştirmesi için kişiye, bu işi
kendine meslek edinmiş uzmanlarca yapılan düzenli bir yardım sürecidir."
Kuzgun (2002) ise rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, "bireye kendisini
anlaması, doğru kararlar vererek, kendini gerçekleştirmesi ve çevresindeki olanakları
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tanıması

ıçın

verilen

sistematik

ve

profesyonel

yardım

süreci"

olarak

tanımlamaktadır.
Yeşilyaprak

(2003)' e göre rehberlik hizmetleri; "öğrencinin her yönden

gelişmesini ve uyumunu sağlamaya yönelik sistemli olarak ve profesyonel düzeyde
sunulması gereken,çeşitli aşamaları ve süreklilik arz eden bir yardım sürecidir."
Rehberlik, "bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkar uyumlar
sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumlan, planları yapması ve
kararlan vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve
kararlan uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır" (Tan
1992, 18). Bakırcıoğlu (2005) ise rehberliği "bireyin kendini ve çevresindeki
olanakları tanıması, gizil güçlerini geliştirerek, sorunlarını çözebilmesi ve kendini
gerçekleştirmesi için kişiye, bu işi kendine meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan
düzenli bir yardım süreci" olarak tanımlamaktadır.
Kepçeoğlu

(2004) tanımlardaki

ortak

öğeler

şöyle

toparlamaktadır:

"Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bir hizmet sürecidir. Bu süreç bireye yardım
etme işidir ve bu yapılan rehberlik ve psikolojik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik
ve psikolojik danışma profesyonel bir yardımdır ve başarılı olabilmesi için bu alanda
yetişmiş uzmanlar tarafından verilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanın esası
bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır."
Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan "süreç", "yardım", "birey",
"kendini anlama", "seçim yapma", "uyum sağlama", "kendini gerçekleştirme" gibi
sözcüklerden yola çıkarak rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler
yapılabilir:
1. Rehberlik bir süreçtir: Rehberlik hizmetleri bir anda olup biten bir iş değildir.
Rehberli hizmeti çalışmalarının etkili sonuçlar vermesi için belirli bir süre gerektirir.
Bunun için rehberlik hizmetleri süreklidir. Rehberlik tek bir olay ya da işlem değildir;
belirli basamakları bulunan ve birbirine dayalı olan bir dizi etkinliği kapsar.
2. Rehberlik bireye yardım etme işidir: Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır.
Rehberlik hizmetleri nasihat etme ve bilgi verme yardımı değildir. Burada "yardım
etme" kavramı, yardım alanı ve yardım edeni kapsamaktadır.
3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür: Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey
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vardır. Okul ortamında rehberliğin

ilgilendiği

birey öğrencidir.

Her öğrenci

geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. Rehberlik anlayışında genel olarak her birey
değerlidir.
4. Rehberlik

bilimsel ve profesyonel

bir yardımdır:

Rehberlik

çalışmaları

bilimseldir. Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır. Bu
bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak rehberlik yardımı belirli bir plan, program
ve sistem içinde sunulabilir. Psikolojik danışma hizmetleri mutlaka bu alanda
yetişmiş uzman kişiler tarafından verilmesi gerekir.
5. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir:
"Kendini gerçekleştirme" psikolojik danışma ve rehberlik yardımının bütün boyutları
içine alan bir kavramdır (Kepçeoğlu 1999, 11-12).
2.5. Rehberlik Hizmetinin Kapsamı
Rehberlik hizmetleri öğrencilerin her yönüyle bütünlük içinde gelişmelerini
sağlayacak kapsamlı bir hizmettir. Bu hizmetin bütün kapsamlarının bir birleriyle
ilişki içinde ve iç içe geçtikleri söylenebilir. Bu bölümde rehberliğin kapsamları genel
olarak ele alınmaktadır.
Örgün eğitimde bütün öğretim kademeleri

için öğretim ve yönetim

etkinliklerinin dışında kalan ve öğrencinin gelişmesine yardımcı olan türlü hizmetler
vardır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise bunların ancak bir bölümünü
oluşturmaktadır (Kepçeoğlu 1985, 25-26).
Özoğlu, (2007) rehberlik ile ilgili olarak "Öğrenci kişilik hizmetlerinin
genişletilmiş olan alanı ve işlevi içinde rehberlik ve psikolojik danışma en büyük yeri
ve önemi kapsamaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik hizmetleri eş anlamlı
olarak kullanılmamalıdır. Öğrenci kişilik hizmetleri rehberliğin yanı sıra okullarda
eğitim ve öğretime yardımcı olan, örneğin eğitsel kol faaliyetleri, okul-aile birlikleri
gibi, rehberlik ve psikolojik

danışma etkinliklerinin

içermediği

hususları da

kapsamaktadır."
2.2.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Amacı
Eğitim süreci içinde rehberliğin temel ya da sanal amacı bireyin kendini
gerçekleştirmesidir.

Kendini

gerçekleştirme
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kavramı,

kişide

var

olan

tüm

gizilgüçlerin,

yeteneklerin,

kapasitelerin

ortaya

korunası,

uygulama

alanına

sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilir. Bu sonal amaca varabilmek için
rehberlik öncelikli alt amaçları gerçekleştirmekle işe başlar. Rehberliğin amacını şu
şekilde şematize edebiliriz.

BİREY

Kendini Tanıma

Kendini Anlama ve Kabul Etme

Ben kimim? Özelliklerim neler? Kuvvetli ve zayıf yanlarım neler? İlgi ve
eğilimlerim neler? İhtiyaç ve problemlerim neler? ... soruların yanıtları.

ı

Bulunduğu Ortamı ve Çevreyi Tanıma

Çevredeki eğitim ve iş olanakları neler? Ailelerin sınırlılıkları neler?
Toplumun gerçekleri, bana sağlanan fırsatlar neler? vb. soruların yanıtları.

Ben Ne Yapabilirim? Ne Yapmalıyım?

Bulunduğum

ortamda-bu

çevrede

sahip

olduğum

yetenekleri

nasıl

geliştirebilirim? Çevrenin bana sunduğu fırsatları en iyi nasıl değerlendirebilirim?
Sorunlarımı nasıl çözebilirim ve bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayabilirim?

Kendini Gerçekleştirme

İşte rehberlik hizmetleri bu sonal amaca ulaşmada bireye ne kadar yardımcı olabilir
ve ona kendini

gerçekleştirme

yolunda

ihtiyaç duyduğu yardımı ne ölçüde

sağlayabilirse amacına o derece ulaşmış olur(Y eşilyaprak, 2003 :8).
Rehberlik ve psikolojik danışmanın hizmetlerinin amacını şu şekilde
sıralayabiliriz;
1- Bireyin kendini tanımasına ve anlamasına yardım etmek,
2- Bireyin problemlerini çözmesine yardım etmek,
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3- Bireyin gerek iç psikolojik
insan olabilmesine
4- Bireyin

uyumu gerekse çevre ile olan ilişkilerinde

uyumlu bir

yardım etmek,

sahip olduğu görünür ya da gizil tüm potansiyellerini

en üst düzeyde

geliştirmek,
5- Nihai olarak bireyin kendini gerçekleştirmesine

yardımcı olmaktır (Kaya, Baysal,

Kaygusuz ... 2007).

2.2.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin İlkeleri
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkelerini şu maddelerde
toparlayabiliriz (Kepçeoğlu, 2004).
1- Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde insan hak ve sorumlulukları ile
yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır,
2- Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarında öğrenci ile yakından alakalı
olan herkesin anlayış ve işbirliği içerisinde çalışması gerekir,
3- Rehberlik ve psikolojik danışma, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir
eğitim sistemi öngörür,
4- Rehberlik ve psikolojik danışma yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini
daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine
yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır,
5- Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencinin bedensel, zihinsel sosyal ve duygusal
olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir
düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir,
6- Öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma yardımı verirken onların türlü
yanlarını tanımak gerekir,
7- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri her okulun amaç ve ihtiyaçlarına
uygun olarak yoğunlaştırmalıdır,
8- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir
biçimde profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
2.2.4. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Önemi
Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak,
eğitim-öğretimi bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır. Ancak kalabalık okullarda
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öğretmenlerin öğrencilerini teker teker tanıması ve öğretimi bireysel ihtiyaçlara göre
uyarlaması pek mümkün değildir(Sak, 2004).
Ültanır, (2005: I 04)' e göre "Ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda,
okullarda alkol ve uyuşturucu kullanmaya yönelme; okul vandalizmi adı verilen
hırsızlık, okul araç-gereçlerine
devamsızlıklarındaki
Ayrıca;

gençlerin

hizmetlerine

zarar verme, okul zorbalığı, intihar ve okul

artış gibi olumsuz tutum ve davranışları giderek artmıştır.
mesleki

duyulan

yönelimlerine

gereksinimlerinin

uygun

olan

eğitsel

arttığı görülmektedir.

yönlendirme
Çocuğun

ruh

sağlığının olumlu yöndeki gelişmesinin, onun okuldaki başarısı üzerindeki olumlu
etkileri bilinmektedir. Bu gereksinimler,
danışma

ve

rehberlik

mesleğinin

çağdaş eğitim sisteminde psikolojik

hizmetlerine

duyulan

talebi

giderek

arttırmaktadır."

Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve polis kayıtlarında üniversite ve orta

öğretim kurumlarında uyuşturucu ve alkol kullanımın hızla arttığı ve bu durumun
ilköğretim

çağındaki

öğrencilerde

de görülmeye

başladığı

dile

getirilmiştir

(http://arsiv.ntvmsnbc.com). Türkiye'de son yıllarda gençlerde şiddet [vandalism] ve
saldırganlık davranışları, özellikle göçlerin yapıldığı bölgelerde ve büyük kentlerde
giderek artmaktadır(egitimekrani.com).
çoğunluğu,

Avrupa'daki

gerçekleştirme,

kadınlar

gibi

Türkiye'de intihara girişenlerin büyük bir

15-24 yaş arasıdır.

arasında

ise girişme

Erkekler

arasında

intiharı

riskinin . daha yüksek

olduğu

görülmüştür(Ültanır, 2005:104).
2.3. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Hizmet Alanları
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte hizmet alanları (servisler) ile ilgili olarak
literatürde türlü açıklamalar yapılmış ve hizmet alanlarını gösteren birbirinden farklı
listeler geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen bu listelerin ve yapılan gruplamaların
bütünü ile güvenilir olmadığı ve bunların doyurucu sayılamayacakları söylenebilir
(Kowitz ve Kowitz 1971, s. 69, Akt.: Kepçeoğlu, 1999, s.76).
Rehberlikte

hizmet

alanlarını

belirleyen

listelerden

bazıları

şöylece

sıralanabilir: Roeber ve arkadaşları (1955, s. 4) Rehberlikte 1) Psikolojik Danışma,
(2) bireyi tanıma, (3) bilgi verme, (4) yerleştirme ve (5) izleme, olmak üzere beş
hizmet alanını esas almaktadır. Holis ve Holis (1965, s. 23) rehberlikte şu yedi
hizmet alanını sıralamaktadır:
yerleştirme,

(1) bilgi verme, (2) Psikolojik

Danışma,

(3)

(4) bireyi tanıma, (5) izleme, (6) araştırma, (7) değerlendirme.

Humphreys ve arkadaşları (1967, s. 28) öğretim düzeyine bakılmaksızın genel olarak
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okullarda şu beş rehberlik servisini benimsemektedir. 1) Psikolojik Danışma, (2)
bireyi tanıma, (3) bilgi verme, (4) yerleştirme, (5) izleme. Shertzer ve Stone ise
(1971, s. 41) orta dereceli okullar için rehberlikte hizmet alanlarını sıralarken (1)
öğrencileri tanıma, (2) bilgi verme, (3) Psikolojik Danışma (4) planlama, yerleştirme
ve izleme olmak üzere dört hizmet grubunu esas almaktadır(Akt.: Kepçeoğlu, 1999).
Bu gruplandırmaya bakıldığında hizmetlerin bir kısmı doğrudan doğruya
bireye dönük, bir kısmı ise hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesine yöneliktir.
Kepçeoğlu

(1999) ise hizmetleri

dokuz

alanda sınıflandırmıştır.

Bu

araştırmada da bu alanlar temel alınmıştır. Aşağıda bu hizmet alanları (servisler)
sıralanmaktadır.
1) Psikolojik Danışma hizmetleri
2) Bireyi tanıma hizmetleri
3) Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
4) Yerleştirme hizmetleri
5) İzleme hizmetleri
6) Alıştırma-oryantasyon hizmetleri
7) Müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri
8) Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
9) Çevre ve veli ile ilişkileri.
Hizmet grupları bütünlük içinde birbirini tamamlayan hizmetler olarak
düşünülmeli, bağımsız ayrı hizmetler gibi algılanmamalıdır.
Kurumdan kuruma ve okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre, doğal
olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlık ya da
yoğunluk farklı olabilir. Ancak, bu farklılıklar hiçbir zaman sadece bir ya da birkaç
grup hizmetle Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin yeterli bir düzeyde
sunulabileceği biçiminde düşünülmemelidir. İlişkilerin bir arada görülmesini anlatan
şekil aşağıda verilmektedir.
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Psikolojik Danışma

Bilgi Toplama
ve Yayma
Alıştırma

(Oryantasyon)
Yöneltme ve
Yerleştirme

Müşavirlik

İzleme ve
Değerlendirme

Çevre ve Veli
ile İlişkiler

Şekil 6. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Hizmet Alanları(Kepçeoğlu, 1999).
Şekle 6'ya göre, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde gerekli
görülen dokuz hizmet alanı ve bunlar arasındaki ilişkilere bakıldığında tüm hizmet
alanlarına ihtiyaç olduğu açıkça görülebilir. Psikolojik Danışma hizmetleri öteki tüm
hizmetlerin daha önemlisi ve merkezi konumundadır. Hizmetler arasındaki ilişkiler
aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Sadece bireylere
dönük hizmetlerin değil bu hizmetlerin etkililiğini artıracağı için doğrudan doğruya
bireylere dönük olmayan öteki hizmetlerin de aynı ölçüde önemli oldukları
söylenebilir.

2.3.1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
Psikolojik danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin merkezini ve
özünü oluşturur. Psikolojik danışma hizmetlerinden yoksun rehberlik hizmetleri tam
sayılmaz. Bu öneminden dolayı geleneksel olarak "rehberlik hizmetleri" diye
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adlandırılan

hizmet

danışmadan

alanı

günümüzde

hız alan bir anlayışla

gelişmektedir(Poyraz,
Psikolojik

temelini

"Psikolojik

ve

özünü

Danışma

oluşturan

ve Rehberlik"

psikolojik
alanı olarak

2007).

danışma

hizmeti,

Bundan dolayı sadece "Rehberlik"
tersi kullanılmaktadır(Y

rehberlik

hizmetlerinin

yerine "Psikolojik

merkezini

oluşturur.

Danışma ve Rehberlik"

ya da

eşilyaprak, 2003, 1 O).

Kepçecğlu'na

(1999) göre "Psikolojik danışma hizmetleri diğer rehberlik

hizmetleri arasında daha teknik, daha duyarlı olan ancak uzman kişiler tarafından
profesyonel düzeyde sunulabilecek hizmetlerden

oluşur. Bu bakımdan psikolojik

danışma, rehberlik alanında verilen diğer hizmetlerle çok yakından ilgilidir. Nitekim
psikolojik danışma ile bütünleşmeden verilen diğer hizmetlerin etkililiği kuşkulu
olduğu gibi, psikolojik

danışma ile bütünleşmeyen

hizmetlerin

artık Psikolojik

Danışma ve Rehberlik alanı içinde düşünülmesi de doğru değildir. İşte, günümüzde
rehberlik hizmetleri arasında özellikle Psikolojik Danışma hizmetlerinin önemsenmesi
ve vurgulanması böyle bir gerçeğe dayanmaktadır."

Psikolojik Danışma hizmetlerinin sonal amacı diğer Psikolojik Danışma ve
Rehberlik alanları için de geçerli olan bireylerin kendini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Kendini gerçekleştirme, nihai ve genel bir sonuçtur. Psikolojik Danışmanın
amacına ulaştığının

göstergesi

bireyin davranışlarında

oluşan değişimdir.

Bu

değişiklikler bireyin isteği doğrultusunda gerçekleşen gönüllü davranışlardır. İşte
psikolojik danışma verilirken bu gönüllü davranışların oluşmasına uygun ortamlar ve
koşullar hazırlanmalıdır.
Psikolojik Danışma

hizmetlerinde

gereken ilkelerde önemli olan bazı

noktaları şu şekildedir: Türk PDR Derneği, hem bireysel hem de grupla psikolojik
danışma ilişkilerinde
Psikolojik Danışmanın mutlaka benimsemesi gereken ilkeleri şu şekilde
sıralamaktadır;
1. Psikolojik danışma ilişkisi ancak danışanın gönüllülüğü ile mümkündür. Buna
göre; danışan danışma ilişkisine girip girmemekte serbesttir. Bu özgürlüğün mümkün
olmadığı

durumlarda

danışman,

danışana

bunun

nedenlerini

açıklamakla

yükümlüdür.
2. Danışma süreci içersinde danışman danışanın kişisel bütünlüğüne saygı göstererek
onun iyiliği ve huzuru için çalışmaktan sorumludur. Danışman aynı zamanda
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danışanı grup etkileşiminden doğacak bedensel ve psikolojik incinmelerden korumak
için uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
3. Danışman; danışma ilişkisinden elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması,
başkalarına verilmesi ya da yok edilmesinde etik kurallara uygun davranır. Danışma
ilişkisi ile ilgili her türlü bilgi gizli tutulur. Grupla danışma oturumlarında da grup
üyelerinin ortaya attıkları kritik bilgilerin gizli tutulması esastır.
4. Eğer danışan aynı zamanda bir başka profesyonel kişi ile ilişkideyse danışman, o
kişi ile temas kurarak onun onayını almaksızın, bu birey le danışma ilişkisine girmez.
Eğer danışma ilişkisi başladıktan sonra danışanın başka bir danışma ilişkisi içinde
olduğunu öğrenirse ancak danışan diğer danışmanla ilişkiyi kesmek istemiyorsa,
danışman bu danışamyla ilişkisini sonlandırır.
5. Danışanın durumu gerek kendisi gerekse başkaları için açık ve yakın bir tehlike
oluşturuyorsa, danışman bu tehlikeyi önleyebilecek, mantığa uygun bir tedbir alır
veya ilgililere bu tehlikeyi bildirir. Bu durumda danışman diğer uzman kişilerle
konsültasyon yapabilir.
6. Danışma ilişkisi ile ilgili tüm kayıtlar (görüşme notları, test verileri, yazışmalar,
bant kayıtları, elektronik veriler ve diğer dokümanlar) danışmanın çalışmakta olduğu
kurumun malı değildir. Bunlar mesleki amaçlarla kullanılır ve danışanın izni
olmadan başkalarına açıklanmaz.
7. Danışma ilişkisinden elde edilen veriler danışman eğitimi veya araştırma amacıyla
kullanılacağı zaman, ilgili danışanın kimliği gizli tutulur.
8. Danışman danışana, danışma ilişkisinde iken veya bu ilişkiye başlamadan önce
ilişkiyi etkileyebilecek amaçlar, hedefler, teknikler, danışma sürecinin kuralları ve
sınırlılıkları hakkında bilgi verir.
9. Danışman rüştünü

tamamlamamış

veya kendi başına karar veremeyecek

durumdaki danışanların çıkarlarını en iyi şekilde korur.
1 O. Danışman, danışanı ile ilgili olarak mesleki açıdan yetkili olan diğer bir
meslektaşı ile konsültasyon yapabilir.
11. Danışman kişisel ya da mesleki yetersizliği yönünden danışana yardımcı
olamayacağım ya da olamadığım anladığında ilişkiyi başlatmadan sakınır ya da

35

ilişkiyi keser. Bu gibi durumlarda
Danışan

önerilen

uzmana

danışman,

danışanı uygun bir uzmana

gitmek istemezse

danışman

objektif

engelleyecek

yöneltir.

ilişkiyi sürdürmek

zorunda

değildir.
12. Danışman,

kendisinin

değerlendirme

ilişkisi

durumda

içinde

olduğu

başka bir danışmana

durumlarda

ve

danışmanın

danışanın

olmasını

yönetim,

bir kişi ile danışma

gönderir.

durumu

Ancak

mutlaka

ilişkisine

girmez,

başka bir seçeneğin
danışma

bu ilişkiye giımesi düşünülebilir.

denetim ya da

yardımını

bu

bulunmadığı
gerektiriyorsa

Aynı durum akraba ya da arkadaşla

girilecek danışma ilişkileri için de geçerlidir.
13. Danışman,

danışanla herhangi bir cinsel-duygusal

cinsel-duygusal

yakınlıktan

yakınlık meslek ahlakına aykırıdır.

14. Psikolojik danışma yardımı ile birlikte bilgisayar kullanıldığı
zihinsel,

duygusal

olmalı,

kaçınır. Danışanla

ve bedensel

(b) programın

amacı

açıdan bilgisayar
hakkında

çalışmasını

bilgilendirilmeli,

zaman danışan; (a)

yürütecek

(c) bilgisayar

danışanın ihtiyacına uygun olmalı ve (d) danışan bilgisayarı kullanırken
uygunsuz kullanma gibi problemleri

kapasitede
programı

yanlış ya da

gidermek ve daha sonraki ihtiyaçları belirlemek

için izlenmelidir.
15. Bilgisayarda
saklanır.

bilgi saklanacaksa,

Saklanan

bilgi, bu bilginin kullanıldığı

güvenlik yöntemleri
vermekle

sadece sağlanan hizmet için gerekli olan bilgi

kullanılarak

bilgisayardaki

görevli ve sorumlu personel

iş biter bitmez yok edilir. En iyi
bilginin sadece danışma hizmetlerini

tarafından

kullanılması

sağlanır(Türk

PDR

Der "etik kurallar" kitapçığı).
Gibson ve Mitchell (1990 : akt. Kuzgun, 1995) Psikolojik danışmayı "bireyin karar
verme

ve

problem

çözme

ihtiyaçlarını

karşılayarak

gelişim

ve

uyumunu

sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım
ilişkisidir"

şeklinde tanımlamaktadırlar.

Bu kavram üzerine birçok farklı tanım

bulunmaktadır. Bu farklılık, psikolojik danışma hizmetinin amacı konusunda farklı
görüşler ileri sürülmesinden kaynaklanmaktadır.

Psikolojik

danışma

hizmeti tüm

rehberlik

hizmetlerinin

temelini

ve özünü

oluşturmaktadır. Rehberlik hizmeti, psikolojik danışma hizmetinin bu öneminden
dolayı "psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri" olarak anılmaktadır (Kepçeoğlu,
1999, s.82).
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Rehberlik hizmetlerinden, psikolojik danışma hizmeti diğer alt hizmet dalları
ile karşılaştırıldığında uzmanlık gerektiren bir hizmet birimidir. Bu hizmetteki temel
anlayış,

psikolojik

danışmanın

diğer

bütün hizmetlerle

birlikte kullanılması

gerektiğidir.
2.3.1.1. Okullarda Uygulanan Psikolojik Danışma Hizmeti
Psikolojik Danışma yapmak için uygun bir yerin sağlanması, kuşkusuz,
kaçınılmaz bir gerektir. İşbirliği ve anlayış birliği de yine önemli gerekler arasındadır.
Ancak okullarda bir yandan uygun ortam ve koşulları sağlamaya çaba gösterilirken
öte yandan, aynı zamanda Psikolojik Danışma hizmetlerinin yoğunluğunu artırmaya
ve bu hizmetleri gerçekten tüm rehberlik hizmetlerinin merkezi haline getirmeye de
çaba göstermek gerekir (Kepçeoğlu, 1999, s.86).
Kepçeoğlu (1999, 86), özellikle okullardaki Psikolojik Danışma uygulamaları
için gerekli olan bazı düzenleme ve uygulamaları şu şekilde sıralamaktadır:
1.

Psikolojik

Danışma

hizmetlerine

okul Psikolojik

Danışma

ve Rehberlik

programlarında mutlaka yer verilmelidir.
2. Psikolojik Danışma hizmetlerinin diğer rehberlik hizmetlerinden farklı olan bazı
genel nitelikleri uzmanlar tarafından her fırsatta yönetici, öğretmen, öğrenci ve hatta
velilere açıklanmalı; öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanmaları teşvik edilmelidir.
3. Psikolojik Danışma hizmetleri için okulda uygun bir yer ayrılmalıdır. Bireysel
Psikolojik Danışma uygulamaları için küçük de olsa mutlaka ayrı bir odanın
ayrılmasına

gerek vardır.

Grupla Psikolojik Danışma

çalışmaları

için belirli

zamanlarda belirli dershaneler kullanılabilir
4. Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireysel, hem de grupla Psikolojik Danışma
çalışmaları olarak dengeli bir biçimde ve birlikte sunulmalıdır. Öğrencilerle her
konuda her zaman Psikolojik Danışma yapılabilecek bir ilke olarak akılda tutulmak
kaydı ile okullardaki

Psikolojik

Danışma uygulamaları

özellikle şu problem

alanlarında yoğunlaştırılabilir: a) öğrencilerin başarısızlık ve öğrenme güçlükleri, b)
geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, c) kişisel ve sosyal problemler, d)
okulla ilgili problemler, e) aile ile ilgili problemler, d) başkaları ile ilişki kurabilme
ve arkadaşlık konusundaki problemler v.b.
5. Danışmanlar sürekli kendilerini geliştirmelidir.
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6. Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireylerle kurulan ilişki özel ve gizli bir ilişkidir.
Danışmanların, Psikolojik Danışma hizmetleri ile ilgili olarak tutulan tüm kayıtları
bu gizlilik ilkesine uygun olarak saklamaları, bireylerle ilgili özel ve kişisel bilgileri
bireylerin izni olmadan başkalarına vermemeleri gerekir.
7. Okullarda Psikolojik Danışma hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin,
gerektiğinde,

çevrede bulunan ve psikolojik

yardım veren diğer kurumların

hizmetlerinden de yararlanmaları teşvik edilmelidir.
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37. Maddesinde rehber öğretmenlere
verilemeyecek görevler ifade edilmekte ve "Rehber öğretmenlere yönetim işlerinde,
disiplin

kurullarında,

nöbet hizmetlerinde

ve imtihanlarda

görev verilemez"

denilmektedir(TC.I'vffiB. Tebliğler Dergisi, 2201, md. 37).
2.3.2. Oryantasyon
Ceyhan, (1995, akt.: Yeşilyaprak, 2003) Oryantasyon hizmetleri ile ilgili olarak
"bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere, eğitim yılı başında, okulu, kurallarını,
işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi
vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere
yapılan çalışmalardır. Daha genel anlamda oryantasyon; yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin çevresine, işine, okuluna alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa süreli bir
eğitim programıdır", şeklinde açıklamıştır.

Oryantasyon hizmeti, öğrencileri yeni bir duruma ve yeni bir ortama alıştırma
amacına yöneliktir. Bu hizmetin amacına ulaşması için henüz öğrenciler okula
gelmeden, öğretim yılının başında, yeterli bir hazırlık ve organizasyon yapılması
gerekir. Genel olarak öğretimin başladığı ilk hafta bu hizmetlere ayrılır (Yeşilyaprak,
2003).
2.3.3. Bireyi Tanıma Hizmetleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde bu hizmetlerden yararlanacak
bireyleri türlü yönleri ile tanıma genel olarak önemlidir. Okullarda doğrudan doğruya
öğrencilere dönük olarak sunulan tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin
etkililiği öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin yeterliliğine ve geçerliliğine bağlıdır.

38

Buna göre, bireyi tanıma hizmetleri diğer Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetlerinin bir tür ön-koşulu niteliğindedir (Özgüven, 1999).
Birey hakkında toplanan bilgilerin sadece Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetlerinde değil, bireyle yakından ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından da geniş
kullanım olanakları vardır. Burada sözü edilen bilgiler, kuşkusuz, birey hakkındaki
özel ve gizli olmayan genel bilgilerdir. Bu bilgilerden yararlanarak okulun ve
çevrenin iyi bir eğitim ortamı durumuna getirilmesi sağlanabilir (Kepçeoğlu, 2004;
Yeşilyaprak, 2003,).
2.3.4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
Öğrenci kendini tanıdıkça ve kendi gelişimi için yararlanabileceği bilgileri edindikçe
bu iki grup bilgiyi kullanarak gelişimine uygun durumlara yönelmeye başlayacaktır.
İşte öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna, branşa, işe ya da mesleğe
yönelmesi ve o kuruma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleri bu gruba
girer. Ayrıca öğrencinin okul içi ya da dışı bir sosyal etkinliğe yönelmesi, psikolojik
danışma hizmetinden yararlanması için teşvik edilmesi, seçmeli derslerden kendi
gelişimine yardımcı olacak alanları seçmesi, eğitim sırasında uygun kısa süreli iş,
staj, uygulama alanlarına yönelmesine ve yerleşmesine yardım edici bütün çalışmalar
bu hizmetlerin içine girer(Y eşilyaprak, 2003, s. 12).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre, (a) okul-içi yerleştirme,
(b) okul-dışı erleştirme hizmetleri gibi iki grup altında toplanabilir (Humphreys,
Traxler ve North, 1967; ss. 30, 31, Akt.: Kepçeoğlu, 2004). Ayrıca hizmetlerin
niteliği esas alınarak; (a) eğitsel erleştirme, (b) mesleki erleştirme, (c) sosyal
erleştirme gibi bir sınıflama da yapılabilir (Hollis, 1965, s. 356 Akt.: Kepçeoğlu,
2004).
Eğitim sürecinde yönlendirme çalışmaları; eğitimsel yönlendirme ve mesleki
yönlendirme olmak üzere iki gruba ayrılır. Eğitimsel sorunlarla ilgili olarak eğitim
sisteminde bireye ve bireylere götürülen yardım etkinliklerine eğitimsel yönlendirme,
bireye mesleki tercihler yapmasında, bir meslek alanına yönelmesinde, bu meslek
alanı içinde

bir meslek

seçmesinde

etkinlikleri içeren yönlendirme

ve mesleğe hazırlanmasında

çalışmalarına

mesleki yönlendirme

götürülecek
denilmektedir

(Özoğlu, 1982, s.98-99).

Eğitimsel yönlendirmenin

temel ilkesi; bireyi tanımak, onun kendisini

tanımasına, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda başarıya ulaşmasına yardımcı
olmaktır. Öğrencileri okul durumlarına ve eğitim programlarına yöneltmede rehberlik
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uzmanının rolü ile ilgili olarak Özoğlu (1982, s. l 00.); "Her öğrenciye ait önemli
bilgileri toplamak ve bilmek, okuldaki veya okullardaki farklı eğitim programlarını
ve özelliklerini bilmek, farklı eğitim programlarını ve dersleri öğrencilere etkili bir
biçimde tanıtmak ve mümkünse bilgi aktarma yerine daha etkili ve öğrencilerin aktif
olarak katılacakları yöntemleri kullanmak, ayrıca yeni öğrenciler için okuldaki diğer
elemanlarla beraber bir yönlendirme ve duruma hazırlama programı hazırlamak ve
yürütmek" ifadelerini kullanmaktadır.
Hamphreys, Traxler ve North'a (akt: Özoğlu, 1982)

göre, araştırma bulgularının

ışığında mesleki yönlendirmede üzerinde durulması gereken hususlar şunlardır.
a. Öğrencinin okul yaşamının erken yıllarında çalışmalar başlatılmalıdır.
b. Mesleğe yöneltme için sürekliliği olan bir program seçilmelidir.
c. Gelişme ve olgunlaşma vurgulanmalıdır.
d. Belirli bir mesleği zamanından önce seçme baskısından bireyi kurtarmaya
çalışılmalıdır.
e. Öğrencinin psikolojik ve sosyal özelliklerine ilişkin geniş ölçüde bilgi sahibi
olunmalıdır.
f. Belirli bir meslek ya da iş yerine meslek seçme ve hazırlama konusu kariyer
kavramı içinde ele alınmalıdır.
g. Öğretim, bireyin meslek seçmesi gibi kısıtlı bir iş ya da eylem için olmaktan çok
mesleksel gelişim kavramı içinde ele alınmalıdır.
Yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen, rehberlik
uzmanı, okul yöneticisi, veliler ve ayrıca da çevredeki kurumlarla da işbirliği içinde
olmalıdır.
2.3.5. Bilgi Toplama ve Yayma
Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için
öncelikle kendini tanıması ve yaşadığı toplumda kendini nasıl geliştirebileceğini iyi
değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme için gerçekçi bilgilere ihtiyaç vardır(Tan,
1992). İşte bilgi toplama hizmetleri öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin seçmeli derslerin
bulunduğu bir sistemde öğrenciye seçmeli derslerin kapsamı, amacı, kazandıracakları
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hakkında

bilgi verilmesi

gerekir.

Ya da temel eğitim sonunda

öğrencilere

gidebilecekleri çeşitli liseler, bunların yapısı, niteliği, giriş koşulları gibi bilgiler
verilebilir.
Bunların yanı sıra okuldaki ve çevredeki eğitsel ve kültürel etkinlikler,
yardım hizmetleri, yararlanabilecekleri kurumlar, part-time iş olanakları, mezun
olduktan sonraki iş olanakları hakkında bilgiler... vb. gibi öğrencinin kendini
geliştirmesi için ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin toplanması, tasnifi, öğrencinin
yararlanmasına sunulması ve paylaşılması çalışmaları bu gruba girer (Yeşilyaprak,
2003).
2.3.6. Müşavirlik (Konsültasyon) (Danışmanlık)
Danışmanlar, öğretmenlere bir danışman (konsül tan, müşavir) olarak hizmet
verebilirler

ve böylece

öğretmenlerin;

çocuğun normal

sosyal, duygusal

ve

entelektüel gelişiminde olumlu etkilerini arttırabilirler (Ohlsen, 1974, akt. Kepçeoğlu,
2004). Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarının

başarısında

okuldaki

yönetici, öğretmen ve danışmanın ortak ve yeterli düzeyde bu anlayışa sahip
bulunmaları gereği her zaman önemsenmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma
çalışmalarının bir "takım çalışması"

olarak okuldaki

tüm eğitim

ilgililerinin

ortaklaşa yürüttükleri bir hizmetler grubu gibi anlaşılması, personelin ortak ve yeterli
bir rehberlik ve psikolojik danışma anlayışına sahip olmalarının önemini daha da
arttırmaktadır (Kepçeoğlu, 1981, s. 133).
Rehberlik programı, öğretmenlerin öğrencilerde,

ilerde problem haline

gelebilecek patolojik davranım belirtilerini erken teşhis etmeye karşı duyarlılığını
arttırır. Bu suretle öğretmenin

birey ve toplum

için olabilecek problemleri

"önleyicilik" rolünü arttırmış olur (Özgüven, 1999, s.51). Aslında danışman her
öğretmene, değiştirmesi gereken problemli çocuk davranışları ile bu konularda kimin
yardımının

gerektiğini

saptayabilme

ve

çocuğun

kuvvetlendirme konusunda yardım edebilmelidir.

istenen

davranışlarını

Buna ek olarak danışmanlar

öğretmenlere, belirlenen bir öğrencinin arkadaşları ve öğretmeni üzerindeki etkisini
(ve öğretmenin problemli öğrenciler üzerindeki etkisini) nasıl ölçebileceğini de
göstermelidir (Ohlsen, 1974, s.51; Akt.: Kepçeoğlu, 2004).
Özgüven (1999) ise, "okul rehberlik servisi, bireysel olarak her çocuk
hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerden öğretmenler de yararlanır. Gerektiğinde bir
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çocuk hakkında daha ayrıntılı bilgi toplanması hususunda öğretmene yardım eder.
Öğrencilerin toplu dosyalarında sistematik olarak toplanan bu bilgiler, öğretmenlerin
çocuklar hakkındaki bilgi ve anlayışını arttırır ve öğretmene zaman kazandırır"
şeklinde müşavirlik hizmetlerinin öğretmenlere olan katkısını belirmiştir.
Yılmaz ve Üre (2002, 81) müşavirlik (konsültasyon) çalışmaları kapsamında
yapılabilecek bazı çalışmaları şu şekilde sıralamışlardır:
- Sınıfların öğrenme ve psikolojik sağlık açısından daha uygun ortamlar haline
getirilmesi için öğretmenlerle yardımlaşma.
-Öğretmenlerden beklenen sınıf içi- rehberlik uygulamalarında öğretmenlerle işbirliği
yapma.
-Öğrencilerini daha çok tanımak isteyen ve bu amaçla bazı psikolojik danışma ve
rehberlik araçları geliştirip uygulamak isteyen öğretmenlere yardım etme.
-Öğrenme ve çalışma güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencilerini
tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle işbirliği yapma.
-Eğitsel kol çalışmaları programlama ve sürdürmede kol sorumlusu öğretmenlerle
yardımlaşma.
-Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik
çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
açıklama.
-Okuldaki tüm imkanların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde daha uygun
olarak kullanılmasında okul müdürü ve diğer yöneticilerle işbirliği yapma.
Okul ve yönetim konusunda yapılan araştırma bulguları, etkili okulların
yöneticilerinin güçlü liderler olduğunu ortaya koymaktadır. Okul liderliği sadece
okul müdürü ile sınırlı kalmamakla beraber yönetici üzerinde merkezileşir. Etkili
okul yöneticileri

zamanlarının

çoğunu sınıflarda ve diğer eğitim ortamlarında

öğretim sorunları ile ilgilenerek geçirmekte, temel ilgi alanını öğretim sorunları
olarak

kabul

etmektedir.

Bu tür okul

yöneticisi

okuldaki

kişisel

"rolünü"

öğretim lideri olarak görmektedir. Öğretim liderliğinin bir göstergesi de okuldaki
tüm etkinliklerin

öğretimin

geliştirilmesine

dönük

olarak bütünleştirilmesidir

(Özgüven, 1999).

Okul müdürü ve öğretmenler rehberlik anlayışına sahip ise bu etkinlikler
daha etkili bir şekilde yerine getirilebilecektir.
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2.3. 7. İzleme Hizmetleri

İzlem hizmetleri yapılan rehberlik ve danışma hizmetlerinin
belirlemeye çalışır. İzleme çalışmaları danışanın uyumunu

etkisini

sağlamlaştırma

ve

gerekiyorsa daha ileri yardımlarda bulunma imkanını yarattığı gibi rehberlik
hizmetlerinin değerlendirmesi için de bir araştırma ve değerlendirme yoludur(Tan,
1992). Ayrıca izleme ve değerlendirme hizmeti, yapılan önceki hizmetlerin bir
devamı gibi düşünülebilir. Yöneltme ve yerleştirme sürecinin sonucu ne olmuştur?
Oryantasyon hizmetleri öğrencilere ne ölçüde yararlı olmuştur? Bütün bu durumların
izlenip değerlendirilmesi yapılan hizmetlerin etkinliğini anlamak, gerekiyorsa yardım
hizmetlerini sürdürmek, yeni düzenlemeler yapmak için gerekir.
Bu gruba giren önemli bir çalışma da "mezunları izleme"dir. Okulu
bitirenler ne yapıyor? Ne kadarı alanı ile ilgili bir üst eğitim kurumunda okuyor, ne
kadarı çalışıyor, ne gibi işlere yöneldiler? Özellikle okuldaki yardım hizmetleri onları
yaşama uyuma ne ölçüde hazırlayabildi? Bunları değerlendirmek için mezunlarla
ilişkiyi koparmamak; görüşme, eski mezunlar günü düzenleme gibi yollarla bu
bilgileri toplayıp verilen hizmetleri izleyip değerlendirmek gereklidir. Yine bu
çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir(Yeşilyaprak, 2003).
2.3.8. Çevre ve Veli İle İlişkiler
Ana-baba, çocuğun en uzun süre ve en yakın iletişimde

bulunduğu

kişilerdir. Çocuk; kültürel değerlerini, temel alışkanlıklarını, gelişim görevlerine
karşı yaklaşımlarını aile ortamında kazanır. Okul danışmanları gerek

öğrencilerin

halihazır davranışlarının nedenini anlamak gerekse yeni davranışların geliştirilmesi
çabalarında

destek

sağlamak

amacı

ile ana-babalarla

yakın

ilişkide

olmak

durumundadırlar(Kuzgun, 1995, s.194).
Özgüven'e göre (1999, s. 55) okul rehberlik servisi, "özellikle problemi olan
çocukların

problemlerinin

giderilmesi,

çocuk-aile

ilişkileri

ve

sürtüşmelerin

düzeltilmesi için "aile görüşmeleri" yapar. Veli ile danışman, gerektiğinde çocuğun
da katılması ile yapılabilecek psikolojik danışmalar ile velilerin anlayış ve bilgisini
geliştirecek, çocuğa ve problemine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardım
edecektir.
Ebeveynlere
danışmanının

ehliyet

bilgi

verıcı

sınırları

içine

danışmanlık
giren
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ve

hizmetleri
onun

temel

sağlamak,
görevi

okul
sayılan

faaliyetlerdendir.

Ailelere psikolojik

danışma yapmak ise ayrı bir uzmanlık

konusudur (Kuzgun, 1995, s. 196).
2.3.9. Araştırma ve Değerlendirme
Kepçeoğlu'na

(1999) göre; okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik

uygulamaları içinde düşünülecek araştırma ve değerlendirme konularından bazıları
şöylece sıralanabilir:
• Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları ihtiyacın
belirlenmesi.
• Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi,
• Öğrencilerin belli başlı öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkarılması.
• Öğrencilerin yetenekleri ile başarı durumlarının karşılaştırılması.
• Öğrencilerin çeşitli problemlerinin incelenmesi,
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerde meydana gelen
davranış değişmelerinin belirlenmesi.
• Öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerin ortaya çıkarılması.
• Öğrencilerin belli başlı uyum güçlüklerinin incelenmesi,
• Okulun öğrenci özelliklerinin belirlenmesi,
• Öğrencilerin mesleki ilgi ve tercihlerinin incelenmesi,
• Çeşitli psikolojik ölçme araçlarını geliştirme ve bunlar üzerinde geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılması.
• Bireysel ve grupla psikolojik

danışma hizmetlerinin karşılaştırılmalı

olarak

etkililiğinin ortaya konulması.
• Sınıf-içi rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi,
• Psikolojik danışma ve rehberlik programında

yer alan her grup hizmetin

etkililiğinin değerlendirilmesi.
• Öğrencilerle okul rehberlik ve psikolojik danışma merkezi (servisi) arasındaki
ilişkilerin incelenmesi.
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• Öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin Psikolojik Danışma ve
Rehberlik hizmetlerinden beklentilerinin araştırılması.
• Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının belirlenmesi,
• Yönetici ve öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik

danışma ile ilgili görev

anlayışlarının ortaya konulması.
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki yetersizlikler ve bu yetersizliklerin
kaynaklarının araştırılması.
• Mezunların yöneldiği belli başlı okul, iş ve meslek alanlarının araştırılması, v.b.
Araştırma
sonuçların

sonuçları bir rapora bağlanarak yazılı hale getirilmeli ve

kalıcılığı

sağlanmalıdır.

ve ilgili diğer personelin

bu sonuçlardan

yararlanması

Okullarda araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak

yapılan çalışmaların ve hazırlanan raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler,
öğrenciler ve hatta velilerle paylaşılması gerekir.
2.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Yakın İlişkide Bulunduğu
Kişi ve Kurumlar.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi ıçın
öğrenciler kadar, öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve yakın çevreninde desteğine
gereksinimi vardır (Kaya ve Diğerleri, 2007)
2.4.1. Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Okul

Müdürü'nün,

okulundaki

rehberlik

ve psikolojik

danışmanlık

hizmetlerine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:
1) Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel
şartları ve uygun çalışma ortamını

hazırlar, kullanılacak

araç ve gereçlerin

sağlanmasında sorumludur.
2) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Okul Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Kumlu'nun oluşumunu sağlar, Kurul'a başkanlık
eder.
3) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık
program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince gönderilen
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çerçeve programı ve Rehberlik Kurulu'nun tavsiye kararlarını da dikkate alarak,
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
4) Okulun öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak, 'Rehber ve Psikolojik
Danışman' ihtiyacını Bakanlığa bildirir.
5) Okulun rehberlik programının verimli ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için,
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf
öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliğini sağlar.
6) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından hazırlanan yıllık
rehberlik ve psikolojik danışma programının bir örneğini ders yılının başladığı ilk ay
içerisinde ve yılsonu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Raporu'nun bir
örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde Bakanlığa gönderir.
2.4.2. Müdür Muavinlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
ilişkin Görevleri
1)

Sorumlu olduğu sınıftaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili

gerekli bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine iletmek.
2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu toplantısına

katılmak.
3)

Okul müdürünün vereceği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle ilgili

diğer görevleri yapmak.
2.4.3. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Kurulu
Her eğitim-öğretim kurumunda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin planlanması, eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması
amacıyla, bir "Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme
Kurulu" oluşturulur. Bu Kurul, ders yılının birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay
ile ders yılının tamamladığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa
toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü
tarihlerde de toplanabilir. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'ndeki
Rehber ve Psikolojik Danışman bu Kurul'un sürekli üyesidir. Diğer üyeler, her ders
yılı başında, Öğretmenler Kurulu'nda yeniden belirlenir. Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki
üyelerden oluşur.
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a)

Müdür Muavinleri,

b)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nde görevli Rehber ve Psikolojik

Danışman,
c)

Sınıf öğretmenlerinden her bir sınıf düzeyi (I.,II, III. gibi) için seçilecek birer

temsilcisi,
d)

Disiplin Kurulu'ndan bir temsilci,

e)

Okul Aile Birliği'nden bir temsilci

f)

Öğrenci Konseyi üyesi

2.4.4. Sınıf Öğretmeninin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Sınıf öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar. Ancak sınıf Öğretmenliği görevi
olmayan okullarda bu görevler diğer öğretmenler tarafından yürütülür
1)

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servısının hazırladığı yıllık çalışma

programı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek.
2) Ders çizelgesinde 'sınıf saati' için ayrılan sürede, sınıfa girmek ve Sınıf rehberlik
çalışmaları kapsamında, akademik ve kariyer gelişimi etkinliklerini rehber ve
psikolojik danışman ile işbirliği içerisinde yürütmek.
3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak seçmeli ders,
bölüm/program, okul, iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım etmek.
4) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak öğrencinin
kendisini tanımasına yardım etmek, gerekli bilgileri toplamak için anket, envanter
gibi ölçme araçlarını uygulamak. Kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapmak
ve sonuçları okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek.
5) Öğretim yılı sonunda yaptığı her türlü rehberlik faaliyetlerini aksaklıkları,
sağlanması gereken olanakları ve önerileri kapsayan görüşünü Okul Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Servisine vermek (mebnet).
2.5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Tarihsel Seyri
2.5.1. ABD'de Rehberlik
Rehberlik, 20. yüzyılın başlarında ABD'de ortaya çıkmış ve en çok bu ülkede
gelişme göstermiştir.
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Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe kişiye insan olarak
büyük değer vermiştir. Bu yüzden rehberlik faaliyetlerinin Amerika'da

doğup

şekillenmesi tesadüf değildir. 19. yy sonlarında Amerikan toplumunda birçok
eğitimci, düşünür ve vatandaşlar okulların gençleri bütün haklarını daha iyi
kullanabilecekleri birer psiko-sosyal varlık olarak ve topluma katkıda bulunabilecek
birer üretici olarak daha iyi yetiştirilmeleri

konusuyla

yakından ilgilenmeye

başlamışlardır. Bunun sonucu olarak bireysel eğitime, çocukların bio-psiko-sosyal
ihtiyaçlarına ve toplumun ihtiyaçlarına dikkat artmıştır(Tan, 2000, s. 22-23).
Rehberlik kavram ve uygulamaları bakımından ABD'nin ileri bir düzeyde
bulunduğu ve bu alandaki gelişmelere yine Amerika'nın öncülük ettiği bilinmektedir.
Amerika'da

psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi maddeler halinde şöylece

özetlenebilir:
1. Bugünkü geniş anlamında olmasa bile, ilk kez 1890'larda Amerika'da Californiya
eyaleti okullarında rehberlik uygulamaları ile yakından ilgili bazı yeniliklerin yer
aldığı görülmektedir.

Bu

yeniliklerden

bazıları

öğrencilerin

bireysel

olarak

incelenmesi, öğrencilerle danışma ve okulu bitirenleri izlemedir.
2. Mesleki rehberliğe ağırlık veren ilk rehberlik uygulamaları ve bu uygulamaların
örgütlenmesi 1900'lerde Boston okullarında başlatılmıştır.
3. Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının öncüsü Frank
Parsons'dur. Parsons'un rehberliğe olan inancı ve başlangıçtaki katkısı rehberlik
alanında her zaman önemsenmiştir. Parsons 1908'de rehberlikle ilgili çalışmaları bir
bütünlüğe kavuşturmak amacı ile okul dışında, 'Boston Meslek Bürosu' kurmuştur.
Bu kuruluş rehberlikle ilgili ilk kuruluş niteliğindedir. Bu büro'nun amacı ilgi ve
yeteneklerine uygun olarak gençlerin meslek seçmelerine yardımcı olmak idi.
Parsons mesleki rehberlikle ilgili temel kavramları 1909 yılında hazırladığı "Meslek
Seçimi" adlı kitabında açıklamıştır. Çoğu zaman rehberlik hareketinin "babası" olarak
gösterilen Parsons, "mesleki rehberlik" deyimini ilk kez kullanmış; mesleki rehberlik
kavramını, bir meslek için hazırlanmada, mesleğe giriş yollarını aramada, mesleği
seçmede, etkili ve başarılı bir meslek adamı haline gelmede gençlere dönük, bir
yardım süreci olarak tanımlamıştır.
4. 1909 - 1915 yıllan arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaşmakta olduğu ve
Boston okullarında 117 kadar personelin uzman olarak rehberlikle ilgili görevlere
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atanmış bulunduğu görülmektedir.

1913'te öğrencilere, öğretmenlere ve velilere

meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki İnformasyon Dairesi" ; daha
sonra 1915'te "Boston Mesleki Rehberlik Dairesi" kurulmuştur.
5. 191 O'da ilk mesleki rehberlik kongresi Boston'da toplanmıştır. Bu kongre ulusal
düzeyde mesleki bir örgüt kurmanın ilk temellerini atmış; arkasından "Ulusal
Mesleki Rehberlik Derneği" kurulmuştur.
6. 1958'de kabul edilen "Ulusal Savunma Eğitim Yasası" ile psikolojik danışma ve
rehberlik çalışmaları bütün boyutları ile federal hükümet tarafından parasal desteğe
kavuşturulmuştur!
7. Amerika'da başlangıçta mesleki rehberlik çalışmaları olarak sürdürülen rehberlik
uygulamaları kısa sürede eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik konularını da bünyesinde
toplamış ve bugünkü geniş kapsamına erişmiştir(Kepçeoğlu, 1999).
Ilk olarak okul dışında ve gençleri mesleğe yerleştirmeye yardım etmek amacıyla
başlayan rehberlik hizmetleri ABD'de

1913 yılında eğitim sistemine girmiştir.

ABD'de bu hizmetlerin gelişmesinde mesleki örgütlenmenin çok önemli bir rolü
olmuştur. Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği, Amerika'da psikolojik
danışma ve rehberlik alanının ulusal düzeyde en güçlü mesleki örgütüdür. Kısa adı
ile APGA olarak bilinen bu derneğin kendine bağlı birçok alt demek ve kuruluşu
bulunmaktadır. Her biri ayn birer demek olarak çalışan APGA, psikolojik danışma
ve rehberlik alanının mesleki standartlarını, ahlak ilkelerini, bu alanda çalışacak
uzman personelin

eğitim ve yetiştirme esaslan

ile görev ve sorumluluklarını

belirlerken bu hizmetlerin gelişmesinde çok önemli işler başarmıştır(Yeşilyaprak:,
2003).

2.5.2. Türkiye'de Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve psikolojik danışma, okullarımızda yabancısı olduğumuz bir
faaliyet çeşidi değildir. Ancak, organize edilmiş, planlanmış, teknik ve ilkelerine
uygun olarak sunulan ve uzman elemanlarca yönetilen bir faaliyet grubu olarak,
okullarımızda, dolayısıyla eğitim faaliyetlerimiz arasında, oldukça yakın bir geçmişe
sahiptir. Bu durum, rehberlik ve danışma kavramının doğup geliştiği Amerika
Birleşik Devletleri'nde de pek farklı sayılmaz. Orada da yüzyıl öncesine giden bir
geçmişe sahiptir. Bu yüzden rehberlik kavramı ve bunun içinde psikolojik danışma
kavramı, ya çok dar ya da çok geniş anlamlara gelecek şekilde tartışılmıştır.
Rehberlik ve psikolojik danışma kavramları gelişmekte olan, yeni ortaya çıkan
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kavramlar olduğu için çabuk değişime, düzeltmelere uğramakta ve günümüzde de bu
değişimler ve düzeltmeler devam etmektedir (Tan, 1989).
Türkiye'

de okullarda uygulanan

rehberlik

sistemi Amerika

birleşik

Devletleri model alınarak oluşturulmuştur. (Tan, 1989).

Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberlik kavramı ve uygulamalarındaki
gelişmeler maddeler halinde şöyle özetlenebilir:
1. Rehberlik fikir ve kavramı eğitimimize 1950'lerde girmeye başlamıştır, 1951-1956
yılları arası eğitim sistemimizde rehberlik çabaları bakımından çok hareketli bir
dönem olmuştur(Tan, 1974). Bu dönemde Türk-Amerikan işbirliği içinde, bir yandan
Amerikalı umanlar eğitim sistemimizle ilgili incelemeler yarken bir yandan da
ülkemizdeki bazı eğitimciler de PDR alanında uzmanlaşmak üzere Amerika'ya
gitmişlerdir.
Bu arada Amerika'ya gönderilmiş olan eğitimcilerimiz de oradaki bilgi ve
yaşantılarını

Türkiye'ye

döndüklerinde

uygulama

alanına

sokarak

rehberlik

hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Bunlardan Prof. Dr. Feriha Baymur
ve Prof. Dr. Hasan Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardır.
a) 1951-1952 öğretim yılında Türk ortaöğretimini inceleyen uzmanlardan bir olan
Rufi (1953; ss. 14,15) hazırladığı raporda rehberlik konusunu da ele almıştır.
b) 1952-1953 öğretim yılında Amerikalı uzmanlardan Tompkins. Beals. Mills, Türk
eğitiminin yapısını incelemişler ve okullarda rehberliğin gereği ve örgütlenmesi
üzerinde görüşlerini açıklamışlardır.
c) Rehberliğe

dikkati

çeken bu dönemdeki

yoğun çalışmalar

Milli Eğitim

Bakanlığı'nda da etkilerini göstermiş; 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı
olarak "Test ve Araştırma Bürosu" kurulmuştur.
d) Rehberlik konusundaki toplantılar ve seminerler yaz aylarında daha uzun süreli
rehberlik kursları biçiminde yapılmaya başlanmıştır. 1953 yazında İstanbul'da yapılan
rehberlik semineri konuya daha çok ilgi toplamıştır. Bu seminere katılan bazı müdür
ve öğretmenler

gönüllü

olarak

kendi

başlamışlardır.
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okullarında

rehberlik

uygulamalarına

e) 1953-1954 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Pedagoji ve Özel Eğitim
bölümlerinde, Ülkemizde ilk kez "Rehberlik" dersi okutulmaya başlanmıştır.
f) 1954 yılında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere altı ilde "Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kurulmuştur; Ancak, kuruluşlarından çok daha sonra, 1968'de
yürürlüğe giren bir yönetmelikle (MEB - Tebliğler Dergisi. 1488, 12.2.1968) bu
merkezlerin görevleri açık olarak gösterilebilmiştir.
2. Rehberlik konusunda

ülkemizde

1951-1958

yılları arasında görülen hızlı

çalışmalar ve gelişmeler daha sonra duraklamıştır. Bu duraklamada türlü etmenlerin
etkisi olmuştur. Bunlar arasında, yetişmiş personel yokluğu, yetkililerdeki inanç ve
bilgi eksikliği, parasal desteğin bulunmayışı. v.b. sayılabilir. Ancak, rehberlik fikir ve
kavramı ülke düzeyinde yayılmaya, yeni hazırlanan program ve yönetmeliklerde
etkisini göstermeye devam etmiştir. Bu arada, örneğin, VII. Milli Eğitim Şurası
rehberlik çalışmaları ile ilgilenmiş; ortaöğretim okullarında "grup öğretmenliği"
kavramı benimsenmiştir.
3. Ülkemizde okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli bir
dönüm noktası olmuştur.
a) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda planlı ve
programlı rehberlik uygulamalarının başlatılması öngörülmüştür.
b) VIII. Milli Eğitim Şurası çalışmalarında ortaöğretimin yeniden düzenlenmesi
konusunda önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında, birinci ve ikinci devre
ortaöğretim yeniden tanımlanmış; ikinci devrede yükseköğretime, hem mesleğe hem
yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan üç grup program kabul edilmiştir.
Dokuzuncu sınıf rehberlik çalışmalarının yoğunluk kazanacağı bir "yöneltme sınıfı"
haline getirilmiştir. Programlar arasında yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanmış;
sınıf geçme yerine ders geçme sistemi benimsenmiştir.
4. 1970-1971 Öğretim yılı okullarda planlı ve programlı psikolojik danışma ve
rehberlik uygulamalarının

başlatılması ve okullara rehberlik personeli atanması

bakımından Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi sürecinde çok
önemli bir yıl olmuştur.
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a) Gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın gerekse VIII. Milli Eğitim Şurası'nda
alınan kararların etkisi ile 1970-1971 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca.
"Orta Dereceli Okullarda Rehberlik servislerinin Kuruluşu ve Görevleri ile ilgili
Esaslar" (MEB- Teb. Der. 1619, 10.8.1970) geliştirilerek 24 genel, mesleki ve teknik
ortaöğretim okullunda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları başlatılmıştır.
b) Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları başlangıçta, rehberlik
konusunda bir süre hizmet - içi eğitim görmüş öğretmenlerle sürdürülmüş; daha sonra
öğretmenlerin yanı sıra, eğitim ve psikoloji dallarında çeşitli üniversite ve yüksek
okulları bitiren genç elemanlar tam - zamanlı rehberlik personeli olarak okullara
atanmaya başlanmıştır.
5. Okullarda başlatılan PDR uygulamalarına paralel olarak eğitim sistemimizde
rehberliğin önemini ve yerini belirleyen gelişmelerde devam etmiştir.
a) 1970 sonrası eğitim reformu çalışmaların da eğitimde "seçme, yöneltme ve
rehberlik" ilkesi kabul edilmiştir(Resmi Gazete. 14335. 13.10.1972).
b) Milli Eğitim Temel Kanunu ile eğitimde "rehberli ve yöneltme" ilkesi bir yasa
maddesi olarak benimsenmiştir(Resmi Gazete, 14574, 24.6.1973).
6. IX. Milli Eğitim Şı'.'ırası'nda alınan kararlar okullardaki psikolojik danışma ve
rehberlik uygulamalarına yeni ve önemli boyutlar kazandırmıştır. Ülke düzeyinde
bütün orta dereceli okul programlarında rehberlik çalışmaları için haftada iki saatlik
bir süre ayrılmıştır. Bu karar rehberlik çalışmaları için gerekli olan zaman sorununu
çözmede önemli bir adım olmuştur. Bu derslerde rehberlik uygulamaları sınıf
öğretmenlerinin sorumluluğuna bırakılmış; bu uygulamanın esaslan (MEB. Teb. Der.
1805, 16.9.1975) belirtilmiş ve uygulamada kullanılacak kılavuz programlar (MEB Teb. Der. 1812. 4.11.1974) hazırlanmıştır.
7.

Okullardaki

rehberlik

uygulamaları

genişlerken

bazı

yüksek

öğrenim

kurumlarımızda da psikolojik danışma ve rehberlik dalında lisansüstü düzeyde
akademik programlar başlatılmış; bu dalda aynı bölümler kurulmuştur. Ülkemizde
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1981 yılında yükseköğretimde yapılan yeni
düzenlemeler sonucunda psikolojik danışma ve rehberlik alanı eğitimde psikolojik
hizmetler anabilim dalları içinde bir bilim dalı olarak yerini almış; psikolojik danışma
ve rehberlikte lisans programları başlatılmıştır(Kepçeoğlu, 1999).
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1983 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik
Danışma

Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü

kurulmuş

ve

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin yürütülmesi görevi verilmiştir (Yeşilyaprak, 2003).
2.5.3. K.K. T.C Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Tarihçesi
Ülkemizde rehberlik, uygulamalar bakımından yeni olmakla birlikte, fikir ve
kavram olarak oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.
K.K.T.C eğitim sisteminde, Rehberlik çalışmalarının kökleri, her ne kadar
1975 yılında "Nejla Oktay tarafından yapılan pilot bir çalışmaya" (Bozkurt, 1998; 15)
dayanmaktaysa da "orta dereceli okullarda ilk kez 1975-76 ders yılında Türk Maarif
Koleji'nde, 1976-1977 ders yılından itibaren de Lefkoşa Türk Kız Lisesi ve Lefkoşa
Türk Lisesi'nde rehberlik uygulamalarına başlanmıştır. İşte ilk olarak bu girişimle
K.K.T.C'de

ilk olarak Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin gerçek

anlamda temeli atılmıştır. 1977-78 yıllarından itibaren öğrencilere Mesleki Rehberlik
anlamında bilgiler sunulmuştur(Vasfi,

1977). Vasfi (1977) LTL'de

uygulanan

Rehberlik hizmetlerinin amacını ve gereğini şu cümlelerle aktarmaktadır; "Lise
çağındaki öğrenciler, ... ergenlik dönemlerinde hızlı gelişim sonucu önemli gelişim
sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Gençlerin kendilerini tanımaları, karşılıklı
iyi ilişkiler kurabilmeleri, toplumun beklentileri yönünde kişisel ve sosyal yönde
uyum sağlamalarına

yardımcı olmaya çalışılmaktadır."

Ülkemizdeki

Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin ilk dönemlerinde bunlar gerçekleştirilirken
Eğitim yasasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine ilişkin herhangi
bir yasa mevcut değildi. Daha sonra 1991 yılında yapılmış II. Milli Eğitim Şurası
kapsamında yayınlanan Ortaöğretim Komisyonu Raporunun "Öneriler ve Kararlar"
bölümünün

3. 1.

bendinde

kısmındaki

"Zorunlu

öngörülen

eğitim

"Genel

çağındaki

Ortaöğretime

gençlere

sağlıklı

İlişkin
bir

Kararlar"

yönlendirmeyi

yapabilecek sistem ve merkezlerin kurulması" ibaresi ülkemizin eğitim sisteminde
Psikolojik

Danışmanlık

ve

Rehberlik

Hizmetlerinin

amacını

ve

gereğini

vurgulamaktadır.
Şurada oluşturulan "Zorunlu Eğitim Komisyonunun", "İlköğretim ve Özel
Eğitim"e ilişkin aldığı kararda şu ibare bulunmaktadır; "Eğitim Bakanlığı bünyesinde
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ilkokullara

da hizmet

verebilecek

yeterlilikte

bir "Rehberlik

ve Araştırma

Merkezi"nin oluşturulmasına" karar verilmiştir.
Ne var ki, alınan bu kararlara rağmen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Hizmetlerinin yasal bir çerçevede oluşturulması ve uygulanması gerçekleşememiştir.
Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın

1992-93 yılları arasında

Fulbright görevlisi Prof. Dr. Robert Cash danışmanlığında okullarda yapılan ön
çalışmalar ışığında I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu toplandı. "Orta
Dereceli okullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine yeni bir şekil ve
çağdaş bir yön verip gerekli sorunları saptayıp önlem almak ve bunların çözümüne
ilişkin öneriler vermek üzere I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu
oluşturulmuştur" (I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu Raporu, 1993).
Sonraki yıllarda, "K.K.T.C Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
19-30 Haziran 1995 tarihli III. Milli Eğitim Şurası 'rıda alınan kararlara bağlı olarak
henüz bir yasası olmamasına rağmen Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
bünyesinde bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma Merkezi kurulmuş ve
1995- 1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda çalışmalara
başlamıştır"(Bozkurt, 1998).
Milli eğitim teşkilatı içerisinde Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve

Araştırma Şubesi ise Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğüne bağlı o larak 1999
yılında kurulmuştur(İnsay, 2004).
Rehber Öğretmen: "Öğretmenler yasası uyarınca atanmış olan ve eğitim
öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinde öğrencilere
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma
ve rehberlik

ile eğitimde psikolojik

hizmetler alanında

lisans eğitimi almış

personelidir"(KKTC Resmi Gazete sayı 151, 2005).
Öğrencilerin ders, program ve meslek seçme kararlarına yardım etmek üzere
okullarda psikolojik danışma ve rehberlik yardımının önemli bir ihtiyaç olduğu
belirtilmiştir. 1974-1975 öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında
yaygın rehberlik uygulamaları başlatılmış ve rehberlik saatleri okul programlarında
zorunlu saatler olarak yer almıştır. Söz konusu bu uygulamalar sınıf öğretmenlerinin
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sorumluluğuna bırakılmıştır (Yeşilyaprak, 2003). Görüldüğü gibi Türkiye'de 19741975 öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında yaygın rehberlik
uygulamaları başlatılmış ve rehberlik saatleri okul programlarında zorunlu saatler
olarak yer almıştır. Ancak ülkemizde rehberlik saatleri okul yönetimine bırakılmış ve
okullarımızda görev yapan rehber öğretmenler düşünce eğitimi, mesleki yöneltme
gibi derslere girmeye zorlanmaktadır.
KKTC'de "Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı
içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar" http://www.khk.kamunet.net.
Öğretmenler yasasında yer alan bu ifade ile rehber öğretmenlere, rehberli ilkeleri ile
örtüşmemesine rağmen, ders verilmesinin yanında nöbet ve sınav gözetmenliği de
verilmektedir. Rehber öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki en önemli görevleri
psikolojik danışma hizmetidir. Not ile değerlendirme gerektiren bir derse giren, nöbet
ve sınav gözetmenliği esnasında öğrencilerle olumsuz diyaloglar yaşayan rehber
öğretmenler psikolojik danışma ilişkisinin en önemli ilkelerinden olan terapötik
iletişim yöntemini olumsuz etkilemektedir. Nitekim Bir rehber öğretmenin deyimi ile
rehber öğretmenler bundan dolayı rol çatışması veya rol karmaşası yaşanmaktadır.
Türkiye' de ise oluşabilecek bu tür olumsuzlukların önüne rehberlik hizmetleri
yönetmeliği ile geçilmiştir. "Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik
danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders,
nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz
konularda görev verilemez" http://orgm.meb.gov.tr/alt
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sayfalar/mevzuat.html.

BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, çalışma grubu, veri toplama aracı
ve geliştirilmesi, verilerin toplamnası ve verilerin çözümlenmesi konularına yer
verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada

nitel araştırma

tekniği

kullanılmıştır.

Nitel

araştırma

tekniklerinin doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması,
bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya komnasım sağlaması, araştırma
deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı

bir analize sahip olması önemli

özellikleridir (Yıldırım&Şimşek, 2011). Konu, nitel araştırma esenlerinden durum
çalışması yöntemiyle araştırılmıştır. Durum çalışması, bir/birkaç durumu kendi
sınırları içinde (ortam, zaman, vb) bütüncül olarak analiz etme imkanı sağlayan nitel
araştırma desenidir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
araştırmaların
dünyalarını

temel
ortaya

özelliği

araştırmaya

koyma,

dünyayı

faydalanılacaktır.

katılanların

bakış

araştırmaya

açılarım,

katılanların

"Nitel
anlam

gözleri

ile

görmektir"(Kuş, 2009).
"Nitel araştırmanın herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak
güçtür. Bunun nedeni ise nitel araştırma kavramının bir şemsiye kavram olarak
kullanılması

ve bu şemsiye altında yer alabilecek

disiplinlerle

yakından

ilişkili

olmasıdır"(Y ıldırım

birçok kavramın değişik
ve

Şimşek,

2011).

Nitel

araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konınasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak
tanımlayabiliriz (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bu araştırmada nitel durum çalışması yapılmıştır. "Nitel durum çalışmasını
en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır"(Y ıldırım ve
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Şimşek, 2011). Araştırmada

nitel araştırma yöntemlerinden

görüşme tekniği

kullanılmıştır. "Nitel araştırmalarda kullanılan görüşme tekniğinin en belirleyici
özelliği, görüşülen kişilerin bakış açılarını ortaya çıkarmasıdır"(Kuş,2009).
Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme, yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular önceden
belirlenir ve belirlen sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu yöntem ne tam
yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar
esnektir (Karasar, 1999). Bu yöntem tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı
olmadığı gibi yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnek değildir; ikisi arasında yer
almaktadır.

Araştırmacıya

esneklik

sağladığı

için görüşme

türlerinden

yarı

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır (Dağlı ve diğerleri, 2009).
3.2. Çalışma Grubu
KKTC Devlet okullarında görev yapan rehber öğretmenler araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Milli Eğitim Gençlik ve Milli Eğitim Gençlik ve Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi, Psikolojik
Danışmanlık Rehberlik ve araştırma şubesi tarafından hazırlanan yılsonu faaliyet
raporu istatistiklerine göre; Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda (78).
Mesleki

Teknik

Eğitim

Dairesine

bağlı

okullarda

(17).

Rehber

öğretmen

bulunmaktadır. Toplamda araştırmanın evrenini 96 rehber öğretmen oluşturmaktadır.
"Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların
derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir"(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Evrenin
tamamına ulaşma imkanı olmadığından kartopu veya zincirleme örnekleme yolu
tercih edilecektir. Süreç çok basit bir soruyla başlar: Bu konuda en çok bilgi sahibi
kimler olabilir? Bu konu ile ilgili kim veya kimlerle görüşmemizi önerirsiniz?
Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplara göre yeni
görüşmeciler belirlenmiştir. Süreç ilerledikçe araştırmanın örneklemi ortaya çıkmış
ve görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmaya KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan
ortaokullardan 12, liselerden 6, lise-ortaokullardan 6 ve meslek liselerinden 6 olmak
üzere toplam 30 rehber öğretmenin görüşüne başvurulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcı durumu
Uyruğu

Cinsiyet

Öğrenim Durumu

Okul
Yüksek

Türü

Bay

Bayan

TC

KKTC

Lisans

Doktora
Lisans

Lise

1

5

-

6

3

3

Lise-Ortaokul

2

4

-

6

5

-

Ortaokul

1

11

-

12

7

5

Meslek Lisesi

3

3

3

3

3

3

Toplam

7

23

3

27

18

11

1

1

Çalışma grubunu cinsiyete göre incelediğimizde araştırmaya dahil edilen
rehber öğretmenlerin 23 tanesinin bayan, 7 tanesinin bay olduğu Tablo 1' den
anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma grubunu
vatandaşlık durumlarına göre inceldiğimizde 27, rehber öğretmenin KKTC vatandaşı
olduğu, 3 tanesinin ise TC vatandaşı olduğu Tablo 1' den anlaşılmaktadır. Çalışma
grubunu rehber öğretmenlerin eğitim durumlarına göre incelediğimizde, 18 tanesinin
lisans, 11 tanesinin yüksek lisans, 1 tanesinin ise doktora mezunu olduğu Tablo 1'
den anlaşılmaktadır.
Tabloda katılımcı
Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

öğretmenlerin

12

okullarına
okulla

göre dağılımı

en yoğun

grubu

oluşturmuştur. Diğer okullar ise eşit şekilde dağıldığı görülmektedir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Kıdem Durumu

0-5

6-10

11-15

16-20

20 ve

Bay

1

-

2

2

2

Bayan

-

11

7

4

1

Toplam

1

11

9

6

3
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verilmiştir.
ortaokullar

Çalışma grubunu görev sürelerine göre incelediğimizde katılımcı rehber
öğretmenlerin 11 tanesinin 6- 1 O yıl aralığında görev süresi birinci olduğu 9 tanesinin
de 11-15 yıl görev süresiyle ikinci olduğu tablo 2' den anlaşılmaktadır. Çalışma
grubunda çok eski ve çok yeni rehber öğretmen sayısı ise oldukça azdır.
Tablo 3. Öğretmenlerin Şu An Çalıştıkları Okuldaki Görev Süreleri

0-5

6-10

11-15

16-20

20 ve

Bay

5

-

-

1

1

Bayan

15

5

2

1

Toplam

20

5

2

2

Çalışma grubunda

1

bulunan rehber öğretmenlerin

en son çalıştıkları

okullardaki görev sürelerine baktığımızda 20 tane rehber öğretmenin 0-5 yıl arasında
görev süresi ile birinci sırada olduğu tablo 3 'ten anlaşılmaktadır.

3.3. Veri Toplama Süreci.
Araştırma Bakanlık izni çıktıktan sonra, 16 Kasım-31Aralık 2012 tarihleri
arasında katılımcıların uygun oldukları saatlerde rehberlik servislerinde yapılan
görüşmeler
okullarında

yoluyla veriler toplanmıştır.
yaşadıkları

problemlere

Araştırmada

yönelik

görüşlerin

rehber

öğretmenlerin

belirlenmesi

amacıyla

görüşmeler yapılmıştır.

3.4. Veri Toplam Aracı
Araştırmada rehber öğretmenlerin PDR hizmetlerinin dokuz alt alanına yönelik
görüşlerine başvurmak

için yarı-yapılandırılmış

görüşme formu hazırlanmıştır.

Görüşme formunda araştırmaya uygun bir giriş hazırlanmış ve giriş kısmını
görüşülen kişinin kişisel bilgilerinin yazıldığı kısa cevaplı sorular takip etmiştir.
Daha sonra araştırmanın amacına göre hazırlanan PDR hizmetlerinin dokuz alt
alanına yönelik yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulara geçilmiştir. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış

görüşme tekniğine

uygun olarak görüşme formu

hazırlanmıştır. Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için; hazırlanan sorular
tez danışmamnca değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak son şekli
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verilmiştir. Daha sonra görüşme formu önce 5 rehber öğretmene uygulanmıştır. Pilot
görüşme yapıldıktan sonra soruların açık ve anlaşılır olup olmadığının, verilen
yanıtların

sorulan

soruların

yanıtlarını

yansıtıp

yansıtmadığının

belirlenmesi

amacıyla görüşme sırasında kaydedilen seslerin bilgisayar ortamında oluşturulan
görüşme döküm formu üzerinde yazılı biçime dönüştürülmüştür. İki uzmandan
dökümleri inceleyerek sorulan soruların açık ve anlaşılır olup olmadığını, ele alınan
konuyu kapsayıp kapsamadığını ve gerekli olan bilgileri sağlama olasılığını da
düşünerek kontrol etmeleri istenmiştir. Bu iki uzmanın % 90 oranında görüş birliği
içerisinde oldukları görülmüştür. Bu çalışmanın sonunda soru maddelerinin geçerliği
saptanmıştır. Bilindiği gibi nitel araştırmalarda iç geçerlik araştırmacının ölçmek
istediği veriyi, kullandığı araç ya da yöntemle gerçekten ölçüp ölçemeyeceğine
ilişkindir (Yıldırım ve Şimşek, 201 1 ). Görüşme sorularının istenilen verileri sağladığı
kanısına varılarak veri toplama sürecine geçilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
İçerik analizi gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde kullanılır.
"Bu yöntemde amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır" (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizinde veriler derinlemesine
incelenir; ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilerek
tanımlanır

ve yorum yapılır.

İçerik analizinde

veriler dört aşamada

analiz

edilmektedir.
1. Verilerin Kodlanması: İçerik analizinin bu ilk aşamasında, her bir katılımcıya
numara verilerek görüşmenin dökümleri yapıldıktan sonra katılımcılardan elde edilen
veriler araştırmanın çerçevesi içerisinde incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve
kendi içinde anlamlı bütünler oluşturan bu bölümler isimlendirilip kodlanmıştır.
Araştırmanın kavramsal çerçevesine ve görüşme sorularına dayanılarak hazırlanmış
olan kod listesine, tüm verilerin incelenmesinden sonra son şekli verilmiştir. Tüm
veriler bu şekilde kodlandıktan sonra bir kod listesi oluşturulmuş ve bu verilerin
incelenmesinde ve düzenlenmesinde anahtar liste görevini görmüştür. Daha sonra
kodlama anahtarları ve görüşme dökümleri araştırmacılar tarafından

60

ayrı ayrı

okunarak "görüş birliği" ve "görüş ayrılığı" olan konular tartışılarak gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
2. Temaların Bulunması: Bu aşamada ise verilerin kodlanması aşamasında belirlenen
kodlar her biri ayrı kategori

olarak kabul edilmiş ve ayrı temalar

olarak

değerlendirilmiştir. Araştırmanın güvenirlik hesaplaması için Miles ve Huberman
(1994)'nın

önerdiği

güvenirlik

formülü

hesaplanmıştır. Güvenirlik hesaplamalarının%

kullanılarak

ortalama

% 90 olarak

70'in üzerinde çıkması araştırma için

güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994: akt. Yıldırım ve Şimşek,
2011). Burada elde edilen sonuç araştırma için güvenilir kabul edilmiştir.
3. Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Organize Edilmesi ve Tanımlanması: Bu
aşamada ise katılımcıların görüşleri okuyucunun anlayabileceği bir dilde açıklanmış
ve görüşler ilk elden okuyucuya sunulmuştur. Görüşme notlarının hangi katılımcıya
ait olduğunu belirlemek amacıyla dipnot kullanılmış ve görüşme notları tırnak işareti
içinde verilmiştir. Daha sonra parantez içinde görüşmenin hangi katılımcıya ait
olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki örnek açıklamalarda kodlama sistemi verilmiştir:
ÖRNEK: "

"(G:L(l))

G: Görüşme;
L: Lise;
LO; Lise, Ortaokul
O: Ortaokul
ML: Meslek Lisesi
1: 1 Numaralı Katılımcı
4. Bulguların Yorumlanması: Ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulguların
araştırmacı tarafından yorumlanması ve bazı sonuçların açıklanması bu son aşamada
yapılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmanın gerektirdiği aşamalardan geçirilerek
yorumlanmış

ve bir takım sonuçlar çıkarılmıştır,

açıklamalar literatürle desteklenmiştir.
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sonuçların önemine ilişkin

BÖLÜM IV
BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Bulgular

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda katılımcılardan elde edilen verilerin
çözümlemeleri sonucunda ortaya çıkan bulgulara ve yorumlarına yer verilmektedir.

1.Boyut: Psikolojik

Danışma

Problemlerle Karşılaşıyorsunuz?

Hizmetlerinin

Uygulanması

İle İlgili Ne Gibi

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın birinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-4' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 4. Psikolojik danışma hizmetlerinin uygulanması ile ilgili ne gibi
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?
Temalar

n

%

Rehberlik odasının yetersizliği

17

56.67

Aile ve öğretmen desteği yetersiz

9

30

6

20

Nöbet görevi

4

13.33

Kalabalık okul ve zaman sıkıntısı

9

30

8

26.67

Danışmaya direnç gösterme

3

IO

Etik ilkelere uymama

3

10

Sınav gözcülüğü verilmesi

5

16.67

Notla değerlendirme gerektiren
ders verilmesi

PDR hizmetlerini bilmeme ve
amacı dışında kullanma
--
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Kısmen

%

1

3.33

Rehberlik Odasının Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %56.67' si
rehberlik

odası

ile ilgili sıkıntı

yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin görüşleri, "Şimdi burada psikolojik danışma diyoruz da bireysel

psikolojik danışma diyoruz.Birincisi odaproblemi var. Odamız mevcutfakat mesela
benim ayırdığım süreyle diğer rehber hocanın ayırdığı süre çatışabiliyor. Birimiz
görüşme yaparken acil bir durum ortaya çıktığı zaman görüşmemiz yarıda kalmış
oluyor. Bir görüşme yapmak istediğimizzaman arkadaşımızaçık demek gerekiyor o
da ayıp oluyor veya derslere girdiğimiz sebebiyle danışma süreci esnasında
görüşmeyi yarıda bırakma oluyor. Süreci yarım bırakma veya yapamama veya eksik
yapma gibi sorunlarım var. Bir de derse girince öğretmen misin yoksa danışman
mısın rol karmaşasıyaşıyorsun. Hem oda sıkıntısındandolayı, iki ayrı oda olsa çok
daha rahat kendinize öğrenciye ve aileye çok dahafazla zaman ayırırsınız. Yine de
danışmayapıyoruzfakat burada birebir görüşmede biraz kısıtlanıyorum(G:0.(1))."
şeklinde görüşlerini ifade ederek, bir odayı iki rehber öğretmenin paylaşmasını ve
bunun yol açtığı sorunları belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bazen

düzgün bir ortamda danışma yapmak

istiyorsunuz sanki

lüks peşinde

koşuyormuşsunuz gibi anlaşılabiliyor durum, ama kimse düşünmüyor bazen ortam
insanın rahatlamasını ve kendisini daha iyi ifade etmesini sağlayabiliyor(G:
ML.(2))." şeklinde ifade ederek düzgün bir ortamda danışma yapmanın faydalarını ve
bundan dolayı da okulda yeterince anlaşılmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise, "Okulumuzda 3 tane rehber öğretmenimiz var ancak ayrı ayrı

odalarımızyok. Bir odayı iki rehber öğretmen kullanıyor. Bazen çok yoğun oluyor.
Üçümüzün de aynı anda öğrencisi oluyor bu sıkıntı yaratıyor. Oda ayarlamada
sıkıntı çektiğimiz oluyor(G:L.(6)) ". Şeklinde görüşünü ifade ederek yeterli oda
olmamasının sıkıntıya düşmelerine neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise, "PDR uygulamasında en büyük sıkıntımız uygun fiziki şartların

olmaması. Aynı odayı iki kişinin paylaşması; görüşmelerin akışını engelliyor
(G:L. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek aynı odayı iki kişinin paylaşmasının
görüşmelerin akışını engellediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise,

"PDR odasını, Özel eğitim öğretmeni ile birliktepaylaşıyoruz(G:0.(9))." Burada da
rehberlik servisi ile özel eğitim odasının aynı yerde olduğu belirtilmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise "Grupla danışma yapmak istersem odam çok dar olduğundan
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sıkıntı olabiliyor. Mesela anne-baba ayrılmış olan çocuklarla 8-10 kişilik bir grupla
danışma yapmak

istersem yapamıyorum.

Çünkü

oda ancak

iki kişilik bir

odadır(G:0.(10))."

Şeklinde görüşünü ifade ederek odasının ancak iki kişinin

sığabileceği kadar dar bir alan olduğunu ve grupla danışma yapmasına imkan
vermediğini belirtmektedir.
Aile ve Öğretmen Desteği Yok: Rehber öğretmen görüşlerinin %30'u aile ve
öğretmen desteğinin olmadığı, %3.33' ü ise desteğin kısmen olduğu şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri "Ailelerin bizimle iletişim kurmamaları.

Öğrencilere aile ile iletişim kurmaları konusunda önerilerde bulunulduğu zaman
ailenin şiddet göstereceği söylemi sıkıntı yaratzyor(G:O.(9))." şeklinde görüşünü
ifade ederek ailelerin iletişim kurmamaları nedeniyle ailen destek alamadıklarını
belirtmektedir.

Diğer bir rehber öğretmen ise,

"Ders saati içinde öğrenciyi

danışmaya almak istersem bazen öğretmenler bırakmak istemeyebiliyor. Bireysel
danışmada aileye ulaşmakta sıkıntı çekiyorum. En büyük sıkıntı ailenin gelmek
istememesidir(G:0.(10))." Şeklinde görüşünü ifade ederek okulda öğretmenlerden ve
velilerden yeterli desteği göremediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise,

"Mesela bazen biz çocukla görüşmek istiyoruz veya çocuk bizimle görüşmek istiyor,
dersten almak istiyorsunuz mesela hemen acil olarak öğretmen ben şimdi veremem
çocuğu gibi sıkıntılar var(G:O.(]))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerden
beklediği desteği göremediğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Ders

saati içinde öğrenciyi danışmaya almak istersem bazen öğretmenler bırakmak
istemeyebiliyor(G:0.(10))." Burada

da

öğretmenlerin

bazen

bırakmadıklarını

belirterek yeterli desteği görmediğini ifade etmektedir. "Okulda bir vaka ile ilgili

sıkıştığımızzaman diğer rehber öğretmenlerdenbir yardım alamıyorum(G:0.(10))."
yine aynı öğretmen okulda diğer rehber öğretmenlerden yardım alamadığım ifade
ederek okulda meslektaş dayanışmasının da olmadığım belirtmektedir.
Kalabalık Okul ve Zaman Sıkıntısı: Rehber öğretmen görüşlerinin %30'u okulun
kalabalık olması ve bunun sonucunda zamanın yetersizliği

konusunda sıkıntı

yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri Öğrenci sayısının

fazlalığından dolayı ve rehberlik servisine gelen öğrenci sayısının çok olmasından
dolayı bazı öğrencileri daha geç alabiliyoruz(G:L0.(4))." şeklinde görüşünü ifade
ederek kalabalık okul olmalarından dolayı öğrenciler daha geç danışmaya almak
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zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Sınıfların çok
kalabalık olmasından öğrencilere yeterince ulaşamıyorum(G:ML.(5)). "Okulu rehber
öğretmeni

ise okulda bulunan

öğrenci mevcudunun

çok olmasından

dolayı

öğrencilere yeterince ulaşamadıklarını belirtmiştir.
Nöbet Görevi: Rehber öğretmen görüşlerinin %13.33'ü nöbet görevi verilmesi ile
ilgili sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Nöbet
tutuyoruz. Derse giriyoruz. Sınavlarda gözetmenlik yapıyoruz. Derse girdiğimiz için
derste ve nöbet sırasında ister istemez tartışma olayları oluyor. Daha sonra
tartıştığımız öğrenciyi alıp gel derdini anlat diyoruz. Olmuyor böyle. Rehberlik
anlayışıyla uyuşmuyor(G:ML.(5))." nöbet görevi esnasında öğrencilerle karşı karşıya
geldiklerini bunun da rehberlik anlayışıyla uyuşmadığını belirtmektedir.
Notla

değerlendirme

gerektiren

ders

görüşlerinin %20' si notla değerlendirme

görevi verilmesi:

Rehber

öğretmen

gerektiren ders görevi verilmesinin

rehberlik hizmetleri için sorun yarattığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, Diyelim bir öğrenci ile veya bir veli gelmiş görüşme yapıyorsunuz dersiniz
var, görüşme yarım kalıyor, amacına ulaşmıyor(G:0.(1))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek ders görevi nedeniyle görüşmelerinin yarım kaldığım ve bundan dolayı da
amacına ulaşmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Derse girdiğimiz
için öğrenciler çok fazla geliyor. Yetiştiremiyorum(G:0.(10))."

derse girmeniz ve

derste not verme susturma gibi olaylar öğrencinin gelip danışmasına engel oluyor
mu? "Evet, sorun oluyor. Sınıfta öğretmen rolünüz var, otoriter olmak zorundasınız
sert duruşunuzu göstermek zorunda kalışımız, burada danışman rolünüz var ikisi bir
birine karışıyor. Öğrenci gelip açılamayabilir(G:O. (1 O)). " Bu görüşmede katılımcın
ilk ifadesinden sonra araya girilmiş ve ek sorular sorularak konuyu derinlemesine
anlatması sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Burada rehber öğretmen derse
girmesi ve not vermesinin rehber öğretmen imajına uymadığını ifade ederek
öğrencilerin gelip rahatça açılmalarının önünde engel olduğunu ifade etmiştir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Derse girdiğimiz için derste ister istemez tartışma olayları
oluyor. Daha sonra tartıştığımız öğrenciyi alıp gel derdini anlat diyoruz. Olmuyor
böyle. Boş derse girmeye zorlanıyoruz(G:ML.(5))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

rehber öğretmene ders görevi verilmesinin rehberlik hizmetlerinin mantığı ile
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uyuşmadığını

ima ederek psikolojik danışma hizmetlerinde

önemli bir sorun

olduğunu belirtmektedir.

PDR Hizmetlerini Bilmeme ve Amacı Dışında Kullanma: Rehber öğretmen
görüşlerinin %26.67' si PDR hizmetlerinin bilinmemesi ve bu hizmetleri amacı
dışında kullanmak istenmesi ile ilgili sorun yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin

görüşleri,

"En çok karşılaşılan sorun idari problemleri olan

öğrencilerin sürekli rehberlik servisine yönlendirilmeleri ve esas ele alınması
gereken psikolojik danışma hizmetlerine ayrılması gereken zamanın yeterince
alınmayışı(G:O.(2.))." şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik hizmetlerinin idare
tarafından tam bilinmeyişini ve amacı dışında kullanmaya çalıştığını belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise, "öğrenciler rehberlik servisini amaç dışı kullanmak

istiyorlar (G:ML(5))." şeklinde ifade ederek öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin
amacını

yeterince

kavrayamadığını

ve amacı dışında kullanmaya

çalıştığını

belirtmektedir.
Sınav Gözcülüğü Verilmesi: Rehber öğretmen görüşlerinin %16.67'
gözcülüğü verildiği ile ilgili sorun yaşandığı

sı sınav

şeklindedir. Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşleri "Sınav gozculüğumuz var, nöbet görevimiz var, bunlar hep

öğretmenler yasasının bize yüklediği sıkıntılı görevler. Mesela sınav gözcülüğü
konusunda çok mücadele verdim, yanlışlığını anlattım kopya yakalarsam disipline
vermemin PDR etik ilkeleri ile uyuşmadığınıbelirttim. Psikolojik danışman olarak o
çocuk bana geldiğinde nasıl danışma ortamında bana güvenecek dediğimde
öğretmen olduğumuz hatırlatılarak zaten sınavda iki kişisiniz diğer arkadaşı
uyarırsın o yakalar dendi(G:L.(4))." şeklinde ifade ederek öğretmenler yasasındaki
duruma atıf yapmaktadır. Öğretmenler yasasında rehber öğretmen 8-10 saat derse
girer ifadesi bulunmaktadır fakat gireceği ders ve dersin içeriğine değinilmemiştir.
Okul

idareleri

bu

uygulayabilmektedirler.

ifadeyi

okuldan

okula

farklılık

gösterecek

şekilde

Diğer bir rehber öğretmen ise, "Sınavlarda gözetmenlik

yapıyoruz(G:ML.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek sınavlarda gözetmenlik
yaptığını belirtmektedir.
Etik İlkelere Uymama:

Rehber öğretmen

görüşlerinin

%10'u

etik ilkelere

uyulmadığı ile ilgili sorun yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
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görüşleri, "Psikolojik danışma uygulamasında özel bir odamız olmamasında dolayı
gizlilik esası ile ilgili problem

yaşıyorum(G:O. (4))."

özel odanın olmaması

rehberlikte olmazsa olmaz olan etik ilkelere uymada sıkıntı yaşandığını gösteriyor.
"Danışanla rehberlik servisinde baş başasınız bu durum merak uyandırıyor acaba ne
konuşuyorlar gibi. Danışma ilişkisinde bir takım ilkelerimiz var gönüllülük, gizlilik
gibi bunu çoğu zaman anlamak istemiyor öğretmen arkadaşlarımız ve idare bizleri
sanki bir şeyleri gizliyorlar veya gizli bilgiye ulaşamıyorlar gibi algılayabiliyorlar.
Bunlar zor tarafları ama yıllar sonrasında yardımcı olduğunuz bir öğrencinin bir
yerlere

gelmesi

veya

sizden

övgüyle

bahsetmesi

ise

tüm

zorlukları

unutturuyor(G:ML. (2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik ilkelerinde olan
gizlilik ilkesinin ihlal edilmeye çalışıldığını belirtmektedir.
Danışmaya Direnç Gösterme: Rehber öğretmen görüşlerinin %10'u öğrencilerin
danışmaya direnç gösterdikleri ve bu yüzden sorun yaşadıkları şeklindedir. Bu
konuda

rehber

öğretmenlerin

zorlanabiliyorum(G:0.(10))."

görüşleri,

"Çocuk

açılmak

istemeyince

şeklinde ifade ederek çocukların danışmaya direnç

göstermesi durumunda zorlandığını belirtmektedir.

Diğer bir rehber öğretmen

görüşlerini "Küçük bir yer olması nedeniyle danışan tam olarak kendini ifade
etmekten kaçınıyor. Siz onunla ilgili bilgiye sahip olsanız da bu konuda tam olarak
açılmıyor(G:L.(3))." şeklinde ifade ederek bulundukları yerin küçük bir yer olması
nedeniyle kendilerini ifade etmeyerek danışmaya diren gösterdiğini belirtmektedir.
Başka

bir

rehber

öğretmen

ise,

"Öğrenciler

psikolojik

danışmaya

direnç

gösterdiğinden sonuç almakta zorlanıyorum(G:0.(9))."

şeklinde yaşadıklarını ifade

ederek

ve bunun da psikolojik

öğrencilerin

danışmaya

direnç gösterdiğini

danışmadan sonuç almakta zorlanmasına neden olduğunu belirtmektedir.

2.Boyut: Bireyi Tanıma Alanındaki Hizmetlerle İle İlgili Ne Tür Problemlerle
Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
Araştırmanın ikinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-5'te belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 5. Bireyi tanıma alanındaki

hizmetlerle ile ilgili ne tür problemlerle

karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Eksik veya yanlış bilgi verme

3

10

5

16.67

2

6.67

3

10

3

10

2

6.67

2

6.67

4

13.33

5

16.67

Kısmen

%

2

6.66

5

16.67

Her hangi bir problemle
karşılaşmıyorum
Rehberlik dersinin olmaması
Okullar arası bilgi ve dosya aktarımı
yetersiz
Öğretmen ve aile desteğinin yetersiz
olması
Sınıfların rehber öğretmenler
arasında her sene değişmesi
Gözlem yapamama
Öğrenci sayısı, ders görevi vb
nedeniyle zaman yetersizliği
Kırtasiye ve materyal yetersizliği

Eksik veya Yanlış

Bilgi Verme:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%10'u

öğrencilerin eksik veya yanlış bilgi verme ile ilgili sıkıntı yaşandı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "Öğrenciler bilgileri eksik ve bazen de yanlış
dolduruyorlar.

Öğrenciler

bilgilerini

eksik

dolduruyorlar(G:0.(1))."

şeklinde

görüşünü ifade ederek öğrencilerin eksik ve yanlış bilgiler doldurunca bilgi
toplamada sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Otobiyografi
ve tanıma kartlarında sınırlı sözcük dağarcığından dolayı yeterli veri alamıyoruz.
Çok sınırlı cümleler kuruyorlar. Kendilerini gerçekten ifade edemiyorlar. Neyi tam
olarak anlatmak istediğini ifade edemiyor. Yeterli bilgi gelse öğrencilere yardımda
daha etkili oluruz(G:LO.(l))."

şeklinde görüşünü ifade ederek öğrencilerin sınırlı
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sözcük dağarcığından dolayı yeterli ve doyurucu bilgi almasında sıkıntı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Bireyi tanıma ile ilgili testlerde çocuk
ve aile bazı bilgileri bizden gizliyor. Sonradan ortaya çıktığında müdahale için biraz
gecikmiş oluyoruz(G:0.(10))."

şeklinde görüşünü ifade ederek çocuk ve ailenin eksik

bilgi vermelerinin problemlere zamanında müdahale etmelerinde gecikmelere neden
olduğunu belirtmektedir.
Her Hangi Bir Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si bilgi toplama ve yayma hizmeti ile ilgili sorun yaşamadığını ifade
etmişlerdir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "Öğrencileri tanımayla ilgili
çok fazla bir problem yaşadığımı söyleyemem(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek bu konuda bir problem yaşamadığını belirtmektedir.
Rehberlik Dersinin Olmaması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'

si

rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden olduğu,
%6.66'sı ise bu sorunu kısmen yaşadığışeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşler "Bütün öğrenci tanıma tekniklerini kendim uygulamak zorunda kalıyorum.
Sınıf rehberlik dersi olmadığı için zaman zaman sınıflara giremiyorum. Ya da doğru

zamanda doğru sınıfa giremiyorum(G:ML. (I)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
rehberlik dersinin olmaması nedeniyle bazen sınıflara giremediğini veya doğru
zamanda doğru sınıfa giremediğini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise,
"Bizim okulumuzda 11 ve 12. Sıniflarda rehberlik dersi var, ancak 9 ve I O. sıniflarda
rehberlik dersi yok. Bu sınıflara düzenli giremiyoruz(G: L.(1))." şeklinde görüşünü
ifade ederek 9 ve IO.sınıflarda rehberlik dersinin olmamasının bu sınıflara düzenli
giremediğini belirtmektedir. Buradan da düzenli bilgi toplaması ve yaymasında
sıkıntı yaşadığı anlaşılmaktadır.
Okullar Arası

Bilgi

ve Dosya

Aktarımı

Yetersiz:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin %10'u okullar arası bilgi ve dosya aktarımı yetersizliği ile ilgili sıkıntı
yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşler,

"Özellikle

öğrencilerin ilkokuldan ortaokula gelişlerinde kurumlar arası öğrenci ile alakalı
bilgi

alışverişi

yok,

meslektaşlarımızdan

ilkokullarda
bilgi alabilsek.

rehberlik

servislerinde

yok

Veya öğrenci nakillerinde

en

azından

ara sınıflarda

öğrencinin karne notları hariç hiçbir bilgisi taşınmıyor. Yani öğrenci yeni geldiğinde
her şeyi sıfırdan başlatmak zorundasınız, Türkiye 'den gelen öğrenciler için oradaki
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e- okul sistemi burada olmadığından o öğrencilerin bilgileri de yok eğer veli ilgili ise
bir takım kritik bilgileri taştyor size ama buda az bir oran (G:ML. (2))." şeklinde
görüşünü ifade ederek kurumlar arası öğrenci ile alakalı bilgi alışverişi olmadığını
öğrenci ile ilgili bilgileri toplama konusunda

her şeye sıfırdan başlandığını

belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Bize gelen öğrencilerin ilkokuldan
gelirken dosyaları bize gelmiyor. Bu konuda okullar arasında bir iletişim yok
galiba(G:O. (JO))." şeklinde görüşünü ifade ederek ilkokullardan dosya ve bilgi
gelmediğini okullar arası bir iletişim kopukluğu olduğunu belirtmektedir. "Bir önceki
eğitim kurumundan öğrenciyle ilgili dosyanın gelmemesi problemdir(G:L.(5))."
şeklinde görüşünü ifade ederek okula yeni gelen öğrencilerle ilgili dosyanın
gelmemesinin bir problem olduğunu belirtmektedir.
Aile ve Öğretmen Desteğinin Yetersiz O iması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%10'u aile ve öğretmen desteğinin yetersiz olması ile ilgili sıkıntı yaşandığı
%16.67'si ise kısmen yaşandı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri,
"Bütün öğrenci tanıma tekniklerini kendim uygulamak zorunda kalıyorum. Hepsini
kendim uygulayıp kendim değerlendirmem gerekiyor. Öğretmen bu benim görevim
değil diyor(G:ML. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerin bu benim
görevim değil diyerek rehberlik servisine destek olmadığını belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen, "Velilerden yeterli geri bildirim alamıyoruz(G:ML. (3)). " şeklinde
görüşünü ifade ederek velilerden yeterli geribildirim alamadığını ve böylece veliden
tam manasıyla bir destek göremediğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise,
"Halen var olan Türk aile yapısındaki

"aile içinde olan aile içinde kalır"

düşüncesinin tam olarak yıkılamayışı, ergenliğin verdiği kendini farklı tanıtma ve
farklı gösterme, tanımayı zorlaştzrabiliyor(H:ML.(4))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek, geleneksel Türk aile yapısından kaynaklı ve ergenlik dönemi özelliklerinden
olan kimlik karmaşası ile ilgili yaşadığı sıkıntıları belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmenin "Uygulanan testlerde sonuçlar değerlendirilirken aile ile ilgili boyutta
katılım eksikliğinden tanıtıcı verilerin çözümlenmesi güç olabiliyor(G:0.(6))."

aile

katılımının öğrenci tanımadaki önemine değinmiş ve aile ile ilgili boyutun tam olarak
sisteme giremediğini belirtmektedir.
Sınıfların

Rehber

Öğretmenler

Arasında

Her

Sene

Değişmesi:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %6.67' si sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene
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değişmesi ile ilgili sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşler "rehber öğretmenlerin sorumlu olduğu sınıfların her sene değişmesi bilgi
paylaşımında

zorluk

yaratıyor(G:L0.(4))."

şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okullarında sınıfların rehber öğretmenler arasındaki paylaşımın her sene değişmesinin
bilgi pay laşımındı zorluk yarattığını belirtmektedir.

"Şimdi sınıflar değişir. 5 00

öğrencinin hangisinin hangi sınıfa gideceğini bulmak, sınıfta mı kaldı hangi sınıfa
gitti zaten listelerin çıkması 1-1,5 ayı buluyor. Yeni yıl başladıktan 1-1,5 ay sonra
ben biliyorum ki haa bu çocuk şu sınıftadır. Bu defa da topladığınız bilgileri diğer
sınıfa aktarmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün dosyaların düzenlenmesi açısında
bizim zamanımızı alıyor(G:O. (])). " şeklinde görüşünü ifade ederek sınıflar bazında
öğrencinin okula başladığı sınıfta devam etmediğini, her sene değiştiğini bu durum da
rehber öğretmenlerin zamanını aldığım belirtmektedir.
Gözlem

Yapamama:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%6.67'

si gözlem

yapamama konusu ile ilgili sıkıntı yaşandığını şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin

görüşler,

"Kıbrıs

şartlarını

düşündüğümüzde

öğrenci

tanıma

hizmetlerinde en çok gözlem yapabilme şansımızın az olduğunu düşünüyorum
öğrencinin okulda geçirdiği zaman az. Sınıf rehber öğretmenliği iyi çalışmtyor, sanki
rehberlik sadece bizim işimiz gibi görülüyor(G:ML. (2). " şeklinde görüşünü ifade
ederek okulda öğrenci tanıma hizmetleri ile ilgili olarak gözlem yapabilme şansının
az olduğunu belirtmektedir. Bilindiği gibi KKTC'de okullarda dersler blok halde
3+2+2 şeklinde ve 15'er dakikalık iki teneffüs halinde yapılmaktadır. Bu durumda
rehber öğretmenlerin

öğrencilerle

Özellikle

okullarda

kalabalık

ilgili gözlem yapabilme şansı azalmaktadır.
rehber

öğretmen

hiç

bir

şekilde

gözlem

Yetersizliği:

Rehber

yapamamaktadır.
Ders

Görevi,

Öğrenci

Sayısı vb Nedeniyle

Zaman

öğretmenlerin görüşlerinin %13.33' si öğrenci sayısı, ders görevi vb. nedeniyle
zaman yetersizliği yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler
"Okul kalabalık ve rehber öğretmen sayısı az(G:ML.(6)." şeklinde görüşünü ifade
ederek rehber öğretmen öğrenci oranının uygun olmadığını ve bu durumdan dolayı
zaman yönünden sorun yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise
"Dersine girdiğimiz sınıflarda yap,:yoruz. Ancak dersine giremediğimiz sınıflarda
zorlukyaşıyoruz(G:ML.(5))."

şeklinde görüşünü ifade ederek derse girdiği için kendi
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dersinde bireyi tanıma hizmetlerini yaptığını fakat okulda rehberlik dersi olmadığı
için diğer sınıflarda bireyi tanıma konusunda sıkıntı yaşadığım belirtmektedir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Öğrenci tanıma ile ilgili, mesela KDE, Problem taramagibi

testlerde çok fazla zamana ihtiyaç oluyor. Uygulama için zaman alıcı olduğundan
sıkıntı oluyor(G:L0.(2))." şeklinde görüşlerini ifade ederek öğrenci tanıma ile ilgili
testlerin uygulamasının ve çözümlenmesinin çok fazla zaman aldığını bu da sıkıntıya
neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen uygulanmakta olan anket
ve envanterlerin sonucunu çıkarmanın zaman aldığım belirterek görüşün şu şekilde
ifade etmektedir: "Uyguladığımız anket ve envanterlerinsonucunu çıkarmak zaman

alıyor(G:L.(5)). "
Kırtasiye ve Materyal Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %16.67' si
kırtasiye ve materyal yetersizliği ile ilgili sıkıntı yaşandı şeklindedir. Bu konuda
rehber

öğretmenlerin

görüşler

"Tanıma kartları doldurtuyoruz. Otobiyografi

uyguluyoruz. Burada kırtasiye sıkıntısı çekiyoruz. Mesela şu anda okuldafotokopi
kağıdı yok. Kırtasiye masrafı oluyor(G:LO.(I)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
kırtasiye sıkıntısı çektiklerini şu anda okulda fotokopi kağıdının olmadığım bu
durumun da öğrenci tanıma hizmetlerini aksattığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise okulun test vb materyalinin olmadığını bunları kendi imkanları ile
bulmaya çalıştıklarını belirterek görüşünü şöyle ifade etmektedir: "İnternetten ve

kendi imkanlarımızla test vb materyal temin etmeye çalışıyoruz(G:LO.(2))." Bir
başka rehber öğretmen ise, "Öğrenciyi gözlem ve birebir görüşme haricinde

tanıyabileceğimiz işlevsel formlarda yeterince mevcut değil(G:ML.(2)). " şeklinde
görüşünü ifade ederek test ve anket gibi formların işlevsel olmadığını belirtmektedir.

3.Boyut: Bilgi Toplama ve Yayma Alanındaki Hizmetlerle İlgili Okulda Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-6' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 6. Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili okulda ne tür
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

5

16.67

Donanım ve kırtasiye yetersizliği

7

23.33

1

3.33

9

30

1

3.33

5

16.67

2

6.67

5

16.67

5

16.67

1

3.33

Üst öğrenim kurumları ve mesleklerin
tanıtımı ile ilgili materyal eksikliği
İdare ve öğretmenlerin rehberlik
anlayışı ve rehberlik servisine desteği
yetersiz
--

Rehber öğretmen sayısı ve zaman

yetersiz

-

Öğretmen ve veli desteği yetersiz
Bakanlık ve okullar arası dosya ve bilgi

2

aktarımı yetersiz

Problemle Karşılaşmıyorum:

6.67

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%16.67'

sı

rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yayma hizmetleri için sıkıntıya
neden olduğu şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Hiç zorluk

çekmiyorum. Çünkü öğrenci sayısı azdır. Onlara ulaşmamda bir problem olmuyor
(G:ML.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayılarının az olmasından
dolayı her hangi bir problem yaşamadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen,

"Bu alanda pek bir problemle karşılaşmıyoruz.Bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz
olmasına dikkat ediyoruz(G:0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek, her hangi bir
problem yaşamamak için bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etiğini
belirtmektedir.

Diğer

bir

rehber

öğretmen

ise

"Bir

problemle

karşılaşmıyorum(G:L0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek bu alanda bir problemle
karşılaşmadığını belirtmektedir.
Donanım ve Kırtasiye Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %23.33 'ü
donanım ve kırtasiye yetersizliği nedeniyle bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden
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olduğu, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri, "Okulda fotokopi ve kağıt kullanmada bir kaygımız var,

acaba çok mu kağıt kullanıyoruz, acaba biraz azaltsak mı gibi bir çekingenlik var.
İdareden bunlarda durmadan durmadan fotokopi istiyorlar işte aman nedir bu
gereksiz yere fotokopi çekiyorlar diye bir düşünce oluşmasın diye arda bir böyle
kaygımız var. Aynı fotokopiyi diğer sınıflara da uygulamak istediğim için aman
çocuklar karalamayındiyorum(G:0.(1))."
-Bu kaygıyı tetikleyen neler yaşadınız?.

"Yani önceden yaşadığımız şeylerdir diye düşünüyorum. Çokfazla kağıt tüketmeyin
gibi uyarılardır(G:0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda fotokopi çekerken
yaşadığı kaygıları belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin görüşü ise şöyledir,

"kimi zaman kağıt bulamıyorsunuz kağıt bulsanız çoğaltamıyorsunuz,yapacağınız
çalışmalar idarece gereksiz kulfetmiş gibi düşünülüyor, bilgilendirme amaçlı
panoları dahi zar zor düzenlemenize izin veriliyor,yani motivasyonunuzudüşürecek
çok şey var(G:ivfL.(2))." Okulda yapmak istedikleri çalışmalarda kağıt ve fotokopide
çoğaltma konusunda yaşadığı sıkıntıları ve bunun motivasyonuna olan etkisini
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bilgisayar, internet ve yazıcı gibi

imkanlarım olmadığı için bilgi toplamada, evde kendi imkanlarımı kullanıyorum.
Okulda da olsa daha rahat olurum(G:0.(10))." şeklinde görüşünü ifade ederek
okulda bilgisayar internet ve yazıcı gibi imkanlarının olması halinde daha rahat
çalışma ortamının olacağını belirtmektedir.
Rehber Öğretmen Sayısı vb. Nedeniyle Zaman Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin
görüşlerinin %6.67' si rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada
sıkıntıya neden olduğunu, %6.67'sı ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Öğrenci sayının rehber öğretmen sayısına

göre fazla olması ile sınıflara girerek bilgi aktarımı yapmak için bazen zaman
sıkıntısı yaşanıyor(G:LO.(4))" şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayısının
rehber öğretmen sayısına göre fazla olması nedeniyle zaman sıkıntısı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen "Günümüzde gelişimsel rehberlik modeli

ön plana çıkmıştır, gelişimsel rehberliğin en önemli çalışma alanlarından biri
önleyici rehberlik çalışmalarıdır, önleyici rehberlik çalışmalarında bilgiyi yaymak
çok önemlidir neyeterli zaman var ne de işbirliğivar(G:ivfL.(2))." şeklinde görüşünü
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hizmetleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle rehberlik hizmetleri çağdaş eğitimin
önemli bir parçasıdır. Yani rehberlik hizmetlerinin niteliği eğitimin niteliği ile
ilişkilidir. Rehberlik hizmetlerini sunan okullardaki rehber öğretmenlerdir. Bu nedenle
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rehber öğretmenlerin

rehberlik hizmetlerinin
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Bu

araştırmada

KKTC

Devlet

okullarında

yürütülen

rehberlik

hizmetlerinin ne tür sorunlarla karşılaştığı incelenmiştir. Bunun için rehberlik
hizmetlerinin alt hizmet alanlarından olan psikolojik danışma hizmetleri, bireyi
tanıma hizmetleri, oryantasyon(okula ve duruma alıştırma) hizmetleri, müşavirlik
hizmetleri, bilgi toplama ve yayma hizmetleri, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri,
çevre ve veli işbirliği hizmetleri, izleme hizmetleri ve araştırma ve değerlendirme
hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan problemler incelenmiştir.
Bu araştırma nitel araştırma modelinde yürütülmüştür. Rehber öğretmenlerin
okullarında rehberlik hizmeti alt alanlarında karşılaştıkları problemleri bulmaya
yönelik,

veri

toplama

aracı

olarak

araştırmacı

tarafından

hazırlanan

yarı

yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma verileri KKTC Eğitim
Bakanlığı Genel Ortaöğretim Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Dairesi'ne bağlı
okullarda görev yapan toplam 30 rehber öğretmenden elde edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa;
KKTC Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin başta gelen sorunları
bir odayı iki rehber öğretmenin kullanması ve odaların fiziksel durumu ve
donanımsal

durumu çağdaş rehberlik

öğretmenler, okul yöneticilerinden,

anlayışına uygun olmamasıdır.

Rehber

öğretmenlerden ve velilerden yeterli destek

görememektedirler.
Rehber öğretmenler

okullarda

yönetici

ve öğretmenlerin

rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetlerini yeterince önemsemediğini belirtmişleridir. Rehber
öğretmenler özellikle öğretmenler yasasındaki rehber öğretmenlerin derse girmesi ile
1

ilgili ifadeden kaynaklı mesleğin ilkeleri ile uyuşmayan görevlerin kendilerine
verilebildiğini, ders ve nöbet görevi gibi görevler nedeniyle asıl işleri olan rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerine zaman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını, hizmet
içi eğitimlerle yeni gelişmelerden haberdar edilmek istediklerini belirtmişlerdir.
Rehber öğretmenler bireyi tanıma çalışmalarında, öğrenci ve velilerin eksik ve
bazen de yanlış bilgiler verdiklerini belirtmektedirler. Rehberlik dersinin olmaması,
Bakanlıkla işbirliğinin olmaması, okullar arası bilgi ve dosyaların paylaşılmaması,
öğretmen ve ailelerin desteğinin yeterli olmaması, okulda işbirliği ve koordinasyon
eksikliği, sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene değişmesi, öğrenci sayısının
çokluğu vb. nedeni ile zamanlarının yetmediği ve kırtasiye v materyal eksikliği gibi
problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Rehber öğretmenler velilere ulaşamadıklarını ve çevrede yönlendirebilecekleri
kurum-kuruluşun olmadığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik hizmetleri, problemler, rehber öğretmen.
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ABSTRACT
A STUDY ANALYSİS BASED ON THE PROBLEMS THAT GUİDANCE
COUNSELLORS FACE WHEN THEY ARE PROVİDİNG COUNSELLİNG
ARSLAN, Mehmet
MA in the Department of Education Supervision and Management, Economy and
Planning
Thesis Supervisor: Associate Professor Gökmen DAGLI
February 2013
This research focuses on the problematic issues that school guidance systems
encounter in public schools in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Therefore,
psychological guidance services, individual recognition services, school orientation,
collection and distribution of information, the problems regarding the presentation of
investigation and evaluation of the services are taken into consideration respectively
whilst preparing this thesis.
This research is based on the qualitative data collecting model. Semi
constructed interview forms have been used in this study in order to find out the
difficulties that guidance counsellors deal with while they are serving the
subdivisions about the counselling services. Thirty guidance counsellors who work in
the General Secondary Education Department

and the Vocational Education

Department in the TRNC Ministry of Education took part in this study.
According to the results that were obtained from the study, one of the major
problems lies in the fact that guidance counsellors have to share the same office
room in the public schools in the TRNC. The office rooms are not suitable according
to the contemporary counselling views as they are lack of physical and software
requirements. In addition, the results show that guidance counsellors do not get
enough attention from the school directors, teachers and the parents.
Guidance Counsellors report that guiding and psychological counselling
services are not being valued enough by the teachers and school directors in those
schools. Guidance counsellors inform that they are often short of time to do their
actual job which is counselling and psychological counselling services as they have
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to cope with other jobs like supervisory duties or teaching other lessons. As a matter
of fact, all these extra responsibilities do not have a place in the constitution of
teachers. Guidance counsellors also highlight that they would like. to attend to in
service trainings more often in order to keep up-to-date with the latest changes in
their profession.
Moreover, guidance counsellors state that students and parents sometimes fill
in the forms with missing or wrong information during the sessions about getting to
know the individuals. Furthermore, the lack
schools,

of guidance services as lessons in

little cooperation between the Ministry and the schools, unsharing of

information and file transfer among schools, not getting enough attention from
teachers and parents, lack of coordination and cooperation in schools, classes not
taught by the same guidance counsellors every academic year, high student
population etc. are all the reasons that cause not having enough time for counselling.
Last but not least, they also face with the stationery and material shortage.
Consequently, guidance counsellors reveal that they are not capable of
reaching parents and there are not any institutions for directing students with
psychological issues in the surrounding areas.
Keywords: Guidance services, problems, guidance counsellor.
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BÖLÜM I

GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, sayıltıları ve
araştırma ile ilgili tanımlar yer almaktadır.
1.1. Problem
Hızla değişen dünyada meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler,
toplumsal yaşamı daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bilimsel
ve

teknolojik

yeniliklerin

artması,

bireylerin

topluma

uyum

sağlamalarını

güçleştirmiştir(Kızıl, 2007). Bu yeniliklere ve değişmeye uyum sağlayabilmeleri için
insanların daha iyi eğitilmeleri gerekiyor. Eğer çevrede algıladığımız uyarıcılar
sürekli değişiyorsa insanların da buna paralel olarak tepkilerini ve kendilerini
değiştirmesi gerekiyor(Özgüven, 1999).
Çağdaş eğitim anlayışı,

öğrencinin "bütünlük"

içinde, her yönü ile

gelişebilmesi için, okulda yer alan "öğretim" ve "yönetim" hizmetleri yanında,
öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekleyici ve eğitimlerini tamamlayıcı diğer bazı
hizmetleri gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu hizmetlere öğrenci kişilik hizmetleri
denmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik öğrenci kişilik hizmetlerinin önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır.

Çağdaş eğitimin tamamlayıcı bir yönünü oluşturan

rehberlik hizmetlerinin en genel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım
etmektir(Yeşilyaprak, 2003).
Eğitim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan rehberlik uygulamaları,
çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kepçeoğlu, 2004;
Tan, 1985).
Ülkemizde, okullarda görevli psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının
çok çeşitli mesleki problemleri bulunmaktadır(Kepçeoğlu, 1999).
Özgüven'e (1999) göre PDR alanı ile ilgili olarak "PDR alanının oldukça yeni, ruh
sağlığını koruyucu bir hizmet alanı olarak pek çok sorunları vardır. Yıllar önce 1954
yılında Kandilli Lisesi'nde yapılan "Rehberliği etkileyen Faktörler ve Sorunlar"
konulu seminerde dile getirilen, örgüt sorunu, yasal sorunlar, personel yetiştirme,
özlük hakları, araç ve gereç sorunlarıyla diğerleri bugün de farklı ölçülerle de olsa
meslek alanının sorunları olmaya devam etmektedir".
10

Rehberlik hizmetlerinin uygulanması sırasında sorun yaratan bir başka
etmen de, alanla ilgili teorik yaklaşımlarda öngörülen rehberlik uygulamaları ile
gerçek uygulama arasında farklılıkların bulunması olabilir. Çünkü her ne kadar
rehberliği dikkate alan yasal düzenlemeler yapılsa da, eğitim kurumlarının geleneksel
işleyişi

kolay

kolay

kırılamamakta

yönlendirmektedir(Erdoğan,

2002).

ve

bu

Ayrıca

işleyiş,

çalışmaları

okullarda

oluşturulan

daha

fazla

rehberlik

servislerinin ortak bir anlayışa sahip olmadığı, uygulanacak program ve yöntemde
amaçların

belirgin

olmadığı,

öğretmenlerin ve yöneticilerin

psikolojik

danışmanların

ve

okuldaki

diğer

rehberlik görevi ve rolünü algılamada netliğin

olmadığı ile ilgili sorunlardır(Özgüven, 1999).
Doğan (2000), "Bu sorunların nedeni alanla ilgili teorik yaklaşımlarda
uygulanan rehberlik modellerinin çok çeşitli olması ve gelişmelerin sürekli devam
etmesi olabilir. Çünkü alana uzman yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında verilen
eğitim sırasında, bazı modeller ya eksik öğretilmekte ya da hiç öğretilmemektedir.
Alanda uygulanmak üzere geliştirilen birçok rehberlik modelinin olması, alan için bir
zenginlik olmakla birlikte ortak değer, tutum ve anlayışın geliştirilmesi, rehberlik
görevlerinin neler olduğunun netleşmesi açısından sıkıntı yarattığı da söylenebilir."
Kepçeoğlu'na

(1999) göre "PDR

uygulamalarında

karşılaşılan

temel

sorunların en kısa sürede bir çözüme kavuşturulması, bu uygulamaların etkili ve
başarılı bir biçimde geliştirilmesinde son derece gereklidir. Aslında her sorun, çözüm
bakımında alınacak önlemlere ilişkin önerileri de beraberinde getirmekte, çözüm için
kendi kendine bazı önemli ipuçları vermektedir." Bunun için burada ayrıca psikolojik
danışma ve rehberlik uygulamalarında karşılaşılan tüm sorunları ve bu sorunlara
çözüm önerileri sunulmayacaktır. Burada sadece PDR Hizmet alanlarından dokuz alt
hizmet alanlarına yönelik bir durum tespiti yapılacak ve öneriler bölümünde kısaca
çözüm önerilerine de değinilecektir. Bu araştırmada "KKTC Devlet okullarında
çalışan rehber öğretmenlerin,

okullarında rehberlik hizmeti sunmaya çalışırken

karşılaştıkları problemler nelerdir?" sorusunun cevabı aranacaktır.
1.2. Problem Cümlesi
Açık ve seçik tanımlanmış ve neler yapılacağı belli olan araştırma problemi,
araştırma için iyi bir başlangıçtır (Karasar, 2003). Bu nedenle araştırmada, "KKTC
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Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin rehberlik hizmetlerini sunarken
karşılaştıkları problemler nelerdir?" sorusuna yönelik durum çalışması yapılacaktır.
1.3. Alt Problemler
1. Psikolojik danışma uygulamasında ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz?
2. Öğrencileri

tanıma

alanındaki

hizmetlerle

ilgili

ne

tür

problemlerle

karşılaşıyorsunuz?
3. Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili okulda ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
4. Öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili olarak okulda
karşılaştığını problemler nelerdir?
5. Öğrencilere ilişkin olarak uygulanan yöneltme ve yerleştirme hizmetleriyle ilgili
olarak ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz?
6. İzleme ve değerlendirme alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
7. Araştırma

ve geliştirme

alanındaki

hizmetlerle

ilgili ne tür problemlerle

karşılaşıyorsunuz?
8. Yönetici ve öğretmenlere yönelik yapılan müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri ile
ilgili karşılaştığınız problemler nelerdir?
9. Çevre ve velilerle ilişkiler alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
1.4. Araştırmanın Amacı
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri (servisler) değişik hizmet
alanlarında

faaliyet göstermektedir.

Bu araştırmada dokuz hizmet alanı esas

alınmakta ve orta öğretim kurumlarında
hizmetlerin

sunumu

esnasında

çalışan rehber öğretmenlerin

karşılaştıkları

problemlerin

bu alt

belirlenmesi

amaçlanmaktadır.
Bunun için orta öğretim kurumlarında (ortaokul, lise ve meslek liselerinde),
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aşağıdaki hizmet alanlarıyla ilgili ne
problemlerle karşılaşıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu alt hizmet alanları şunlardır:
1. Psikolojik Danışma,
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2. Bireyi Tanıma,
3. Oryantasyon (okula ve duruma alıştırma),
4. Müşavirlik,
5. Bilgi toplama ve yayma,
6. Yöneltme,
7. İzleme,
8. Araştırma değerlendirme.
9. Çevre, veli ve okul işbirliğidir.
1.5. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma sonunda ortaya çıkacak bulgular okullarda uygulanan
rehberlik çalışmalarının tekrar gözden geçirilmesine katkı koyacağı düşünülmektedir.
Araştırma

sonunda

ortaya

çıkan

bulgular

rehberlik

ve psikolojik

danışma

hizmetlerinin dokuz alt alanıyla ilgili ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının
çıkarılması

beklenmekte

umulmaktadır.

Bunların

ve

çıkan

dışında,

bu

bu

sonuçların

araştırmanın

alana

katkı

konuyla

ilgili

ortaya

sağlayacağı
gelecekte

yapılabilecek olan çalışmalara yol gösterici olması da umulmaktadır.
1.6. Sayıltılar
1. Araştırma için seçilen çalışma grubunun evreni temsil ettiği kabul edilmektedir.
2. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin sorulara verdikleri cevapların samimi ve
içten olduğu kabul edilmektedir.
3. İlgili literatür taraması sonucu elde edilen bilgilerin yeterli olduğu
düşünülmektedir.

1.7. Sınırlılıklar
1. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde bulunan ortaokul ve liseler ile
sınırlıdır.
2. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılının güz dönemiyle sınırlıdır.
3. Bu çalışma araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin görüşleri ile sınırlıdır.
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1.8. Tanımlar
Metinde sık sık kullanılan, anlamının bilinmesi, okuyucuya 'uygun' bir
bakış kazandıracak nitelikte görülen bazı terimler burada tanımlanmıştır ( Karasar,
1994).
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri: Bireyin kendini anlaması, sorunlarını
çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve
sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce
bireye yapılan psikolojik yardımlardır (Kepçeoğlu, 1982).
Bireysel Rehberlik: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin bir seferde yalnız
bir kişiyle yüz yüze yapılan danışma ilişkisidir.
Grupla Rehberlik:

8-10 kişilik gruplarla yapılan

rehberlik veya psikolojik

danışmadır.
Psikolojik Danışma Hizmeti: Bireyin karar verme ve sorun çözme gereksinimini
karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardım amacıyla bireyle yüz yüze
kurulan psikolojik yardım ilişkisidir(Yeşilyaprak, 2003).
Oryantasyon Hizmeti: Bu hizmet bir okula yeni başlayan, eğitim yılı başında veya
öğretim yılı İçinde nakille gelen öğrencilere, okulu, kurallarını, kantinini vb.
tanıtmak, okul ve çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek
ve böylece

ortama kısa sürede alışmalarına

yardımcı

olmak üzere yapılan

çalışmalardır.
Bireyi Tanıma Hizmeti: Bireyin gelişimini izlemek ve yardımcı olmak amacıyla
bireyin tanınmasına yönelik olarak, öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, güçlü ve sınırlı
yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu vb. yönleri hakkında
bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilerin yararına kullanmaktır.
Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti: Öğrencinin kendini tanıması, çevreye uyumuna
yardımcı olması ve kendini geliştirmesi için okul içi programlar, sosyal kültürel
ve eğitsel çalışmalar, üst okullar, iş ve meslekler hakkında her türlü gerekli bilginin
toplanması ve bu bilgilere öğrencilerin ulaşmasının sağlanması hizmetidir.
Yöneltme ve Yerleştirme Hizmeti: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
alana, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılan yardımlar
bütünüdür.
İzleme Hizmetleri: Çeşitli okul içi programlara, eğitsel ve sosyal etkinliklere, başka
okullara, geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler
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ile psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin bulundukları ortamlarda uyum ve
gelişim durumları hakkında sürekli bilgi edinmek için yapılan izleme çalışmalarıdır.
Araştırma

ve

Değerlendirme

Hizmetleri:

Uygulanmakta

olan

rehberlik

programlarının etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştirilip yenileştirilmesi
amacıyla yapılan değerlendirme çalışmalarını ve okuldaki tüm paydaşların rehberlik
ihtiyaçlarının belirlenme çabalarını ifade eder.
Müşavirlik

(Konsültasyon):

Bu hizmet, okulda rehber öğretmenin öğretmen ve

yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları ve bu alandaki bilgilerini
arttırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.
Çevre ve veli ile ilişkiler: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacına
ulaşması için hizmetlerin her aşamasında çevre ve veli ile kurulan ilişkileri ifade
ede{
Psikolojik Danışman: Görevi okullarda öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerini yürütmek olan ve bu alanda uzman kişidir.
Rehber Öğretmen:

Her ne kadar bir çok ülkede tanımı yapılırken "psikolojik

danışman", "psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı" gibi tanımlamalar yapılsa da
Ülkemizde rehber öğretmen olarak tanımlanmaktadır. "Öğretmenler yasası uyarınca
atanmış olan ve Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık
servislerinde

öğrencilere

rehberlik

ve psikolojik

danışmanlık

hizmeti

veren,

üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler
alanında lisans eğitimi almış personelidir"(KKTC Resmi Gazete sayı 151, 2005).
Sınıf Rehber Öğretmeni: Asıl görevi herhangi bir dersin öğretmenliği olan, aynı
zamanda okullarda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine
giren öğretmendir.
Okul: Okul her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer olarak
tanımlanmaktadır(TD K).
Lise: Lise ise 15-17 yaşları arasında çocukların devam ettiği eğitim kurumu türüdür
(mebnet.net).
Ortaokul: Kuzey Kıbrıs Türk Curnhuriyeti'nde 12-14 yaşları arasında çocukların
devam ettiği eğitim kurumu türüdür. Bu eğitim, Tablo- 1 'de görüleceği üzere zorunlu
15 yaş eğitimi çağı içerisinde yer almaktadır(mebnet.net).
Yönetici: Ortaokul ve liselerde görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarını tanımlamaktadır.
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Öğretmen: Lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenleri tanımlamaktadır.
Veli: Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışından sorumlu kimseye
veli denir (TDK).

Şekil 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi (mebnelnet).
1.9. Kısaltmalar
TC

Türkiye Cumhuriyeti

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PDRAŞ

Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi

Türk PDR-DER

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

YGS

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
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BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1. EGİTİM, YÖNETİM VE ÖGRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ
Hızlı sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmeler, bilim alanındaki
yem gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan haklarındaki
gelişmeler eğitimden beklentilerin artmasına yol açmış ve geleneksel eğitime baskı
yaparak eğitimi birey yararına değişmeye zorlamıştır(Y eşilyaprak, 2003).
Eşitimin işlevini gerçekleştirmek üzere örgün eğitimde okulun yapısı da
değişmiş ve geleneksel okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında Öğrenci
Kişilik hizmetlerinin yanında yeni bir hizmet grubu olarak yerini almıştır(Tan, 1992).

Şekil 2. Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okulda Yer Alan Üç Temel Hizmet
Grubu(Yeşilyaprak, 2003).
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Öğrenci Kişilik Hizmetleri, çağdaş eğitim
anlayışının örgün eğitim etkinlikleri içine katmayı zorunlu gördüğü profesyonel bir
hizmetler grubudur. Okulda, öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf atmosferi
dışında sağlanan ve onun kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanları ile sağlıklı bir
şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar(Yeşilyaprak, 2003).
2.1.1. Eğitim-Öğretim
Eğitim "bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranışlar
kazandııma süreci" olarak tanımlanmaktadır(Ertürk 1982).
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Eğitimin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma yararlı
hale gelmesi ve ortaya çıkan sorunlarına çözüm bularak, problem çözme yeteneğinin
kazandırılmasıdır(Özgüven 1999).
Yeşilırmak(2003)'e

göre bireyi toplum için yetiştirmekle ilgi olarak "onu

toplumun sürekliliğini ve düzenliliğini sağlayacak iyi bir vatandaş ve toplumsal
ekonominin sürekliliğini sağlayabilecek insan gücü olarak yetiştirmek, bireye meslek
hayatında mutlu, yaratıcı ve üretken bir birey olmasını sağlayacak davranışlar
kazandırmak demektir" şeklinde ifade etmiştir.
Çağdaş bilimsel anlayışa göre eğitim; bireyin bedensel, duygusal, düşünsel
ve sosyal yeteneklerinin

kendisi ve toplum için en uygun şekilde gelişmesi

oluşumudur. Kısaca bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplum için en
uygun düzeyde geliştirilme sürecidir(Yeşilyaprak, 2003).
Eğitim, geçerli öğrenmelerin oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim
ister kasıtlı olarak okullarda yapılsın, isterse kendiliğinden bireyin içinde yaşadığı
tüm

çevrede

yapılsın,

sadece

istendik

nitelikte

davranış

değişmelerinin

oluşturulmasını yani, geçerli öğrenmeleri kapsar. Öğrenmenin herkes tarafından
kabul edilen bir tanımının olmadığı, bununla beraber öğrenmenin oluşabilmesi için
belli kriterlerin oluşması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Senemoğlu (1997)

öğrenmeyi kısaca şu şekilde tanımlamaktadır:
"Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek,
yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki
nispeten kalıcı izli değişmelerdir" (Senemoğlu 1997:94).
Bu tanım incelendiği zaman öğrenmenin oluşması için; insan davranışında
gözlenebilir bir değişiklik olması gerektiği, bu değişikliğin bedenen büyüme ile ilgili
olmayıp yaşantılar sonucu ve nispeten süreklilik göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz.
2.1.2. Yönetim
Yönetim; en basit tanımı ile örgütün insan ve madde kaynaklarının etkili
olarak kullanılarak kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesini
2006).
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amaçlar(Becerikli,

Yönetim insan topluluklarının beyin ve beden gücünün belirli bir amacı
gerçekleştirmek

için harekete geçirilmesidir.

Etrafındakileri

belirlenen hedefe

götürmek yöneticinin bilgi, beceri ve yeteneğine bağlıdır (Ergezer, 1995).
Bursalıoğlu'na (1982) göre "okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir
alana uygulanmasıdır.
kaynaklarım

Okul yönetiminin görevi okuldaki tüm insan ve madde

en verimli biçimde kullanarak,

okulu amaçlarına uygun olarak

yaşatmaktır. Okul müdürünün bu görevi başarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir
roller sistemi olarak görmesine, davranışlarını her zaman ilişkili olduğu öğretmenler
.ve diğer personelin rol ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlanmasına
bağlıdır."
Başar'a (2001) göre ise "Okul yöneticisi, konumu itibariyle okulların
başarısı ve etkililiği üzerinde, kritik öneme sahip faktörlerden birisidir. Okulun
yönetim yapısı ve yöneticilerin özellikleri, eğitimin önemli bir değişkenidir. Etkili
öğretim, yönetsel desteğe bağlıdır. Bu destek ve örgütün kalitesi,

öğretmen

davranışını etkilemektedir."
2.1.3. Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Bakırcıoğlu'na (2005) göre "toplumdaki insanların sayısı kadar kişilik olduğu
bir gerçektir. Bu bakımdan özellikle sosyal bilimlerde, aynı sebepler her zaman aynı
sonucu doğurur şeklinde kesin yargıya varılamaz. Bireyin bedensel, ruhsal ve benlik
gelişimi yanında; ailesinin toplumsal ve ekonomik durumu ile gelecek için
planlarının neler olduğunun iyi bilinmesi ona verilebilecek yardımların planlanıp
gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir."
Kepçeoğlu'na

(1999) göre "Çağdaş

eğitim kurumlarında

öğrencilerin

davranışlarında istendik değişme meydana gelmesi ve öğrencilerin her yönden
gelişmeleri

için, öğretim

ve yönetim

hizmetlerinin

yanında

"öğrenci kişilik

hizmetleri" olarak adlandırılan; psikolojik danışma ve rehberlik, kayıt, kabul ve
devam, yurt, kredi ve burs, sağlık, özel eğitim ve özel yetiştirme, sosyal çalışma ve
sosyal

yardım

gibi

alt

gruplara

ayrılan

hizmetlerden

de

yararlanmaları

gerekmektedir."
Eğitim

sistemlerine

bakıldığı

zaman

görülecek

ki,

öğrenci

kişilik

hizmetlerinin, eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla beraber, yönetim ve öğretim
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faaliyetlerinden

de

ayrı,

kendine

has

bir

hizmetler

grubunu

oluşturduğu

görülmektedir. Aynı şekilde rehberlik hizmetleri de öğrenci kişilik hizmetleri içinde
onun seçme, karar verme, uyum sağlama ve problemlerinin çözümüne kişisel olarak
yardım eden bir hizmetler grubudur(Tan, 1992:7).
Özoğlu'na (2007) göre, "Okullarda öğrenciyi tanıma, anlama ve onun
gelişmesine,

büyümesine

yardım

çabaları,

psikometrik

ölçme

araçlarının

uygulanması, mediko-sosyal yardım sağlanması, eğitsel, kişisel duygusal ve mesleki
rehberlik hizmetleri Öğrenci Kişilik Hizmetleri terimi ile ifade edilmektedir."
Öğrenci kişilik hizmetleri ile rehberlik eş anlamlı olarak kullanılmamalıdır.
Öğrenci kişilik hizmetleri rehberliğin yanı sıra okullarda eğitim ve öğretime yardımcı olan
ve örneğin eğitsel kol faaliyetleri, okul koruma dernekleri, spor alanları, barınma, burs,
dinlenme yerleri ve okul kütüphanesi gibi rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerinin
içermediği hususları da kapsamaktadır(Özoğlu, 1982:2).
2.1.3.1. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi
Öğrenci kişilik hizmetlerinin eğitimin kalitesini artırdığı birçok dünya
ülkesinde kabul görmüştür. Bu açıdan Türk Eğitim Sisteminde öğrenci kişilik
hizmetlerinin önemi giderek anlaşılmakta ve eğitimde hızla artan nitel gelişmelere
paralel olarak bu hizmetin de geliştiği görülmektedir(Özgüven, 1999).
Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili her türlü
olanaktan en yüksek düzeyde yararlanabilmelerine yardımcı olarak, her türlü engeli
ortadan kaldırmayı kendine amaç edinir. Bu amaçla, öğrenci kişilik hizmetlerinin
diğer öğretim amaçlarını gerçekleştirmeye dönük etkinlikleri örgütlediği söylenebilir
(Kuzgun, 1992, s.3).
Özgüven'e (1999) göre "Öğrenci kişilik hizmetleri merkezine öğrenciyi
alarak, okul, aile ve çevreye odaklanmaktadır.

Bu hizmetlerin planlanması,

örgütlenmesi ve uygulanması yönünden ise bir sistem olarak merkezi örgüt, Milli
Eğitim Bakanlığı ve taşra örgütlerine kadar yönetimin alt birimleri, okul rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere tüm ilgililer ile işbirliği içinde
yürütülmesi gerekmektedir."
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ÇAGDAŞ ÖRGÜN EGİTİM

l

1

1

üGRE'fİM

ÖGRENCİ KİŞİLİK
HİZMETLERİ

YÖNETİM

Öğrenciye ihtiyacı olan bilgi ve
becerileri kazandırarak onun
zihinsel gücünü geliştiren
etkinlikler

Öğrencilerin öğretim
etkinliklerinden etkili biçimde
yararlanabilmeleri ve
kendilerini her yönüyle tüm
olarak geliştirmeleri için uygun
ortam sağlamaya yönelik
hizmetlerin tümü

Öğretim ve Öğrenci Kişilik
Hizmetlerinin etkili bir şekilde
yürütülmesinde gerekli araç
gereç ve personeli sağlamak ve
programları yürütmekle
yükümlü örgüt

I

I
,·

AMAÇ
Bireyin bütün kapasitelerini kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmek (meydana
getirilmek istenen davranış değişikliklerini oluşturmak)

Şekil 3. Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okullarda Yer Alan Üç Temel
Hizmet Grubu (Yeşilyaprak,2003).
Kepçeoğlu'na

(1993) göre çağdaş eğitim anlayışı, "eğitim sürecinin tam

olarak gerçekleşebilmesi

için, öğrencilerin

bütün yönleri

ile en iyi şekilde

gelişebilmelerini sağlayacak bir takım hizmetleri gerekli kılmaktadır. Öğretim ve
yönetim hizmetleri yalnız başına bu süreci gerçekleştirmede yetersiz kalmakta, yeni
bir hizmet alanı ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetlerden en önemlisi, kuşkusuz öğrenci
kişilik hizmetleridir"
2.1.3.2. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin İşlevi
Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilere yönelik ve onları destekleyen bir hizmet alanı
olarak, hem eğitim etkinliklerini ve hem de öğrencilerin bireysel olarak destekleyerek
eğitim öğretimin niteliğini geliştirmektedir. Öğrenci kişilik hizmeti;
1. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında kalan, ancak eğitim-öğretimi destekleyen
birtakım zihinsel ve sosyal hizmetler sunarak,
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2. Okullarda

öğrencilerin

öğretimin

merkezinde

kalmalarını

ve

onların

gereksinimlerini karşılayarak, gelişmelerini ve öğrenmelerini engelleyen koşulları
ortadan kaldırarak, daha üst gereksinim ve amaçlara yönelmelerine yardım ederek,
3. Öğrenci kişilik hizmeti, öğrencinin öğrenme sürecindeki duygusal gerilimlerini
düşürmelerine yardım ederek, onların bireysel sorunlarına rasyonel ve gerçekçi gözle
bakmalarına ve çözüm bulmalarına yardımcı olmaktadır. (Özgüven, 1999).

2.1.3.3. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı
ÖGRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

I

I

I

I

I

SAGLIK
HİZMETLERİ

SOSYAL
YARDIM
HİZMETLERİ

REHBERLİK
HİZMETLERİ

ÖZEL
YETİŞTİRME
HİZMETLERİ

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
HİZMETLER

DSağlık Hizmeti
İle
İlgili Önlemler
Alma

DParasal Yardım
Hizmetleri

DPsikolojik
Danışma Hizmeti

DBoş Zaman
Eğitimi Verme

DEk Görev İş
Bulma

DMesleki
Danışma
Hizmeti

DB~arısızlığı
Giderici,
Yetiştirme
Çalışmaları

DSağlık Eğitimi
Verme
DSağlık
Kontrolleri
Ve Taramalar
Yapma
DTedavi
Hizmetleri

DB arınma
Hizmetleri
DBeslenme
Hizmetleri
DUlaşım
Hizmetleri

D Yeni Ortama
Alıştırma Hizmeti
DBireyi Tanıma
Hizmeti
DBilgi Toplama
Ve
Yayma Hizmeti

Dözel
Yeten ekleri
Geliştirme
Çalışmaları
Dihtiyaca Göre
Gerekli Hazırlık
Kursları

DBoş Zamanlan
Değerlendirme
Olanakları
Hazırlama
Dilgilere Göre
Çeşitli Etkinlikleri
Planlama Ve
Yürütme

DYöneltme Ve
Yerleştirme
Hizmeti
Dizleme Ve
Değerlendirme
Hizmeti

Şekil 4. Çağdaş Eğitim Kurumlarında Yer Alan Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin
Kapsamı, (Yeşilyaprak, 2003).
Öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamına giren birçok hizmet alanı yer
almaktadır. Bu hizmet alanlarını Şekil 4'te her birinin kapsamları ile birlikte görmek
mümkündür. Şekil 4 incelendiğinde öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamına giren
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diğer hizmetler görülmektedir. Sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, rehberlik
hizmetleri, özel yetiştirme hizmetleri ve sosyal-kültürel hizmetler öğrenci kişilik
hizmetlerinin kapsamında olan hizmetlerdir. (Yeşilyaprak, 2003)
Bu hizmetler, temelde öğrencilerin eğitim ortamındaki öğrenme süreçlerinde
ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Öğrenci kişilik hizmetlerinin her bir boyutunda,
öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini engelleyen ya da kısıtlayan sorunların ortadan
kaldırılması ya da yeterli ortamın sağlanması ortak özellik olarak görülmektedir. Bu
özellik,

öğrencilerin

eğitim

ortamından

daha

fazla yararlanmalarına

olanak

sağlayabileceği gibi, kendi kişisel gelişimlerini her yönüyle tamamlayabilme fırsatı
sağlayacaktır(Y eşilyaprak, 2003: akt. Bıçak, 2006).

Özgüven' e (1999) göre eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri "kapsadığı
hizmetler bakımından çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip kişi, kurum ve grupları içine
alan ve işbirliğini gerektiren bir hizmet alanı durumundadır. Bütün bu hizmetlerin
yerine getirilmesi okulda psikolojik danışma uzmanları ile birlikte doktor, psikolog,
özel eğitim uzmanı, okul yöneticileri, sınıf rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri
öğrencinin ailesi ve dolayısı ile eğitim sürecine etki edebilecek tüm hizmet ve destek
gruplarının işbirliği ile sağlanmaktadır."

Poyraz (2007)'ye göre "Öğrenci kişilik hizmetleri, kapsadığı hizmetler bakımından
çeşitli uzmanlık alanlarını, kişi, kurum ve grupları içine alan ve işbirliğini zorunlu
kılan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi okullarda
görevli, öğretmen, yönetici, özel eğitim ve sosyal hizmet uzmanları, psikolog, okul
psikolojik danışmanı, çeşitli kuruluşların temsilcileri, öğrenci velileri, okul aile birliği
vb. benzeri hizmet gruplarının bir biri ile işbirliği içinde çalışmaları ve ortak bir
anlayış içinde olmaları gerekmektedir."

2.2.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
İlgili literatürde kullanılan kavramlarda bazı karışıklıklar vardır. Rehberlik
uygulamalarında ileri bazı ülkelerde de bu anlamsal karışıklıklar vardır. Bunun
nedeni, kısaca, alandaki hızlı ve sürekli gelişmelerdir.
"Rehberlik" ile "Psikolojik Danışma" kavramları ile ilgili tartışmalar ve
görüş aynlıkları devam etmektedir. Nitekim bazı uzmanlar rehberlik etkinlikleri
içinde olduğu halde psikolojik danışma ile ilgisi pek sınırlı olan birçok etkinliğe
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dikkati çekerek rehberlik kavramını ön planda tutmaktadırlar. Bazı uzmanlar ise
geleneksel olarak rehberlik adı altında verilen hizmetlerin
öğretim etkinliklerinin

bir uzantısı

birçoğunun aslında

gibi görmekte psikolojik

danışma ilişkisi

bulunmaksızın öğrenciye verilen öteki yardım hizmetlerini psikolojik hizmetlerden
saymamaktadır. Öte yandan son yıllarda büyük bir uzman grubu orta bir yol bularak
hem rehberlik ve hem de psikolojik danışma kavramlarını bir arada benimseyerek
kitaplarında

ve araştırmalarında

"Rehberlik

"Psikolojik Danışma ve Rehberlik"

ve Psikolojik

adını kullanmaktadırlar.

Danışma"

ya da

Bunların arasında

"Rehberlik" veya "Psikolojik Danışma" kavramlarını daha öne almayı bir vurgulama
olarak gösterenler de vardır. Örneğin "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" derken
rehberlik

hizmetlerine

daha fazla önem verildiğini;

"Psikolojik

Danışma

ve

Rehberlik" derken de psikolojik danışma hizmetlerini daha çok önem verildiğini
göstermek gibi. Rehberlik ile psikolojik danışma ilişkisini aşağıdaki şekilde basit bir
çizimle daha somut anlatılabilir(Kepçeoğlu, 1999).

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

"

•I Rehberlik
Psikolojik
Danışma

Şekil 5. Psikolojik Danışma ile Rehberlik Arasındaki İlişki(Kepçeoğlu, 1999).
Şekil 5'de görüldüğü üzere Psikolojik Danışma, Rehberlik hizmetlerinin
merkezini ve özünü oluşturmaktadır(Kepçeoğlu, 1999).
Öğrenci kişilik hizmetleri içinde en önemli hizmeti rehberlik hizmeti
oluşturmaktadır. Rehberlik hizmetleri içinde de en önemli birimi psikolojik danışma
oluşturmaktadır.
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Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde özel bir yeri olan rehberlik ve psikolojik
danışma; 20. Yüzyıl' da eğitim alanına getirilen en önemli yeniliklerden biridir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarına, öğretim ve yönetim
hizmetlerinin başarısızlıkları yüzünden girmiştir (Bakırcıoğlu, 2005).
Eğitim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan rehberlik uygulamaları, çağdaş
eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kepçeoğlu, 2004; Tan,
1985).
Rehberliği Zorunlu Kılan Nedenler;
Toplumumuz

sürekli olarak hızla değişmektedir. Teknoloji ve bilim

alanındaki değişme ve gelişmeler

sosyal

kurumlarda ve bu kurumların

fonksiyonlarında da değişme meydana getirmiştir. Genç kuşakta görülen sağlık
ve istiklal kaygısı, okuma sorunu, ev-aile sosyal
bunalım, onların
dünyada

bu konularda

Bütün bu durumları

zorunludur.

Toplumlarda

kabiliyetlerine
tanınması

aydınlanmalarını

suç isleme eğilimi, uyuşturucu

artmaktadır.

madde

insan gücüne

uygun işlerde çalıştırılmaları

sınıflardaki öğrencilerin

zorunlu

kılmıştır.

Bütün

alışkanlığı günden

güne

azaltmak için gerekli rehberliğin yapılması

vasıflı

gerekmektedir.

ilişkiler ve is hayatındaki

Eğitim

durumları

ihtiyaç

vardır.

gerektiğinden

üzerinde
rehberliği

yapılan

onların

değişiklikler,

zorunlu

Bireylerin
çok iyi
kalabalık

hale getirmiştir(Sak,

2004).
Orta öğretim kurumlarında rehberliği zorunlu kılan diğer nedenlerden
bazıları kısaca şu şekilde sıralanabilir;
1. Öncelikle bu dönemde öğrenciler hızlı bir gelişim dönemindedirler ve birtakım
gelişim sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir. İşte rehberlik uygulamaları bu
gelişim sorunlarını çözmeye yardım etmelidir.
2. Gençlik dönemi, geleceğe hazırlanan ve gelecekle ilgili bazı kararların verilmesi
gereken dönemdir. Bu kararların önemli bir kısmı orta öğretim döneminde verilmek
zorundadır. Alan seçimi, iş seçimi vb.
3. Orta öğretim dönemi üst okula hazırlanılan bir dönem olması nedeniyle başarı ve
sınav stresi gibi birtakım sorunların yoğun yaşandığı dönemdir ve rehberlik bu
konularda etkin olmalıdır.
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4. Ergenlik dönemi merak ve arayışın, gücü denemenin ve sınır yaşantıların yaşandığı
dönemdir.

Bu

gençleri

bazen

istenmeyen

alışkanlıklara

ve

bağımlılıklara

sürükleyebilir. Bu nedenle rehberlik bu konuda önleyici çalışmalar yapmalıdır.
5. Gençlik dönemi intiharları oldukça yaygındır ve bu konuda önleyici rehberlik
çalışmalar yapmalıdır.
6. Ergenlik dönemi cinsel enerjinin çok yoğun olduğu ve merakın, arayışın olduğu bir
dönemdir. Bu nedenle bu dönemde istenmeyen cinsel hastalıklar ve gebelikler
gözükebilir. Bu konuda da önleyici rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.
7. Bu dönemde birtakım saldırgan davranışlar ve uyumsuzluklar konusunda da
rehberlik çalışmaları gerekmektedir.
8. Sosyal ilişki ve uyum sorunu olan gençlere rehberlik yardım etmelidir.
9. Gençlerin problem çözme becerilerini kazanmalarına rehberlik yardım etmelidir.
1 O. Yeme bozuklukları ve bilinçsiz diyet uygulamaları gençlerin hem ruh hem beden
sağlığını olumsuz etkileyebilir. Rehberlik çalışmaları bu tip sorunlarla ilgilenmelidir.
1 1. Krizle baş edebilme ve kriz anında nasıl davranacağını kestirebilme konularında
yardım gerekebilir.
12. Verimli ders çalışma ve başarılı olabilme konusunda yardım söz konusu olabilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
orta öğretim kurumlarında kaçınılmaz olarak gereklidir. Bu hizmetler etkili ve
sistemli bir şekilde verilmelidir( Poyraz, 2007, 10-11).
2.2.1. Rehberliğin Tanımı
Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin kendini anlaması, problemlerini
çözmesi, ileriye yönelik gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun
düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi ve kendini
gerçekleştirebilmesi

için bireye verilen psikolojik yardım sürecidir (Kepçeoğlu,

2004).
Bakırcıoğlu'na

(2005) göre "rehberlik ve psikolojik danışma, bireyin

kendini, çevresindeki olanakları tanıması, gizilgüçlerini geliştirmesi için kişiye, bu işi
kendine meslek edinmiş uzmanlarca yapılan düzenli bir yardım sürecidir."
Kuzgun (2002) ise rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, "bireye kendisini
anlaması, doğru kararlar vererek, kendini gerçekleştirmesi ve çevresindeki olanakları
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tanıması

ıçın

verilen

sistematik

ve

profesyonel

yardım

süreci"

olarak

tanımlamaktadır.
Yeşilyaprak

(2003)' e göre rehberlik hizmetleri; "öğrencinin her yönden

gelişmesini ve uyumunu sağlamaya yönelik sistemli olarak ve profesyonel düzeyde
sunulması gereken,çeşitli aşamaları ve süreklilik arz eden bir yardım sürecidir."
Rehberlik, "bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkar uyumlar
sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumlan, planları yapması ve
kararlan vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve
kararlan uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır" (Tan
1992, 18). Bakırcıoğlu (2005) ise rehberliği "bireyin kendini ve çevresindeki
olanakları tanıması, gizil güçlerini geliştirerek, sorunlarını çözebilmesi ve kendini
gerçekleştirmesi için kişiye, bu işi kendine meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan
düzenli bir yardım süreci" olarak tanımlamaktadır.
Kepçeoğlu

(2004) tanımlardaki

ortak

öğeler

şöyle

toparlamaktadır:

"Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bir hizmet sürecidir. Bu süreç bireye yardım
etme işidir ve bu yapılan rehberlik ve psikolojik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik
ve psikolojik danışma profesyonel bir yardımdır ve başarılı olabilmesi için bu alanda
yetişmiş uzmanlar tarafından verilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanın esası
bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır."
Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan "süreç", "yardım", "birey",
"kendini anlama", "seçim yapma", "uyum sağlama", "kendini gerçekleştirme" gibi
sözcüklerden yola çıkarak rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler
yapılabilir:
1. Rehberlik bir süreçtir: Rehberlik hizmetleri bir anda olup biten bir iş değildir.
Rehberli hizmeti çalışmalarının etkili sonuçlar vermesi için belirli bir süre gerektirir.
Bunun için rehberlik hizmetleri süreklidir. Rehberlik tek bir olay ya da işlem değildir;
belirli basamakları bulunan ve birbirine dayalı olan bir dizi etkinliği kapsar.
2. Rehberlik bireye yardım etme işidir: Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır.
Rehberlik hizmetleri nasihat etme ve bilgi verme yardımı değildir. Burada "yardım
etme" kavramı, yardım alanı ve yardım edeni kapsamaktadır.
3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür: Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey
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vardır. Okul ortamında rehberliğin

ilgilendiği

birey öğrencidir.

Her öğrenci

geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. Rehberlik anlayışında genel olarak her birey
değerlidir.
4. Rehberlik

bilimsel ve profesyonel

bir yardımdır:

Rehberlik

çalışmaları

bilimseldir. Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır. Bu
bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak rehberlik yardımı belirli bir plan, program
ve sistem içinde sunulabilir. Psikolojik danışma hizmetleri mutlaka bu alanda
yetişmiş uzman kişiler tarafından verilmesi gerekir.
5. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir:
"Kendini gerçekleştirme" psikolojik danışma ve rehberlik yardımının bütün boyutları
içine alan bir kavramdır (Kepçeoğlu 1999, 11-12).
2.5. Rehberlik Hizmetinin Kapsamı
Rehberlik hizmetleri öğrencilerin her yönüyle bütünlük içinde gelişmelerini
sağlayacak kapsamlı bir hizmettir. Bu hizmetin bütün kapsamlarının bir birleriyle
ilişki içinde ve iç içe geçtikleri söylenebilir. Bu bölümde rehberliğin kapsamları genel
olarak ele alınmaktadır.
Örgün eğitimde bütün öğretim kademeleri

için öğretim ve yönetim

etkinliklerinin dışında kalan ve öğrencinin gelişmesine yardımcı olan türlü hizmetler
vardır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise bunların ancak bir bölümünü
oluşturmaktadır (Kepçeoğlu 1985, 25-26).
Özoğlu, (2007) rehberlik ile ilgili olarak "Öğrenci kişilik hizmetlerinin
genişletilmiş olan alanı ve işlevi içinde rehberlik ve psikolojik danışma en büyük yeri
ve önemi kapsamaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik hizmetleri eş anlamlı
olarak kullanılmamalıdır. Öğrenci kişilik hizmetleri rehberliğin yanı sıra okullarda
eğitim ve öğretime yardımcı olan, örneğin eğitsel kol faaliyetleri, okul-aile birlikleri
gibi, rehberlik ve psikolojik

danışma etkinliklerinin

içermediği

hususları da

kapsamaktadır."
2.2.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Amacı
Eğitim süreci içinde rehberliğin temel ya da sanal amacı bireyin kendini
gerçekleştirmesidir.

Kendini

gerçekleştirme
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kavramı,

kişide

var

olan

tüm

gizilgüçlerin,

yeteneklerin,

kapasitelerin

ortaya

korunası,

uygulama

alanına

sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilir. Bu sonal amaca varabilmek için
rehberlik öncelikli alt amaçları gerçekleştirmekle işe başlar. Rehberliğin amacını şu
şekilde şematize edebiliriz.

BİREY

Kendini Tanıma

Kendini Anlama ve Kabul Etme

Ben kimim? Özelliklerim neler? Kuvvetli ve zayıf yanlarım neler? İlgi ve
eğilimlerim neler? İhtiyaç ve problemlerim neler? ... soruların yanıtları.

ı

Bulunduğu Ortamı ve Çevreyi Tanıma

Çevredeki eğitim ve iş olanakları neler? Ailelerin sınırlılıkları neler?
Toplumun gerçekleri, bana sağlanan fırsatlar neler? vb. soruların yanıtları.

Ben Ne Yapabilirim? Ne Yapmalıyım?

Bulunduğum

ortamda-bu

çevrede

sahip

olduğum

yetenekleri

nasıl

geliştirebilirim? Çevrenin bana sunduğu fırsatları en iyi nasıl değerlendirebilirim?
Sorunlarımı nasıl çözebilirim ve bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayabilirim?

Kendini Gerçekleştirme

İşte rehberlik hizmetleri bu sonal amaca ulaşmada bireye ne kadar yardımcı olabilir
ve ona kendini

gerçekleştirme

yolunda

ihtiyaç duyduğu yardımı ne ölçüde

sağlayabilirse amacına o derece ulaşmış olur(Y eşilyaprak, 2003 :8).
Rehberlik ve psikolojik danışmanın hizmetlerinin amacını şu şekilde
sıralayabiliriz;
1- Bireyin kendini tanımasına ve anlamasına yardım etmek,
2- Bireyin problemlerini çözmesine yardım etmek,
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3- Bireyin gerek iç psikolojik
insan olabilmesine
4- Bireyin

uyumu gerekse çevre ile olan ilişkilerinde

uyumlu bir

yardım etmek,

sahip olduğu görünür ya da gizil tüm potansiyellerini

en üst düzeyde

geliştirmek,
5- Nihai olarak bireyin kendini gerçekleştirmesine

yardımcı olmaktır (Kaya, Baysal,

Kaygusuz ... 2007).

2.2.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin İlkeleri
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkelerini şu maddelerde
toparlayabiliriz (Kepçeoğlu, 2004).
1- Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde insan hak ve sorumlulukları ile
yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır,
2- Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarında öğrenci ile yakından alakalı
olan herkesin anlayış ve işbirliği içerisinde çalışması gerekir,
3- Rehberlik ve psikolojik danışma, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir
eğitim sistemi öngörür,
4- Rehberlik ve psikolojik danışma yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini
daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine
yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır,
5- Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencinin bedensel, zihinsel sosyal ve duygusal
olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir
düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir,
6- Öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma yardımı verirken onların türlü
yanlarını tanımak gerekir,
7- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri her okulun amaç ve ihtiyaçlarına
uygun olarak yoğunlaştırmalıdır,
8- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir
biçimde profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
2.2.4. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Önemi
Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak,
eğitim-öğretimi bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır. Ancak kalabalık okullarda
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öğretmenlerin öğrencilerini teker teker tanıması ve öğretimi bireysel ihtiyaçlara göre
uyarlaması pek mümkün değildir(Sak, 2004).
Ültanır, (2005: I 04)' e göre "Ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda,
okullarda alkol ve uyuşturucu kullanmaya yönelme; okul vandalizmi adı verilen
hırsızlık, okul araç-gereçlerine
devamsızlıklarındaki
Ayrıca;

gençlerin

hizmetlerine

zarar verme, okul zorbalığı, intihar ve okul

artış gibi olumsuz tutum ve davranışları giderek artmıştır.
mesleki

duyulan

yönelimlerine

gereksinimlerinin

uygun

olan

eğitsel

arttığı görülmektedir.

yönlendirme
Çocuğun

ruh

sağlığının olumlu yöndeki gelişmesinin, onun okuldaki başarısı üzerindeki olumlu
etkileri bilinmektedir. Bu gereksinimler,
danışma

ve

rehberlik

mesleğinin

çağdaş eğitim sisteminde psikolojik

hizmetlerine

duyulan

talebi

giderek

arttırmaktadır."

Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve polis kayıtlarında üniversite ve orta

öğretim kurumlarında uyuşturucu ve alkol kullanımın hızla arttığı ve bu durumun
ilköğretim

çağındaki

öğrencilerde

de görülmeye

başladığı

dile

getirilmiştir

(http://arsiv.ntvmsnbc.com). Türkiye'de son yıllarda gençlerde şiddet [vandalism] ve
saldırganlık davranışları, özellikle göçlerin yapıldığı bölgelerde ve büyük kentlerde
giderek artmaktadır(egitimekrani.com).
çoğunluğu,

Avrupa'daki

gerçekleştirme,

kadınlar

gibi

Türkiye'de intihara girişenlerin büyük bir

15-24 yaş arasıdır.

arasında

ise girişme

Erkekler

arasında

intiharı

riskinin . daha yüksek

olduğu

görülmüştür(Ültanır, 2005:104).
2.3. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Hizmet Alanları
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte hizmet alanları (servisler) ile ilgili olarak
literatürde türlü açıklamalar yapılmış ve hizmet alanlarını gösteren birbirinden farklı
listeler geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen bu listelerin ve yapılan gruplamaların
bütünü ile güvenilir olmadığı ve bunların doyurucu sayılamayacakları söylenebilir
(Kowitz ve Kowitz 1971, s. 69, Akt.: Kepçeoğlu, 1999, s.76).
Rehberlikte

hizmet

alanlarını

belirleyen

listelerden

bazıları

şöylece

sıralanabilir: Roeber ve arkadaşları (1955, s. 4) Rehberlikte 1) Psikolojik Danışma,
(2) bireyi tanıma, (3) bilgi verme, (4) yerleştirme ve (5) izleme, olmak üzere beş
hizmet alanını esas almaktadır. Holis ve Holis (1965, s. 23) rehberlikte şu yedi
hizmet alanını sıralamaktadır:
yerleştirme,

(1) bilgi verme, (2) Psikolojik

Danışma,

(3)

(4) bireyi tanıma, (5) izleme, (6) araştırma, (7) değerlendirme.

Humphreys ve arkadaşları (1967, s. 28) öğretim düzeyine bakılmaksızın genel olarak
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okullarda şu beş rehberlik servisini benimsemektedir. 1) Psikolojik Danışma, (2)
bireyi tanıma, (3) bilgi verme, (4) yerleştirme, (5) izleme. Shertzer ve Stone ise
(1971, s. 41) orta dereceli okullar için rehberlikte hizmet alanlarını sıralarken (1)
öğrencileri tanıma, (2) bilgi verme, (3) Psikolojik Danışma (4) planlama, yerleştirme
ve izleme olmak üzere dört hizmet grubunu esas almaktadır(Akt.: Kepçeoğlu, 1999).
Bu gruplandırmaya bakıldığında hizmetlerin bir kısmı doğrudan doğruya
bireye dönük, bir kısmı ise hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesine yöneliktir.
Kepçeoğlu

(1999) ise hizmetleri

dokuz

alanda sınıflandırmıştır.

Bu

araştırmada da bu alanlar temel alınmıştır. Aşağıda bu hizmet alanları (servisler)
sıralanmaktadır.
1) Psikolojik Danışma hizmetleri
2) Bireyi tanıma hizmetleri
3) Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
4) Yerleştirme hizmetleri
5) İzleme hizmetleri
6) Alıştırma-oryantasyon hizmetleri
7) Müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri
8) Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
9) Çevre ve veli ile ilişkileri.
Hizmet grupları bütünlük içinde birbirini tamamlayan hizmetler olarak
düşünülmeli, bağımsız ayrı hizmetler gibi algılanmamalıdır.
Kurumdan kuruma ve okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre, doğal
olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlık ya da
yoğunluk farklı olabilir. Ancak, bu farklılıklar hiçbir zaman sadece bir ya da birkaç
grup hizmetle Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin yeterli bir düzeyde
sunulabileceği biçiminde düşünülmemelidir. İlişkilerin bir arada görülmesini anlatan
şekil aşağıda verilmektedir.
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Psikolojik Danışma

Bilgi Toplama
ve Yayma
Alıştırma

(Oryantasyon)
Yöneltme ve
Yerleştirme

Müşavirlik

İzleme ve
Değerlendirme

Çevre ve Veli
ile İlişkiler

Şekil 6. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Hizmet Alanları(Kepçeoğlu, 1999).
Şekle 6'ya göre, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde gerekli
görülen dokuz hizmet alanı ve bunlar arasındaki ilişkilere bakıldığında tüm hizmet
alanlarına ihtiyaç olduğu açıkça görülebilir. Psikolojik Danışma hizmetleri öteki tüm
hizmetlerin daha önemlisi ve merkezi konumundadır. Hizmetler arasındaki ilişkiler
aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Sadece bireylere
dönük hizmetlerin değil bu hizmetlerin etkililiğini artıracağı için doğrudan doğruya
bireylere dönük olmayan öteki hizmetlerin de aynı ölçüde önemli oldukları
söylenebilir.

2.3.1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
Psikolojik danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin merkezini ve
özünü oluşturur. Psikolojik danışma hizmetlerinden yoksun rehberlik hizmetleri tam
sayılmaz. Bu öneminden dolayı geleneksel olarak "rehberlik hizmetleri" diye
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adlandırılan

hizmet

danışmadan

alanı

günümüzde

hız alan bir anlayışla

gelişmektedir(Poyraz,
Psikolojik

temelini

"Psikolojik

ve

özünü

Danışma

oluşturan

ve Rehberlik"

psikolojik
alanı olarak

2007).

danışma

hizmeti,

Bundan dolayı sadece "Rehberlik"
tersi kullanılmaktadır(Y

rehberlik

hizmetlerinin

yerine "Psikolojik

merkezini

oluşturur.

Danışma ve Rehberlik"

ya da

eşilyaprak, 2003, 1 O).

Kepçecğlu'na

(1999) göre "Psikolojik danışma hizmetleri diğer rehberlik

hizmetleri arasında daha teknik, daha duyarlı olan ancak uzman kişiler tarafından
profesyonel düzeyde sunulabilecek hizmetlerden

oluşur. Bu bakımdan psikolojik

danışma, rehberlik alanında verilen diğer hizmetlerle çok yakından ilgilidir. Nitekim
psikolojik danışma ile bütünleşmeden verilen diğer hizmetlerin etkililiği kuşkulu
olduğu gibi, psikolojik

danışma ile bütünleşmeyen

hizmetlerin

artık Psikolojik

Danışma ve Rehberlik alanı içinde düşünülmesi de doğru değildir. İşte, günümüzde
rehberlik hizmetleri arasında özellikle Psikolojik Danışma hizmetlerinin önemsenmesi
ve vurgulanması böyle bir gerçeğe dayanmaktadır."

Psikolojik Danışma hizmetlerinin sonal amacı diğer Psikolojik Danışma ve
Rehberlik alanları için de geçerli olan bireylerin kendini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Kendini gerçekleştirme, nihai ve genel bir sonuçtur. Psikolojik Danışmanın
amacına ulaştığının

göstergesi

bireyin davranışlarında

oluşan değişimdir.

Bu

değişiklikler bireyin isteği doğrultusunda gerçekleşen gönüllü davranışlardır. İşte
psikolojik danışma verilirken bu gönüllü davranışların oluşmasına uygun ortamlar ve
koşullar hazırlanmalıdır.
Psikolojik Danışma

hizmetlerinde

gereken ilkelerde önemli olan bazı

noktaları şu şekildedir: Türk PDR Derneği, hem bireysel hem de grupla psikolojik
danışma ilişkilerinde
Psikolojik Danışmanın mutlaka benimsemesi gereken ilkeleri şu şekilde
sıralamaktadır;
1. Psikolojik danışma ilişkisi ancak danışanın gönüllülüğü ile mümkündür. Buna
göre; danışan danışma ilişkisine girip girmemekte serbesttir. Bu özgürlüğün mümkün
olmadığı

durumlarda

danışman,

danışana

bunun

nedenlerini

açıklamakla

yükümlüdür.
2. Danışma süreci içersinde danışman danışanın kişisel bütünlüğüne saygı göstererek
onun iyiliği ve huzuru için çalışmaktan sorumludur. Danışman aynı zamanda
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danışanı grup etkileşiminden doğacak bedensel ve psikolojik incinmelerden korumak
için uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
3. Danışman; danışma ilişkisinden elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması,
başkalarına verilmesi ya da yok edilmesinde etik kurallara uygun davranır. Danışma
ilişkisi ile ilgili her türlü bilgi gizli tutulur. Grupla danışma oturumlarında da grup
üyelerinin ortaya attıkları kritik bilgilerin gizli tutulması esastır.
4. Eğer danışan aynı zamanda bir başka profesyonel kişi ile ilişkideyse danışman, o
kişi ile temas kurarak onun onayını almaksızın, bu birey le danışma ilişkisine girmez.
Eğer danışma ilişkisi başladıktan sonra danışanın başka bir danışma ilişkisi içinde
olduğunu öğrenirse ancak danışan diğer danışmanla ilişkiyi kesmek istemiyorsa,
danışman bu danışamyla ilişkisini sonlandırır.
5. Danışanın durumu gerek kendisi gerekse başkaları için açık ve yakın bir tehlike
oluşturuyorsa, danışman bu tehlikeyi önleyebilecek, mantığa uygun bir tedbir alır
veya ilgililere bu tehlikeyi bildirir. Bu durumda danışman diğer uzman kişilerle
konsültasyon yapabilir.
6. Danışma ilişkisi ile ilgili tüm kayıtlar (görüşme notları, test verileri, yazışmalar,
bant kayıtları, elektronik veriler ve diğer dokümanlar) danışmanın çalışmakta olduğu
kurumun malı değildir. Bunlar mesleki amaçlarla kullanılır ve danışanın izni
olmadan başkalarına açıklanmaz.
7. Danışma ilişkisinden elde edilen veriler danışman eğitimi veya araştırma amacıyla
kullanılacağı zaman, ilgili danışanın kimliği gizli tutulur.
8. Danışman danışana, danışma ilişkisinde iken veya bu ilişkiye başlamadan önce
ilişkiyi etkileyebilecek amaçlar, hedefler, teknikler, danışma sürecinin kuralları ve
sınırlılıkları hakkında bilgi verir.
9. Danışman rüştünü

tamamlamamış

veya kendi başına karar veremeyecek

durumdaki danışanların çıkarlarını en iyi şekilde korur.
1 O. Danışman, danışanı ile ilgili olarak mesleki açıdan yetkili olan diğer bir
meslektaşı ile konsültasyon yapabilir.
11. Danışman kişisel ya da mesleki yetersizliği yönünden danışana yardımcı
olamayacağım ya da olamadığım anladığında ilişkiyi başlatmadan sakınır ya da
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ilişkiyi keser. Bu gibi durumlarda
Danışan

önerilen

uzmana

danışman,

danışanı uygun bir uzmana

gitmek istemezse

danışman

objektif

engelleyecek

yöneltir.

ilişkiyi sürdürmek

zorunda

değildir.
12. Danışman,

kendisinin

değerlendirme

ilişkisi

durumda

içinde

olduğu

başka bir danışmana

durumlarda

ve

danışmanın

danışanın

olmasını

yönetim,

bir kişi ile danışma

gönderir.

durumu

Ancak

mutlaka

ilişkisine

girmez,

başka bir seçeneğin
danışma

bu ilişkiye giımesi düşünülebilir.

denetim ya da

yardımını

bu

bulunmadığı
gerektiriyorsa

Aynı durum akraba ya da arkadaşla

girilecek danışma ilişkileri için de geçerlidir.
13. Danışman,

danışanla herhangi bir cinsel-duygusal

cinsel-duygusal

yakınlıktan

yakınlık meslek ahlakına aykırıdır.

14. Psikolojik danışma yardımı ile birlikte bilgisayar kullanıldığı
zihinsel,

duygusal

olmalı,

kaçınır. Danışanla

ve bedensel

(b) programın

amacı

açıdan bilgisayar
hakkında

çalışmasını

bilgilendirilmeli,

zaman danışan; (a)

yürütecek

(c) bilgisayar

danışanın ihtiyacına uygun olmalı ve (d) danışan bilgisayarı kullanırken
uygunsuz kullanma gibi problemleri

kapasitede
programı

yanlış ya da

gidermek ve daha sonraki ihtiyaçları belirlemek

için izlenmelidir.
15. Bilgisayarda
saklanır.

bilgi saklanacaksa,

Saklanan

bilgi, bu bilginin kullanıldığı

güvenlik yöntemleri
vermekle

sadece sağlanan hizmet için gerekli olan bilgi

kullanılarak

bilgisayardaki

görevli ve sorumlu personel

iş biter bitmez yok edilir. En iyi
bilginin sadece danışma hizmetlerini

tarafından

kullanılması

sağlanır(Türk

PDR

Der "etik kurallar" kitapçığı).
Gibson ve Mitchell (1990 : akt. Kuzgun, 1995) Psikolojik danışmayı "bireyin karar
verme

ve

problem

çözme

ihtiyaçlarını

karşılayarak

gelişim

ve

uyumunu

sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım
ilişkisidir"

şeklinde tanımlamaktadırlar.

Bu kavram üzerine birçok farklı tanım

bulunmaktadır. Bu farklılık, psikolojik danışma hizmetinin amacı konusunda farklı
görüşler ileri sürülmesinden kaynaklanmaktadır.

Psikolojik

danışma

hizmeti tüm

rehberlik

hizmetlerinin

temelini

ve özünü

oluşturmaktadır. Rehberlik hizmeti, psikolojik danışma hizmetinin bu öneminden
dolayı "psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri" olarak anılmaktadır (Kepçeoğlu,
1999, s.82).

36

Rehberlik hizmetlerinden, psikolojik danışma hizmeti diğer alt hizmet dalları
ile karşılaştırıldığında uzmanlık gerektiren bir hizmet birimidir. Bu hizmetteki temel
anlayış,

psikolojik

danışmanın

diğer

bütün hizmetlerle

birlikte kullanılması

gerektiğidir.
2.3.1.1. Okullarda Uygulanan Psikolojik Danışma Hizmeti
Psikolojik Danışma yapmak için uygun bir yerin sağlanması, kuşkusuz,
kaçınılmaz bir gerektir. İşbirliği ve anlayış birliği de yine önemli gerekler arasındadır.
Ancak okullarda bir yandan uygun ortam ve koşulları sağlamaya çaba gösterilirken
öte yandan, aynı zamanda Psikolojik Danışma hizmetlerinin yoğunluğunu artırmaya
ve bu hizmetleri gerçekten tüm rehberlik hizmetlerinin merkezi haline getirmeye de
çaba göstermek gerekir (Kepçeoğlu, 1999, s.86).
Kepçeoğlu (1999, 86), özellikle okullardaki Psikolojik Danışma uygulamaları
için gerekli olan bazı düzenleme ve uygulamaları şu şekilde sıralamaktadır:
1.

Psikolojik

Danışma

hizmetlerine

okul Psikolojik

Danışma

ve Rehberlik

programlarında mutlaka yer verilmelidir.
2. Psikolojik Danışma hizmetlerinin diğer rehberlik hizmetlerinden farklı olan bazı
genel nitelikleri uzmanlar tarafından her fırsatta yönetici, öğretmen, öğrenci ve hatta
velilere açıklanmalı; öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanmaları teşvik edilmelidir.
3. Psikolojik Danışma hizmetleri için okulda uygun bir yer ayrılmalıdır. Bireysel
Psikolojik Danışma uygulamaları için küçük de olsa mutlaka ayrı bir odanın
ayrılmasına

gerek vardır.

Grupla Psikolojik Danışma

çalışmaları

için belirli

zamanlarda belirli dershaneler kullanılabilir
4. Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireysel, hem de grupla Psikolojik Danışma
çalışmaları olarak dengeli bir biçimde ve birlikte sunulmalıdır. Öğrencilerle her
konuda her zaman Psikolojik Danışma yapılabilecek bir ilke olarak akılda tutulmak
kaydı ile okullardaki

Psikolojik

Danışma uygulamaları

özellikle şu problem

alanlarında yoğunlaştırılabilir: a) öğrencilerin başarısızlık ve öğrenme güçlükleri, b)
geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, c) kişisel ve sosyal problemler, d)
okulla ilgili problemler, e) aile ile ilgili problemler, d) başkaları ile ilişki kurabilme
ve arkadaşlık konusundaki problemler v.b.
5. Danışmanlar sürekli kendilerini geliştirmelidir.
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6. Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireylerle kurulan ilişki özel ve gizli bir ilişkidir.
Danışmanların, Psikolojik Danışma hizmetleri ile ilgili olarak tutulan tüm kayıtları
bu gizlilik ilkesine uygun olarak saklamaları, bireylerle ilgili özel ve kişisel bilgileri
bireylerin izni olmadan başkalarına vermemeleri gerekir.
7. Okullarda Psikolojik Danışma hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin,
gerektiğinde,

çevrede bulunan ve psikolojik

yardım veren diğer kurumların

hizmetlerinden de yararlanmaları teşvik edilmelidir.
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37. Maddesinde rehber öğretmenlere
verilemeyecek görevler ifade edilmekte ve "Rehber öğretmenlere yönetim işlerinde,
disiplin

kurullarında,

nöbet hizmetlerinde

ve imtihanlarda

görev verilemez"

denilmektedir(TC.I'vffiB. Tebliğler Dergisi, 2201, md. 37).
2.3.2. Oryantasyon
Ceyhan, (1995, akt.: Yeşilyaprak, 2003) Oryantasyon hizmetleri ile ilgili olarak
"bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere, eğitim yılı başında, okulu, kurallarını,
işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi
vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere
yapılan çalışmalardır. Daha genel anlamda oryantasyon; yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin çevresine, işine, okuluna alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa süreli bir
eğitim programıdır", şeklinde açıklamıştır.

Oryantasyon hizmeti, öğrencileri yeni bir duruma ve yeni bir ortama alıştırma
amacına yöneliktir. Bu hizmetin amacına ulaşması için henüz öğrenciler okula
gelmeden, öğretim yılının başında, yeterli bir hazırlık ve organizasyon yapılması
gerekir. Genel olarak öğretimin başladığı ilk hafta bu hizmetlere ayrılır (Yeşilyaprak,
2003).
2.3.3. Bireyi Tanıma Hizmetleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde bu hizmetlerden yararlanacak
bireyleri türlü yönleri ile tanıma genel olarak önemlidir. Okullarda doğrudan doğruya
öğrencilere dönük olarak sunulan tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin
etkililiği öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin yeterliliğine ve geçerliliğine bağlıdır.
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Buna göre, bireyi tanıma hizmetleri diğer Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetlerinin bir tür ön-koşulu niteliğindedir (Özgüven, 1999).
Birey hakkında toplanan bilgilerin sadece Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetlerinde değil, bireyle yakından ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından da geniş
kullanım olanakları vardır. Burada sözü edilen bilgiler, kuşkusuz, birey hakkındaki
özel ve gizli olmayan genel bilgilerdir. Bu bilgilerden yararlanarak okulun ve
çevrenin iyi bir eğitim ortamı durumuna getirilmesi sağlanabilir (Kepçeoğlu, 2004;
Yeşilyaprak, 2003,).
2.3.4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
Öğrenci kendini tanıdıkça ve kendi gelişimi için yararlanabileceği bilgileri edindikçe
bu iki grup bilgiyi kullanarak gelişimine uygun durumlara yönelmeye başlayacaktır.
İşte öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna, branşa, işe ya da mesleğe
yönelmesi ve o kuruma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleri bu gruba
girer. Ayrıca öğrencinin okul içi ya da dışı bir sosyal etkinliğe yönelmesi, psikolojik
danışma hizmetinden yararlanması için teşvik edilmesi, seçmeli derslerden kendi
gelişimine yardımcı olacak alanları seçmesi, eğitim sırasında uygun kısa süreli iş,
staj, uygulama alanlarına yönelmesine ve yerleşmesine yardım edici bütün çalışmalar
bu hizmetlerin içine girer(Y eşilyaprak, 2003, s. 12).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre, (a) okul-içi yerleştirme,
(b) okul-dışı erleştirme hizmetleri gibi iki grup altında toplanabilir (Humphreys,
Traxler ve North, 1967; ss. 30, 31, Akt.: Kepçeoğlu, 2004). Ayrıca hizmetlerin
niteliği esas alınarak; (a) eğitsel erleştirme, (b) mesleki erleştirme, (c) sosyal
erleştirme gibi bir sınıflama da yapılabilir (Hollis, 1965, s. 356 Akt.: Kepçeoğlu,
2004).
Eğitim sürecinde yönlendirme çalışmaları; eğitimsel yönlendirme ve mesleki
yönlendirme olmak üzere iki gruba ayrılır. Eğitimsel sorunlarla ilgili olarak eğitim
sisteminde bireye ve bireylere götürülen yardım etkinliklerine eğitimsel yönlendirme,
bireye mesleki tercihler yapmasında, bir meslek alanına yönelmesinde, bu meslek
alanı içinde

bir meslek

seçmesinde

etkinlikleri içeren yönlendirme

ve mesleğe hazırlanmasında

çalışmalarına

mesleki yönlendirme

götürülecek
denilmektedir

(Özoğlu, 1982, s.98-99).

Eğitimsel yönlendirmenin

temel ilkesi; bireyi tanımak, onun kendisini

tanımasına, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda başarıya ulaşmasına yardımcı
olmaktır. Öğrencileri okul durumlarına ve eğitim programlarına yöneltmede rehberlik
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uzmanının rolü ile ilgili olarak Özoğlu (1982, s. l 00.); "Her öğrenciye ait önemli
bilgileri toplamak ve bilmek, okuldaki veya okullardaki farklı eğitim programlarını
ve özelliklerini bilmek, farklı eğitim programlarını ve dersleri öğrencilere etkili bir
biçimde tanıtmak ve mümkünse bilgi aktarma yerine daha etkili ve öğrencilerin aktif
olarak katılacakları yöntemleri kullanmak, ayrıca yeni öğrenciler için okuldaki diğer
elemanlarla beraber bir yönlendirme ve duruma hazırlama programı hazırlamak ve
yürütmek" ifadelerini kullanmaktadır.
Hamphreys, Traxler ve North'a (akt: Özoğlu, 1982)

göre, araştırma bulgularının

ışığında mesleki yönlendirmede üzerinde durulması gereken hususlar şunlardır.
a. Öğrencinin okul yaşamının erken yıllarında çalışmalar başlatılmalıdır.
b. Mesleğe yöneltme için sürekliliği olan bir program seçilmelidir.
c. Gelişme ve olgunlaşma vurgulanmalıdır.
d. Belirli bir mesleği zamanından önce seçme baskısından bireyi kurtarmaya
çalışılmalıdır.
e. Öğrencinin psikolojik ve sosyal özelliklerine ilişkin geniş ölçüde bilgi sahibi
olunmalıdır.
f. Belirli bir meslek ya da iş yerine meslek seçme ve hazırlama konusu kariyer
kavramı içinde ele alınmalıdır.
g. Öğretim, bireyin meslek seçmesi gibi kısıtlı bir iş ya da eylem için olmaktan çok
mesleksel gelişim kavramı içinde ele alınmalıdır.
Yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen, rehberlik
uzmanı, okul yöneticisi, veliler ve ayrıca da çevredeki kurumlarla da işbirliği içinde
olmalıdır.
2.3.5. Bilgi Toplama ve Yayma
Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için
öncelikle kendini tanıması ve yaşadığı toplumda kendini nasıl geliştirebileceğini iyi
değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme için gerçekçi bilgilere ihtiyaç vardır(Tan,
1992). İşte bilgi toplama hizmetleri öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin seçmeli derslerin
bulunduğu bir sistemde öğrenciye seçmeli derslerin kapsamı, amacı, kazandıracakları
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hakkında

bilgi verilmesi

gerekir.

Ya da temel eğitim sonunda

öğrencilere

gidebilecekleri çeşitli liseler, bunların yapısı, niteliği, giriş koşulları gibi bilgiler
verilebilir.
Bunların yanı sıra okuldaki ve çevredeki eğitsel ve kültürel etkinlikler,
yardım hizmetleri, yararlanabilecekleri kurumlar, part-time iş olanakları, mezun
olduktan sonraki iş olanakları hakkında bilgiler... vb. gibi öğrencinin kendini
geliştirmesi için ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin toplanması, tasnifi, öğrencinin
yararlanmasına sunulması ve paylaşılması çalışmaları bu gruba girer (Yeşilyaprak,
2003).
2.3.6. Müşavirlik (Konsültasyon) (Danışmanlık)
Danışmanlar, öğretmenlere bir danışman (konsül tan, müşavir) olarak hizmet
verebilirler

ve böylece

öğretmenlerin;

çocuğun normal

sosyal, duygusal

ve

entelektüel gelişiminde olumlu etkilerini arttırabilirler (Ohlsen, 1974, akt. Kepçeoğlu,
2004). Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarının

başarısında

okuldaki

yönetici, öğretmen ve danışmanın ortak ve yeterli düzeyde bu anlayışa sahip
bulunmaları gereği her zaman önemsenmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma
çalışmalarının bir "takım çalışması"

olarak okuldaki

tüm eğitim

ilgililerinin

ortaklaşa yürüttükleri bir hizmetler grubu gibi anlaşılması, personelin ortak ve yeterli
bir rehberlik ve psikolojik danışma anlayışına sahip olmalarının önemini daha da
arttırmaktadır (Kepçeoğlu, 1981, s. 133).
Rehberlik programı, öğretmenlerin öğrencilerde,

ilerde problem haline

gelebilecek patolojik davranım belirtilerini erken teşhis etmeye karşı duyarlılığını
arttırır. Bu suretle öğretmenin

birey ve toplum

için olabilecek problemleri

"önleyicilik" rolünü arttırmış olur (Özgüven, 1999, s.51). Aslında danışman her
öğretmene, değiştirmesi gereken problemli çocuk davranışları ile bu konularda kimin
yardımının

gerektiğini

saptayabilme

ve

çocuğun

kuvvetlendirme konusunda yardım edebilmelidir.

istenen

davranışlarını

Buna ek olarak danışmanlar

öğretmenlere, belirlenen bir öğrencinin arkadaşları ve öğretmeni üzerindeki etkisini
(ve öğretmenin problemli öğrenciler üzerindeki etkisini) nasıl ölçebileceğini de
göstermelidir (Ohlsen, 1974, s.51; Akt.: Kepçeoğlu, 2004).
Özgüven (1999) ise, "okul rehberlik servisi, bireysel olarak her çocuk
hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerden öğretmenler de yararlanır. Gerektiğinde bir
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çocuk hakkında daha ayrıntılı bilgi toplanması hususunda öğretmene yardım eder.
Öğrencilerin toplu dosyalarında sistematik olarak toplanan bu bilgiler, öğretmenlerin
çocuklar hakkındaki bilgi ve anlayışını arttırır ve öğretmene zaman kazandırır"
şeklinde müşavirlik hizmetlerinin öğretmenlere olan katkısını belirmiştir.
Yılmaz ve Üre (2002, 81) müşavirlik (konsültasyon) çalışmaları kapsamında
yapılabilecek bazı çalışmaları şu şekilde sıralamışlardır:
- Sınıfların öğrenme ve psikolojik sağlık açısından daha uygun ortamlar haline
getirilmesi için öğretmenlerle yardımlaşma.
-Öğretmenlerden beklenen sınıf içi- rehberlik uygulamalarında öğretmenlerle işbirliği
yapma.
-Öğrencilerini daha çok tanımak isteyen ve bu amaçla bazı psikolojik danışma ve
rehberlik araçları geliştirip uygulamak isteyen öğretmenlere yardım etme.
-Öğrenme ve çalışma güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencilerini
tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle işbirliği yapma.
-Eğitsel kol çalışmaları programlama ve sürdürmede kol sorumlusu öğretmenlerle
yardımlaşma.
-Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik
çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
açıklama.
-Okuldaki tüm imkanların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde daha uygun
olarak kullanılmasında okul müdürü ve diğer yöneticilerle işbirliği yapma.
Okul ve yönetim konusunda yapılan araştırma bulguları, etkili okulların
yöneticilerinin güçlü liderler olduğunu ortaya koymaktadır. Okul liderliği sadece
okul müdürü ile sınırlı kalmamakla beraber yönetici üzerinde merkezileşir. Etkili
okul yöneticileri

zamanlarının

çoğunu sınıflarda ve diğer eğitim ortamlarında

öğretim sorunları ile ilgilenerek geçirmekte, temel ilgi alanını öğretim sorunları
olarak

kabul

etmektedir.

Bu tür okul

yöneticisi

okuldaki

kişisel

"rolünü"

öğretim lideri olarak görmektedir. Öğretim liderliğinin bir göstergesi de okuldaki
tüm etkinliklerin

öğretimin

geliştirilmesine

dönük

olarak bütünleştirilmesidir

(Özgüven, 1999).

Okul müdürü ve öğretmenler rehberlik anlayışına sahip ise bu etkinlikler
daha etkili bir şekilde yerine getirilebilecektir.
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2.3. 7. İzleme Hizmetleri

İzlem hizmetleri yapılan rehberlik ve danışma hizmetlerinin
belirlemeye çalışır. İzleme çalışmaları danışanın uyumunu

etkisini

sağlamlaştırma

ve

gerekiyorsa daha ileri yardımlarda bulunma imkanını yarattığı gibi rehberlik
hizmetlerinin değerlendirmesi için de bir araştırma ve değerlendirme yoludur(Tan,
1992). Ayrıca izleme ve değerlendirme hizmeti, yapılan önceki hizmetlerin bir
devamı gibi düşünülebilir. Yöneltme ve yerleştirme sürecinin sonucu ne olmuştur?
Oryantasyon hizmetleri öğrencilere ne ölçüde yararlı olmuştur? Bütün bu durumların
izlenip değerlendirilmesi yapılan hizmetlerin etkinliğini anlamak, gerekiyorsa yardım
hizmetlerini sürdürmek, yeni düzenlemeler yapmak için gerekir.
Bu gruba giren önemli bir çalışma da "mezunları izleme"dir. Okulu
bitirenler ne yapıyor? Ne kadarı alanı ile ilgili bir üst eğitim kurumunda okuyor, ne
kadarı çalışıyor, ne gibi işlere yöneldiler? Özellikle okuldaki yardım hizmetleri onları
yaşama uyuma ne ölçüde hazırlayabildi? Bunları değerlendirmek için mezunlarla
ilişkiyi koparmamak; görüşme, eski mezunlar günü düzenleme gibi yollarla bu
bilgileri toplayıp verilen hizmetleri izleyip değerlendirmek gereklidir. Yine bu
çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir(Yeşilyaprak, 2003).
2.3.8. Çevre ve Veli İle İlişkiler
Ana-baba, çocuğun en uzun süre ve en yakın iletişimde

bulunduğu

kişilerdir. Çocuk; kültürel değerlerini, temel alışkanlıklarını, gelişim görevlerine
karşı yaklaşımlarını aile ortamında kazanır. Okul danışmanları gerek

öğrencilerin

halihazır davranışlarının nedenini anlamak gerekse yeni davranışların geliştirilmesi
çabalarında

destek

sağlamak

amacı

ile ana-babalarla

yakın

ilişkide

olmak

durumundadırlar(Kuzgun, 1995, s.194).
Özgüven'e göre (1999, s. 55) okul rehberlik servisi, "özellikle problemi olan
çocukların

problemlerinin

giderilmesi,

çocuk-aile

ilişkileri

ve

sürtüşmelerin

düzeltilmesi için "aile görüşmeleri" yapar. Veli ile danışman, gerektiğinde çocuğun
da katılması ile yapılabilecek psikolojik danışmalar ile velilerin anlayış ve bilgisini
geliştirecek, çocuğa ve problemine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardım
edecektir.
Ebeveynlere
danışmanının

ehliyet

bilgi

verıcı

sınırları

içine

danışmanlık
giren
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ve

hizmetleri
onun

temel

sağlamak,
görevi

okul
sayılan

faaliyetlerdendir.

Ailelere psikolojik

danışma yapmak ise ayrı bir uzmanlık

konusudur (Kuzgun, 1995, s. 196).
2.3.9. Araştırma ve Değerlendirme
Kepçeoğlu'na

(1999) göre; okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik

uygulamaları içinde düşünülecek araştırma ve değerlendirme konularından bazıları
şöylece sıralanabilir:
• Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları ihtiyacın
belirlenmesi.
• Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi,
• Öğrencilerin belli başlı öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkarılması.
• Öğrencilerin yetenekleri ile başarı durumlarının karşılaştırılması.
• Öğrencilerin çeşitli problemlerinin incelenmesi,
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerde meydana gelen
davranış değişmelerinin belirlenmesi.
• Öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerin ortaya çıkarılması.
• Öğrencilerin belli başlı uyum güçlüklerinin incelenmesi,
• Okulun öğrenci özelliklerinin belirlenmesi,
• Öğrencilerin mesleki ilgi ve tercihlerinin incelenmesi,
• Çeşitli psikolojik ölçme araçlarını geliştirme ve bunlar üzerinde geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılması.
• Bireysel ve grupla psikolojik

danışma hizmetlerinin karşılaştırılmalı

olarak

etkililiğinin ortaya konulması.
• Sınıf-içi rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi,
• Psikolojik danışma ve rehberlik programında

yer alan her grup hizmetin

etkililiğinin değerlendirilmesi.
• Öğrencilerle okul rehberlik ve psikolojik danışma merkezi (servisi) arasındaki
ilişkilerin incelenmesi.

44

• Öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin Psikolojik Danışma ve
Rehberlik hizmetlerinden beklentilerinin araştırılması.
• Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının belirlenmesi,
• Yönetici ve öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik

danışma ile ilgili görev

anlayışlarının ortaya konulması.
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki yetersizlikler ve bu yetersizliklerin
kaynaklarının araştırılması.
• Mezunların yöneldiği belli başlı okul, iş ve meslek alanlarının araştırılması, v.b.
Araştırma
sonuçların

sonuçları bir rapora bağlanarak yazılı hale getirilmeli ve

kalıcılığı

sağlanmalıdır.

ve ilgili diğer personelin

bu sonuçlardan

yararlanması

Okullarda araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak

yapılan çalışmaların ve hazırlanan raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler,
öğrenciler ve hatta velilerle paylaşılması gerekir.
2.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Yakın İlişkide Bulunduğu
Kişi ve Kurumlar.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi ıçın
öğrenciler kadar, öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve yakın çevreninde desteğine
gereksinimi vardır (Kaya ve Diğerleri, 2007)
2.4.1. Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Okul

Müdürü'nün,

okulundaki

rehberlik

ve psikolojik

danışmanlık

hizmetlerine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:
1) Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel
şartları ve uygun çalışma ortamını

hazırlar, kullanılacak

araç ve gereçlerin

sağlanmasında sorumludur.
2) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Okul Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Kumlu'nun oluşumunu sağlar, Kurul'a başkanlık
eder.
3) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık
program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince gönderilen
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çerçeve programı ve Rehberlik Kurulu'nun tavsiye kararlarını da dikkate alarak,
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
4) Okulun öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak, 'Rehber ve Psikolojik
Danışman' ihtiyacını Bakanlığa bildirir.
5) Okulun rehberlik programının verimli ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için,
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf
öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliğini sağlar.
6) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından hazırlanan yıllık
rehberlik ve psikolojik danışma programının bir örneğini ders yılının başladığı ilk ay
içerisinde ve yılsonu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Raporu'nun bir
örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde Bakanlığa gönderir.
2.4.2. Müdür Muavinlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
ilişkin Görevleri
1)

Sorumlu olduğu sınıftaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili

gerekli bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine iletmek.
2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu toplantısına

katılmak.
3)

Okul müdürünün vereceği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle ilgili

diğer görevleri yapmak.
2.4.3. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Kurulu
Her eğitim-öğretim kurumunda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin planlanması, eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması
amacıyla, bir "Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme
Kurulu" oluşturulur. Bu Kurul, ders yılının birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay
ile ders yılının tamamladığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa
toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü
tarihlerde de toplanabilir. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'ndeki
Rehber ve Psikolojik Danışman bu Kurul'un sürekli üyesidir. Diğer üyeler, her ders
yılı başında, Öğretmenler Kurulu'nda yeniden belirlenir. Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki
üyelerden oluşur.
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a)

Müdür Muavinleri,

b)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nde görevli Rehber ve Psikolojik

Danışman,
c)

Sınıf öğretmenlerinden her bir sınıf düzeyi (I.,II, III. gibi) için seçilecek birer

temsilcisi,
d)

Disiplin Kurulu'ndan bir temsilci,

e)

Okul Aile Birliği'nden bir temsilci

f)

Öğrenci Konseyi üyesi

2.4.4. Sınıf Öğretmeninin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Sınıf öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar. Ancak sınıf Öğretmenliği görevi
olmayan okullarda bu görevler diğer öğretmenler tarafından yürütülür
1)

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servısının hazırladığı yıllık çalışma

programı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek.
2) Ders çizelgesinde 'sınıf saati' için ayrılan sürede, sınıfa girmek ve Sınıf rehberlik
çalışmaları kapsamında, akademik ve kariyer gelişimi etkinliklerini rehber ve
psikolojik danışman ile işbirliği içerisinde yürütmek.
3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak seçmeli ders,
bölüm/program, okul, iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım etmek.
4) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak öğrencinin
kendisini tanımasına yardım etmek, gerekli bilgileri toplamak için anket, envanter
gibi ölçme araçlarını uygulamak. Kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapmak
ve sonuçları okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek.
5) Öğretim yılı sonunda yaptığı her türlü rehberlik faaliyetlerini aksaklıkları,
sağlanması gereken olanakları ve önerileri kapsayan görüşünü Okul Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Servisine vermek (mebnet).
2.5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Tarihsel Seyri
2.5.1. ABD'de Rehberlik
Rehberlik, 20. yüzyılın başlarında ABD'de ortaya çıkmış ve en çok bu ülkede
gelişme göstermiştir.
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Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe kişiye insan olarak
büyük değer vermiştir. Bu yüzden rehberlik faaliyetlerinin Amerika'da

doğup

şekillenmesi tesadüf değildir. 19. yy sonlarında Amerikan toplumunda birçok
eğitimci, düşünür ve vatandaşlar okulların gençleri bütün haklarını daha iyi
kullanabilecekleri birer psiko-sosyal varlık olarak ve topluma katkıda bulunabilecek
birer üretici olarak daha iyi yetiştirilmeleri

konusuyla

yakından ilgilenmeye

başlamışlardır. Bunun sonucu olarak bireysel eğitime, çocukların bio-psiko-sosyal
ihtiyaçlarına ve toplumun ihtiyaçlarına dikkat artmıştır(Tan, 2000, s. 22-23).
Rehberlik kavram ve uygulamaları bakımından ABD'nin ileri bir düzeyde
bulunduğu ve bu alandaki gelişmelere yine Amerika'nın öncülük ettiği bilinmektedir.
Amerika'da

psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi maddeler halinde şöylece

özetlenebilir:
1. Bugünkü geniş anlamında olmasa bile, ilk kez 1890'larda Amerika'da Californiya
eyaleti okullarında rehberlik uygulamaları ile yakından ilgili bazı yeniliklerin yer
aldığı görülmektedir.

Bu

yeniliklerden

bazıları

öğrencilerin

bireysel

olarak

incelenmesi, öğrencilerle danışma ve okulu bitirenleri izlemedir.
2. Mesleki rehberliğe ağırlık veren ilk rehberlik uygulamaları ve bu uygulamaların
örgütlenmesi 1900'lerde Boston okullarında başlatılmıştır.
3. Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının öncüsü Frank
Parsons'dur. Parsons'un rehberliğe olan inancı ve başlangıçtaki katkısı rehberlik
alanında her zaman önemsenmiştir. Parsons 1908'de rehberlikle ilgili çalışmaları bir
bütünlüğe kavuşturmak amacı ile okul dışında, 'Boston Meslek Bürosu' kurmuştur.
Bu kuruluş rehberlikle ilgili ilk kuruluş niteliğindedir. Bu büro'nun amacı ilgi ve
yeteneklerine uygun olarak gençlerin meslek seçmelerine yardımcı olmak idi.
Parsons mesleki rehberlikle ilgili temel kavramları 1909 yılında hazırladığı "Meslek
Seçimi" adlı kitabında açıklamıştır. Çoğu zaman rehberlik hareketinin "babası" olarak
gösterilen Parsons, "mesleki rehberlik" deyimini ilk kez kullanmış; mesleki rehberlik
kavramını, bir meslek için hazırlanmada, mesleğe giriş yollarını aramada, mesleği
seçmede, etkili ve başarılı bir meslek adamı haline gelmede gençlere dönük, bir
yardım süreci olarak tanımlamıştır.
4. 1909 - 1915 yıllan arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaşmakta olduğu ve
Boston okullarında 117 kadar personelin uzman olarak rehberlikle ilgili görevlere
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atanmış bulunduğu görülmektedir.

1913'te öğrencilere, öğretmenlere ve velilere

meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki İnformasyon Dairesi" ; daha
sonra 1915'te "Boston Mesleki Rehberlik Dairesi" kurulmuştur.
5. 191 O'da ilk mesleki rehberlik kongresi Boston'da toplanmıştır. Bu kongre ulusal
düzeyde mesleki bir örgüt kurmanın ilk temellerini atmış; arkasından "Ulusal
Mesleki Rehberlik Derneği" kurulmuştur.
6. 1958'de kabul edilen "Ulusal Savunma Eğitim Yasası" ile psikolojik danışma ve
rehberlik çalışmaları bütün boyutları ile federal hükümet tarafından parasal desteğe
kavuşturulmuştur!
7. Amerika'da başlangıçta mesleki rehberlik çalışmaları olarak sürdürülen rehberlik
uygulamaları kısa sürede eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik konularını da bünyesinde
toplamış ve bugünkü geniş kapsamına erişmiştir(Kepçeoğlu, 1999).
Ilk olarak okul dışında ve gençleri mesleğe yerleştirmeye yardım etmek amacıyla
başlayan rehberlik hizmetleri ABD'de

1913 yılında eğitim sistemine girmiştir.

ABD'de bu hizmetlerin gelişmesinde mesleki örgütlenmenin çok önemli bir rolü
olmuştur. Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği, Amerika'da psikolojik
danışma ve rehberlik alanının ulusal düzeyde en güçlü mesleki örgütüdür. Kısa adı
ile APGA olarak bilinen bu derneğin kendine bağlı birçok alt demek ve kuruluşu
bulunmaktadır. Her biri ayn birer demek olarak çalışan APGA, psikolojik danışma
ve rehberlik alanının mesleki standartlarını, ahlak ilkelerini, bu alanda çalışacak
uzman personelin

eğitim ve yetiştirme esaslan

ile görev ve sorumluluklarını

belirlerken bu hizmetlerin gelişmesinde çok önemli işler başarmıştır(Yeşilyaprak:,
2003).

2.5.2. Türkiye'de Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve psikolojik danışma, okullarımızda yabancısı olduğumuz bir
faaliyet çeşidi değildir. Ancak, organize edilmiş, planlanmış, teknik ve ilkelerine
uygun olarak sunulan ve uzman elemanlarca yönetilen bir faaliyet grubu olarak,
okullarımızda, dolayısıyla eğitim faaliyetlerimiz arasında, oldukça yakın bir geçmişe
sahiptir. Bu durum, rehberlik ve danışma kavramının doğup geliştiği Amerika
Birleşik Devletleri'nde de pek farklı sayılmaz. Orada da yüzyıl öncesine giden bir
geçmişe sahiptir. Bu yüzden rehberlik kavramı ve bunun içinde psikolojik danışma
kavramı, ya çok dar ya da çok geniş anlamlara gelecek şekilde tartışılmıştır.
Rehberlik ve psikolojik danışma kavramları gelişmekte olan, yeni ortaya çıkan
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kavramlar olduğu için çabuk değişime, düzeltmelere uğramakta ve günümüzde de bu
değişimler ve düzeltmeler devam etmektedir (Tan, 1989).
Türkiye'

de okullarda uygulanan

rehberlik

sistemi Amerika

birleşik

Devletleri model alınarak oluşturulmuştur. (Tan, 1989).

Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberlik kavramı ve uygulamalarındaki
gelişmeler maddeler halinde şöyle özetlenebilir:
1. Rehberlik fikir ve kavramı eğitimimize 1950'lerde girmeye başlamıştır, 1951-1956
yılları arası eğitim sistemimizde rehberlik çabaları bakımından çok hareketli bir
dönem olmuştur(Tan, 1974). Bu dönemde Türk-Amerikan işbirliği içinde, bir yandan
Amerikalı umanlar eğitim sistemimizle ilgili incelemeler yarken bir yandan da
ülkemizdeki bazı eğitimciler de PDR alanında uzmanlaşmak üzere Amerika'ya
gitmişlerdir.
Bu arada Amerika'ya gönderilmiş olan eğitimcilerimiz de oradaki bilgi ve
yaşantılarını

Türkiye'ye

döndüklerinde

uygulama

alanına

sokarak

rehberlik

hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Bunlardan Prof. Dr. Feriha Baymur
ve Prof. Dr. Hasan Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardır.
a) 1951-1952 öğretim yılında Türk ortaöğretimini inceleyen uzmanlardan bir olan
Rufi (1953; ss. 14,15) hazırladığı raporda rehberlik konusunu da ele almıştır.
b) 1952-1953 öğretim yılında Amerikalı uzmanlardan Tompkins. Beals. Mills, Türk
eğitiminin yapısını incelemişler ve okullarda rehberliğin gereği ve örgütlenmesi
üzerinde görüşlerini açıklamışlardır.
c) Rehberliğe

dikkati

çeken bu dönemdeki

yoğun çalışmalar

Milli Eğitim

Bakanlığı'nda da etkilerini göstermiş; 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı
olarak "Test ve Araştırma Bürosu" kurulmuştur.
d) Rehberlik konusundaki toplantılar ve seminerler yaz aylarında daha uzun süreli
rehberlik kursları biçiminde yapılmaya başlanmıştır. 1953 yazında İstanbul'da yapılan
rehberlik semineri konuya daha çok ilgi toplamıştır. Bu seminere katılan bazı müdür
ve öğretmenler

gönüllü

olarak

kendi

başlamışlardır.
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okullarında

rehberlik

uygulamalarına

e) 1953-1954 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Pedagoji ve Özel Eğitim
bölümlerinde, Ülkemizde ilk kez "Rehberlik" dersi okutulmaya başlanmıştır.
f) 1954 yılında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere altı ilde "Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kurulmuştur; Ancak, kuruluşlarından çok daha sonra, 1968'de
yürürlüğe giren bir yönetmelikle (MEB - Tebliğler Dergisi. 1488, 12.2.1968) bu
merkezlerin görevleri açık olarak gösterilebilmiştir.
2. Rehberlik konusunda

ülkemizde

1951-1958

yılları arasında görülen hızlı

çalışmalar ve gelişmeler daha sonra duraklamıştır. Bu duraklamada türlü etmenlerin
etkisi olmuştur. Bunlar arasında, yetişmiş personel yokluğu, yetkililerdeki inanç ve
bilgi eksikliği, parasal desteğin bulunmayışı. v.b. sayılabilir. Ancak, rehberlik fikir ve
kavramı ülke düzeyinde yayılmaya, yeni hazırlanan program ve yönetmeliklerde
etkisini göstermeye devam etmiştir. Bu arada, örneğin, VII. Milli Eğitim Şurası
rehberlik çalışmaları ile ilgilenmiş; ortaöğretim okullarında "grup öğretmenliği"
kavramı benimsenmiştir.
3. Ülkemizde okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli bir
dönüm noktası olmuştur.
a) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda planlı ve
programlı rehberlik uygulamalarının başlatılması öngörülmüştür.
b) VIII. Milli Eğitim Şurası çalışmalarında ortaöğretimin yeniden düzenlenmesi
konusunda önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında, birinci ve ikinci devre
ortaöğretim yeniden tanımlanmış; ikinci devrede yükseköğretime, hem mesleğe hem
yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan üç grup program kabul edilmiştir.
Dokuzuncu sınıf rehberlik çalışmalarının yoğunluk kazanacağı bir "yöneltme sınıfı"
haline getirilmiştir. Programlar arasında yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanmış;
sınıf geçme yerine ders geçme sistemi benimsenmiştir.
4. 1970-1971 Öğretim yılı okullarda planlı ve programlı psikolojik danışma ve
rehberlik uygulamalarının

başlatılması ve okullara rehberlik personeli atanması

bakımından Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi sürecinde çok
önemli bir yıl olmuştur.
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a) Gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın gerekse VIII. Milli Eğitim Şurası'nda
alınan kararların etkisi ile 1970-1971 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca.
"Orta Dereceli Okullarda Rehberlik servislerinin Kuruluşu ve Görevleri ile ilgili
Esaslar" (MEB- Teb. Der. 1619, 10.8.1970) geliştirilerek 24 genel, mesleki ve teknik
ortaöğretim okullunda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları başlatılmıştır.
b) Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları başlangıçta, rehberlik
konusunda bir süre hizmet - içi eğitim görmüş öğretmenlerle sürdürülmüş; daha sonra
öğretmenlerin yanı sıra, eğitim ve psikoloji dallarında çeşitli üniversite ve yüksek
okulları bitiren genç elemanlar tam - zamanlı rehberlik personeli olarak okullara
atanmaya başlanmıştır.
5. Okullarda başlatılan PDR uygulamalarına paralel olarak eğitim sistemimizde
rehberliğin önemini ve yerini belirleyen gelişmelerde devam etmiştir.
a) 1970 sonrası eğitim reformu çalışmaların da eğitimde "seçme, yöneltme ve
rehberlik" ilkesi kabul edilmiştir(Resmi Gazete. 14335. 13.10.1972).
b) Milli Eğitim Temel Kanunu ile eğitimde "rehberli ve yöneltme" ilkesi bir yasa
maddesi olarak benimsenmiştir(Resmi Gazete, 14574, 24.6.1973).
6. IX. Milli Eğitim Şı'.'ırası'nda alınan kararlar okullardaki psikolojik danışma ve
rehberlik uygulamalarına yeni ve önemli boyutlar kazandırmıştır. Ülke düzeyinde
bütün orta dereceli okul programlarında rehberlik çalışmaları için haftada iki saatlik
bir süre ayrılmıştır. Bu karar rehberlik çalışmaları için gerekli olan zaman sorununu
çözmede önemli bir adım olmuştur. Bu derslerde rehberlik uygulamaları sınıf
öğretmenlerinin sorumluluğuna bırakılmış; bu uygulamanın esaslan (MEB. Teb. Der.
1805, 16.9.1975) belirtilmiş ve uygulamada kullanılacak kılavuz programlar (MEB Teb. Der. 1812. 4.11.1974) hazırlanmıştır.
7.

Okullardaki

rehberlik

uygulamaları

genişlerken

bazı

yüksek

öğrenim

kurumlarımızda da psikolojik danışma ve rehberlik dalında lisansüstü düzeyde
akademik programlar başlatılmış; bu dalda aynı bölümler kurulmuştur. Ülkemizde
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1981 yılında yükseköğretimde yapılan yeni
düzenlemeler sonucunda psikolojik danışma ve rehberlik alanı eğitimde psikolojik
hizmetler anabilim dalları içinde bir bilim dalı olarak yerini almış; psikolojik danışma
ve rehberlikte lisans programları başlatılmıştır(Kepçeoğlu, 1999).
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1983 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik
Danışma

Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü

kurulmuş

ve

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin yürütülmesi görevi verilmiştir (Yeşilyaprak, 2003).
2.5.3. K.K. T.C Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Tarihçesi
Ülkemizde rehberlik, uygulamalar bakımından yeni olmakla birlikte, fikir ve
kavram olarak oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.
K.K.T.C eğitim sisteminde, Rehberlik çalışmalarının kökleri, her ne kadar
1975 yılında "Nejla Oktay tarafından yapılan pilot bir çalışmaya" (Bozkurt, 1998; 15)
dayanmaktaysa da "orta dereceli okullarda ilk kez 1975-76 ders yılında Türk Maarif
Koleji'nde, 1976-1977 ders yılından itibaren de Lefkoşa Türk Kız Lisesi ve Lefkoşa
Türk Lisesi'nde rehberlik uygulamalarına başlanmıştır. İşte ilk olarak bu girişimle
K.K.T.C'de

ilk olarak Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin gerçek

anlamda temeli atılmıştır. 1977-78 yıllarından itibaren öğrencilere Mesleki Rehberlik
anlamında bilgiler sunulmuştur(Vasfi,

1977). Vasfi (1977) LTL'de

uygulanan

Rehberlik hizmetlerinin amacını ve gereğini şu cümlelerle aktarmaktadır; "Lise
çağındaki öğrenciler, ... ergenlik dönemlerinde hızlı gelişim sonucu önemli gelişim
sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Gençlerin kendilerini tanımaları, karşılıklı
iyi ilişkiler kurabilmeleri, toplumun beklentileri yönünde kişisel ve sosyal yönde
uyum sağlamalarına

yardımcı olmaya çalışılmaktadır."

Ülkemizdeki

Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin ilk dönemlerinde bunlar gerçekleştirilirken
Eğitim yasasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine ilişkin herhangi
bir yasa mevcut değildi. Daha sonra 1991 yılında yapılmış II. Milli Eğitim Şurası
kapsamında yayınlanan Ortaöğretim Komisyonu Raporunun "Öneriler ve Kararlar"
bölümünün

3. 1.

bendinde

kısmındaki

"Zorunlu

öngörülen

eğitim

"Genel

çağındaki

Ortaöğretime

gençlere

sağlıklı

İlişkin
bir

Kararlar"

yönlendirmeyi

yapabilecek sistem ve merkezlerin kurulması" ibaresi ülkemizin eğitim sisteminde
Psikolojik

Danışmanlık

ve

Rehberlik

Hizmetlerinin

amacını

ve

gereğini

vurgulamaktadır.
Şurada oluşturulan "Zorunlu Eğitim Komisyonunun", "İlköğretim ve Özel
Eğitim"e ilişkin aldığı kararda şu ibare bulunmaktadır; "Eğitim Bakanlığı bünyesinde
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ilkokullara

da hizmet

verebilecek

yeterlilikte

bir "Rehberlik

ve Araştırma

Merkezi"nin oluşturulmasına" karar verilmiştir.
Ne var ki, alınan bu kararlara rağmen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Hizmetlerinin yasal bir çerçevede oluşturulması ve uygulanması gerçekleşememiştir.
Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın

1992-93 yılları arasında

Fulbright görevlisi Prof. Dr. Robert Cash danışmanlığında okullarda yapılan ön
çalışmalar ışığında I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu toplandı. "Orta
Dereceli okullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine yeni bir şekil ve
çağdaş bir yön verip gerekli sorunları saptayıp önlem almak ve bunların çözümüne
ilişkin öneriler vermek üzere I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu
oluşturulmuştur" (I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu Raporu, 1993).
Sonraki yıllarda, "K.K.T.C Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
19-30 Haziran 1995 tarihli III. Milli Eğitim Şurası 'rıda alınan kararlara bağlı olarak
henüz bir yasası olmamasına rağmen Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
bünyesinde bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma Merkezi kurulmuş ve
1995- 1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda çalışmalara
başlamıştır"(Bozkurt, 1998).
Milli eğitim teşkilatı içerisinde Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve

Araştırma Şubesi ise Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğüne bağlı o larak 1999
yılında kurulmuştur(İnsay, 2004).
Rehber Öğretmen: "Öğretmenler yasası uyarınca atanmış olan ve eğitim
öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinde öğrencilere
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma
ve rehberlik

ile eğitimde psikolojik

hizmetler alanında

lisans eğitimi almış

personelidir"(KKTC Resmi Gazete sayı 151, 2005).
Öğrencilerin ders, program ve meslek seçme kararlarına yardım etmek üzere
okullarda psikolojik danışma ve rehberlik yardımının önemli bir ihtiyaç olduğu
belirtilmiştir. 1974-1975 öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında
yaygın rehberlik uygulamaları başlatılmış ve rehberlik saatleri okul programlarında
zorunlu saatler olarak yer almıştır. Söz konusu bu uygulamalar sınıf öğretmenlerinin
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sorumluluğuna bırakılmıştır (Yeşilyaprak, 2003). Görüldüğü gibi Türkiye'de 19741975 öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında yaygın rehberlik
uygulamaları başlatılmış ve rehberlik saatleri okul programlarında zorunlu saatler
olarak yer almıştır. Ancak ülkemizde rehberlik saatleri okul yönetimine bırakılmış ve
okullarımızda görev yapan rehber öğretmenler düşünce eğitimi, mesleki yöneltme
gibi derslere girmeye zorlanmaktadır.
KKTC'de "Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı
içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar" http://www.khk.kamunet.net.
Öğretmenler yasasında yer alan bu ifade ile rehber öğretmenlere, rehberli ilkeleri ile
örtüşmemesine rağmen, ders verilmesinin yanında nöbet ve sınav gözetmenliği de
verilmektedir. Rehber öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki en önemli görevleri
psikolojik danışma hizmetidir. Not ile değerlendirme gerektiren bir derse giren, nöbet
ve sınav gözetmenliği esnasında öğrencilerle olumsuz diyaloglar yaşayan rehber
öğretmenler psikolojik danışma ilişkisinin en önemli ilkelerinden olan terapötik
iletişim yöntemini olumsuz etkilemektedir. Nitekim Bir rehber öğretmenin deyimi ile
rehber öğretmenler bundan dolayı rol çatışması veya rol karmaşası yaşanmaktadır.
Türkiye' de ise oluşabilecek bu tür olumsuzlukların önüne rehberlik hizmetleri
yönetmeliği ile geçilmiştir. "Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik
danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders,
nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz
konularda görev verilemez" http://orgm.meb.gov.tr/alt
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sayfalar/mevzuat.html.

BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, çalışma grubu, veri toplama aracı
ve geliştirilmesi, verilerin toplamnası ve verilerin çözümlenmesi konularına yer
verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada

nitel araştırma

tekniği

kullanılmıştır.

Nitel

araştırma

tekniklerinin doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması,
bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya komnasım sağlaması, araştırma
deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı

bir analize sahip olması önemli

özellikleridir (Yıldırım&Şimşek, 2011). Konu, nitel araştırma esenlerinden durum
çalışması yöntemiyle araştırılmıştır. Durum çalışması, bir/birkaç durumu kendi
sınırları içinde (ortam, zaman, vb) bütüncül olarak analiz etme imkanı sağlayan nitel
araştırma desenidir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
araştırmaların
dünyalarını

temel
ortaya

özelliği

araştırmaya

koyma,

dünyayı

faydalanılacaktır.

katılanların

bakış

araştırmaya

açılarım,

katılanların

"Nitel
anlam

gözleri

ile

görmektir"(Kuş, 2009).
"Nitel araştırmanın herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak
güçtür. Bunun nedeni ise nitel araştırma kavramının bir şemsiye kavram olarak
kullanılması

ve bu şemsiye altında yer alabilecek

disiplinlerle

yakından

ilişkili

olmasıdır"(Y ıldırım

birçok kavramın değişik
ve

Şimşek,

2011).

Nitel

araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konınasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak
tanımlayabiliriz (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bu araştırmada nitel durum çalışması yapılmıştır. "Nitel durum çalışmasını
en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır"(Y ıldırım ve
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Şimşek, 2011). Araştırmada

nitel araştırma yöntemlerinden

görüşme tekniği

kullanılmıştır. "Nitel araştırmalarda kullanılan görüşme tekniğinin en belirleyici
özelliği, görüşülen kişilerin bakış açılarını ortaya çıkarmasıdır"(Kuş,2009).
Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme, yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular önceden
belirlenir ve belirlen sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu yöntem ne tam
yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar
esnektir (Karasar, 1999). Bu yöntem tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı
olmadığı gibi yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnek değildir; ikisi arasında yer
almaktadır.

Araştırmacıya

esneklik

sağladığı

için görüşme

türlerinden

yarı

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır (Dağlı ve diğerleri, 2009).
3.2. Çalışma Grubu
KKTC Devlet okullarında görev yapan rehber öğretmenler araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Milli Eğitim Gençlik ve Milli Eğitim Gençlik ve Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi, Psikolojik
Danışmanlık Rehberlik ve araştırma şubesi tarafından hazırlanan yılsonu faaliyet
raporu istatistiklerine göre; Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda (78).
Mesleki

Teknik

Eğitim

Dairesine

bağlı

okullarda

(17).

Rehber

öğretmen

bulunmaktadır. Toplamda araştırmanın evrenini 96 rehber öğretmen oluşturmaktadır.
"Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların
derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir"(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Evrenin
tamamına ulaşma imkanı olmadığından kartopu veya zincirleme örnekleme yolu
tercih edilecektir. Süreç çok basit bir soruyla başlar: Bu konuda en çok bilgi sahibi
kimler olabilir? Bu konu ile ilgili kim veya kimlerle görüşmemizi önerirsiniz?
Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplara göre yeni
görüşmeciler belirlenmiştir. Süreç ilerledikçe araştırmanın örneklemi ortaya çıkmış
ve görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmaya KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan
ortaokullardan 12, liselerden 6, lise-ortaokullardan 6 ve meslek liselerinden 6 olmak
üzere toplam 30 rehber öğretmenin görüşüne başvurulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcı durumu
Uyruğu

Cinsiyet

Öğrenim Durumu

Okul
Yüksek

Türü

Bay

Bayan

TC

KKTC

Lisans

Doktora
Lisans

Lise

1

5

-

6

3

3

Lise-Ortaokul

2

4

-

6

5

-

Ortaokul

1

11

-

12

7

5

Meslek Lisesi

3

3

3

3

3

3

Toplam

7

23

3

27

18

11

1

1

Çalışma grubunu cinsiyete göre incelediğimizde araştırmaya dahil edilen
rehber öğretmenlerin 23 tanesinin bayan, 7 tanesinin bay olduğu Tablo 1' den
anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma grubunu
vatandaşlık durumlarına göre inceldiğimizde 27, rehber öğretmenin KKTC vatandaşı
olduğu, 3 tanesinin ise TC vatandaşı olduğu Tablo 1' den anlaşılmaktadır. Çalışma
grubunu rehber öğretmenlerin eğitim durumlarına göre incelediğimizde, 18 tanesinin
lisans, 11 tanesinin yüksek lisans, 1 tanesinin ise doktora mezunu olduğu Tablo 1'
den anlaşılmaktadır.
Tabloda katılımcı
Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

öğretmenlerin

12

okullarına
okulla

göre dağılımı

en yoğun

grubu

oluşturmuştur. Diğer okullar ise eşit şekilde dağıldığı görülmektedir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Kıdem Durumu

0-5

6-10

11-15

16-20

20 ve

Bay

1

-

2

2

2

Bayan

-

11

7

4

1

Toplam

1

11

9

6

3
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verilmiştir.
ortaokullar

Çalışma grubunu görev sürelerine göre incelediğimizde katılımcı rehber
öğretmenlerin 11 tanesinin 6- 1 O yıl aralığında görev süresi birinci olduğu 9 tanesinin
de 11-15 yıl görev süresiyle ikinci olduğu tablo 2' den anlaşılmaktadır. Çalışma
grubunda çok eski ve çok yeni rehber öğretmen sayısı ise oldukça azdır.
Tablo 3. Öğretmenlerin Şu An Çalıştıkları Okuldaki Görev Süreleri

0-5

6-10

11-15

16-20

20 ve

Bay

5

-

-

1

1

Bayan

15

5

2

1

Toplam

20

5

2

2

Çalışma grubunda

1

bulunan rehber öğretmenlerin

en son çalıştıkları

okullardaki görev sürelerine baktığımızda 20 tane rehber öğretmenin 0-5 yıl arasında
görev süresi ile birinci sırada olduğu tablo 3 'ten anlaşılmaktadır.

3.3. Veri Toplama Süreci.
Araştırma Bakanlık izni çıktıktan sonra, 16 Kasım-31Aralık 2012 tarihleri
arasında katılımcıların uygun oldukları saatlerde rehberlik servislerinde yapılan
görüşmeler
okullarında

yoluyla veriler toplanmıştır.
yaşadıkları

problemlere

Araştırmada

yönelik

görüşlerin

rehber

öğretmenlerin

belirlenmesi

amacıyla

görüşmeler yapılmıştır.

3.4. Veri Toplam Aracı
Araştırmada rehber öğretmenlerin PDR hizmetlerinin dokuz alt alanına yönelik
görüşlerine başvurmak

için yarı-yapılandırılmış

görüşme formu hazırlanmıştır.

Görüşme formunda araştırmaya uygun bir giriş hazırlanmış ve giriş kısmını
görüşülen kişinin kişisel bilgilerinin yazıldığı kısa cevaplı sorular takip etmiştir.
Daha sonra araştırmanın amacına göre hazırlanan PDR hizmetlerinin dokuz alt
alanına yönelik yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulara geçilmiştir. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış

görüşme tekniğine

uygun olarak görüşme formu

hazırlanmıştır. Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için; hazırlanan sorular
tez danışmamnca değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak son şekli
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verilmiştir. Daha sonra görüşme formu önce 5 rehber öğretmene uygulanmıştır. Pilot
görüşme yapıldıktan sonra soruların açık ve anlaşılır olup olmadığının, verilen
yanıtların

sorulan

soruların

yanıtlarını

yansıtıp

yansıtmadığının

belirlenmesi

amacıyla görüşme sırasında kaydedilen seslerin bilgisayar ortamında oluşturulan
görüşme döküm formu üzerinde yazılı biçime dönüştürülmüştür. İki uzmandan
dökümleri inceleyerek sorulan soruların açık ve anlaşılır olup olmadığını, ele alınan
konuyu kapsayıp kapsamadığını ve gerekli olan bilgileri sağlama olasılığını da
düşünerek kontrol etmeleri istenmiştir. Bu iki uzmanın % 90 oranında görüş birliği
içerisinde oldukları görülmüştür. Bu çalışmanın sonunda soru maddelerinin geçerliği
saptanmıştır. Bilindiği gibi nitel araştırmalarda iç geçerlik araştırmacının ölçmek
istediği veriyi, kullandığı araç ya da yöntemle gerçekten ölçüp ölçemeyeceğine
ilişkindir (Yıldırım ve Şimşek, 201 1 ). Görüşme sorularının istenilen verileri sağladığı
kanısına varılarak veri toplama sürecine geçilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
İçerik analizi gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde kullanılır.
"Bu yöntemde amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır" (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizinde veriler derinlemesine
incelenir; ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilerek
tanımlanır

ve yorum yapılır.

İçerik analizinde

veriler dört aşamada

analiz

edilmektedir.
1. Verilerin Kodlanması: İçerik analizinin bu ilk aşamasında, her bir katılımcıya
numara verilerek görüşmenin dökümleri yapıldıktan sonra katılımcılardan elde edilen
veriler araştırmanın çerçevesi içerisinde incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve
kendi içinde anlamlı bütünler oluşturan bu bölümler isimlendirilip kodlanmıştır.
Araştırmanın kavramsal çerçevesine ve görüşme sorularına dayanılarak hazırlanmış
olan kod listesine, tüm verilerin incelenmesinden sonra son şekli verilmiştir. Tüm
veriler bu şekilde kodlandıktan sonra bir kod listesi oluşturulmuş ve bu verilerin
incelenmesinde ve düzenlenmesinde anahtar liste görevini görmüştür. Daha sonra
kodlama anahtarları ve görüşme dökümleri araştırmacılar tarafından
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ayrı ayrı

okunarak "görüş birliği" ve "görüş ayrılığı" olan konular tartışılarak gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
2. Temaların Bulunması: Bu aşamada ise verilerin kodlanması aşamasında belirlenen
kodlar her biri ayrı kategori

olarak kabul edilmiş ve ayrı temalar

olarak

değerlendirilmiştir. Araştırmanın güvenirlik hesaplaması için Miles ve Huberman
(1994)'nın

önerdiği

güvenirlik

formülü

hesaplanmıştır. Güvenirlik hesaplamalarının%

kullanılarak

ortalama

% 90 olarak

70'in üzerinde çıkması araştırma için

güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994: akt. Yıldırım ve Şimşek,
2011). Burada elde edilen sonuç araştırma için güvenilir kabul edilmiştir.
3. Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Organize Edilmesi ve Tanımlanması: Bu
aşamada ise katılımcıların görüşleri okuyucunun anlayabileceği bir dilde açıklanmış
ve görüşler ilk elden okuyucuya sunulmuştur. Görüşme notlarının hangi katılımcıya
ait olduğunu belirlemek amacıyla dipnot kullanılmış ve görüşme notları tırnak işareti
içinde verilmiştir. Daha sonra parantez içinde görüşmenin hangi katılımcıya ait
olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki örnek açıklamalarda kodlama sistemi verilmiştir:
ÖRNEK: "

"(G:L(l))

G: Görüşme;
L: Lise;
LO; Lise, Ortaokul
O: Ortaokul
ML: Meslek Lisesi
1: 1 Numaralı Katılımcı
4. Bulguların Yorumlanması: Ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulguların
araştırmacı tarafından yorumlanması ve bazı sonuçların açıklanması bu son aşamada
yapılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmanın gerektirdiği aşamalardan geçirilerek
yorumlanmış

ve bir takım sonuçlar çıkarılmıştır,

açıklamalar literatürle desteklenmiştir.
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sonuçların önemine ilişkin

BÖLÜM IV
BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Bulgular

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda katılımcılardan elde edilen verilerin
çözümlemeleri sonucunda ortaya çıkan bulgulara ve yorumlarına yer verilmektedir.

1.Boyut: Psikolojik

Danışma

Problemlerle Karşılaşıyorsunuz?

Hizmetlerinin

Uygulanması

İle İlgili Ne Gibi

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın birinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-4' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 4. Psikolojik danışma hizmetlerinin uygulanması ile ilgili ne gibi
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?
Temalar

n

%

Rehberlik odasının yetersizliği

17

56.67

Aile ve öğretmen desteği yetersiz

9

30

6

20

Nöbet görevi

4

13.33

Kalabalık okul ve zaman sıkıntısı

9

30

8

26.67

Danışmaya direnç gösterme

3

IO

Etik ilkelere uymama

3

10

Sınav gözcülüğü verilmesi

5

16.67

Notla değerlendirme gerektiren
ders verilmesi

PDR hizmetlerini bilmeme ve
amacı dışında kullanma
--
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Kısmen

%

1

3.33

Rehberlik Odasının Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %56.67' si
rehberlik

odası

ile ilgili sıkıntı

yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin görüşleri, "Şimdi burada psikolojik danışma diyoruz da bireysel

psikolojik danışma diyoruz.Birincisi odaproblemi var. Odamız mevcutfakat mesela
benim ayırdığım süreyle diğer rehber hocanın ayırdığı süre çatışabiliyor. Birimiz
görüşme yaparken acil bir durum ortaya çıktığı zaman görüşmemiz yarıda kalmış
oluyor. Bir görüşme yapmak istediğimizzaman arkadaşımızaçık demek gerekiyor o
da ayıp oluyor veya derslere girdiğimiz sebebiyle danışma süreci esnasında
görüşmeyi yarıda bırakma oluyor. Süreci yarım bırakma veya yapamama veya eksik
yapma gibi sorunlarım var. Bir de derse girince öğretmen misin yoksa danışman
mısın rol karmaşasıyaşıyorsun. Hem oda sıkıntısındandolayı, iki ayrı oda olsa çok
daha rahat kendinize öğrenciye ve aileye çok dahafazla zaman ayırırsınız. Yine de
danışmayapıyoruzfakat burada birebir görüşmede biraz kısıtlanıyorum(G:0.(1))."
şeklinde görüşlerini ifade ederek, bir odayı iki rehber öğretmenin paylaşmasını ve
bunun yol açtığı sorunları belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bazen

düzgün bir ortamda danışma yapmak

istiyorsunuz sanki

lüks peşinde

koşuyormuşsunuz gibi anlaşılabiliyor durum, ama kimse düşünmüyor bazen ortam
insanın rahatlamasını ve kendisini daha iyi ifade etmesini sağlayabiliyor(G:
ML.(2))." şeklinde ifade ederek düzgün bir ortamda danışma yapmanın faydalarını ve
bundan dolayı da okulda yeterince anlaşılmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise, "Okulumuzda 3 tane rehber öğretmenimiz var ancak ayrı ayrı

odalarımızyok. Bir odayı iki rehber öğretmen kullanıyor. Bazen çok yoğun oluyor.
Üçümüzün de aynı anda öğrencisi oluyor bu sıkıntı yaratıyor. Oda ayarlamada
sıkıntı çektiğimiz oluyor(G:L.(6)) ". Şeklinde görüşünü ifade ederek yeterli oda
olmamasının sıkıntıya düşmelerine neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise, "PDR uygulamasında en büyük sıkıntımız uygun fiziki şartların

olmaması. Aynı odayı iki kişinin paylaşması; görüşmelerin akışını engelliyor
(G:L. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek aynı odayı iki kişinin paylaşmasının
görüşmelerin akışını engellediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise,

"PDR odasını, Özel eğitim öğretmeni ile birliktepaylaşıyoruz(G:0.(9))." Burada da
rehberlik servisi ile özel eğitim odasının aynı yerde olduğu belirtilmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise "Grupla danışma yapmak istersem odam çok dar olduğundan
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sıkıntı olabiliyor. Mesela anne-baba ayrılmış olan çocuklarla 8-10 kişilik bir grupla
danışma yapmak

istersem yapamıyorum.

Çünkü

oda ancak

iki kişilik bir

odadır(G:0.(10))."

Şeklinde görüşünü ifade ederek odasının ancak iki kişinin

sığabileceği kadar dar bir alan olduğunu ve grupla danışma yapmasına imkan
vermediğini belirtmektedir.
Aile ve Öğretmen Desteği Yok: Rehber öğretmen görüşlerinin %30'u aile ve
öğretmen desteğinin olmadığı, %3.33' ü ise desteğin kısmen olduğu şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri "Ailelerin bizimle iletişim kurmamaları.

Öğrencilere aile ile iletişim kurmaları konusunda önerilerde bulunulduğu zaman
ailenin şiddet göstereceği söylemi sıkıntı yaratzyor(G:O.(9))." şeklinde görüşünü
ifade ederek ailelerin iletişim kurmamaları nedeniyle ailen destek alamadıklarını
belirtmektedir.

Diğer bir rehber öğretmen ise,

"Ders saati içinde öğrenciyi

danışmaya almak istersem bazen öğretmenler bırakmak istemeyebiliyor. Bireysel
danışmada aileye ulaşmakta sıkıntı çekiyorum. En büyük sıkıntı ailenin gelmek
istememesidir(G:0.(10))." Şeklinde görüşünü ifade ederek okulda öğretmenlerden ve
velilerden yeterli desteği göremediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise,

"Mesela bazen biz çocukla görüşmek istiyoruz veya çocuk bizimle görüşmek istiyor,
dersten almak istiyorsunuz mesela hemen acil olarak öğretmen ben şimdi veremem
çocuğu gibi sıkıntılar var(G:O.(]))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerden
beklediği desteği göremediğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Ders

saati içinde öğrenciyi danışmaya almak istersem bazen öğretmenler bırakmak
istemeyebiliyor(G:0.(10))." Burada

da

öğretmenlerin

bazen

bırakmadıklarını

belirterek yeterli desteği görmediğini ifade etmektedir. "Okulda bir vaka ile ilgili

sıkıştığımızzaman diğer rehber öğretmenlerdenbir yardım alamıyorum(G:0.(10))."
yine aynı öğretmen okulda diğer rehber öğretmenlerden yardım alamadığım ifade
ederek okulda meslektaş dayanışmasının da olmadığım belirtmektedir.
Kalabalık Okul ve Zaman Sıkıntısı: Rehber öğretmen görüşlerinin %30'u okulun
kalabalık olması ve bunun sonucunda zamanın yetersizliği

konusunda sıkıntı

yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri Öğrenci sayısının

fazlalığından dolayı ve rehberlik servisine gelen öğrenci sayısının çok olmasından
dolayı bazı öğrencileri daha geç alabiliyoruz(G:L0.(4))." şeklinde görüşünü ifade
ederek kalabalık okul olmalarından dolayı öğrenciler daha geç danışmaya almak
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zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Sınıfların çok
kalabalık olmasından öğrencilere yeterince ulaşamıyorum(G:ML.(5)). "Okulu rehber
öğretmeni

ise okulda bulunan

öğrenci mevcudunun

çok olmasından

dolayı

öğrencilere yeterince ulaşamadıklarını belirtmiştir.
Nöbet Görevi: Rehber öğretmen görüşlerinin %13.33'ü nöbet görevi verilmesi ile
ilgili sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Nöbet
tutuyoruz. Derse giriyoruz. Sınavlarda gözetmenlik yapıyoruz. Derse girdiğimiz için
derste ve nöbet sırasında ister istemez tartışma olayları oluyor. Daha sonra
tartıştığımız öğrenciyi alıp gel derdini anlat diyoruz. Olmuyor böyle. Rehberlik
anlayışıyla uyuşmuyor(G:ML.(5))." nöbet görevi esnasında öğrencilerle karşı karşıya
geldiklerini bunun da rehberlik anlayışıyla uyuşmadığını belirtmektedir.
Notla

değerlendirme

gerektiren

ders

görüşlerinin %20' si notla değerlendirme

görevi verilmesi:

Rehber

öğretmen

gerektiren ders görevi verilmesinin

rehberlik hizmetleri için sorun yarattığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, Diyelim bir öğrenci ile veya bir veli gelmiş görüşme yapıyorsunuz dersiniz
var, görüşme yarım kalıyor, amacına ulaşmıyor(G:0.(1))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek ders görevi nedeniyle görüşmelerinin yarım kaldığım ve bundan dolayı da
amacına ulaşmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Derse girdiğimiz
için öğrenciler çok fazla geliyor. Yetiştiremiyorum(G:0.(10))."

derse girmeniz ve

derste not verme susturma gibi olaylar öğrencinin gelip danışmasına engel oluyor
mu? "Evet, sorun oluyor. Sınıfta öğretmen rolünüz var, otoriter olmak zorundasınız
sert duruşunuzu göstermek zorunda kalışımız, burada danışman rolünüz var ikisi bir
birine karışıyor. Öğrenci gelip açılamayabilir(G:O. (1 O)). " Bu görüşmede katılımcın
ilk ifadesinden sonra araya girilmiş ve ek sorular sorularak konuyu derinlemesine
anlatması sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Burada rehber öğretmen derse
girmesi ve not vermesinin rehber öğretmen imajına uymadığını ifade ederek
öğrencilerin gelip rahatça açılmalarının önünde engel olduğunu ifade etmiştir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Derse girdiğimiz için derste ister istemez tartışma olayları
oluyor. Daha sonra tartıştığımız öğrenciyi alıp gel derdini anlat diyoruz. Olmuyor
böyle. Boş derse girmeye zorlanıyoruz(G:ML.(5))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

rehber öğretmene ders görevi verilmesinin rehberlik hizmetlerinin mantığı ile

65

uyuşmadığını

ima ederek psikolojik danışma hizmetlerinde

önemli bir sorun

olduğunu belirtmektedir.

PDR Hizmetlerini Bilmeme ve Amacı Dışında Kullanma: Rehber öğretmen
görüşlerinin %26.67' si PDR hizmetlerinin bilinmemesi ve bu hizmetleri amacı
dışında kullanmak istenmesi ile ilgili sorun yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin

görüşleri,

"En çok karşılaşılan sorun idari problemleri olan

öğrencilerin sürekli rehberlik servisine yönlendirilmeleri ve esas ele alınması
gereken psikolojik danışma hizmetlerine ayrılması gereken zamanın yeterince
alınmayışı(G:O.(2.))." şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik hizmetlerinin idare
tarafından tam bilinmeyişini ve amacı dışında kullanmaya çalıştığını belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise, "öğrenciler rehberlik servisini amaç dışı kullanmak

istiyorlar (G:ML(5))." şeklinde ifade ederek öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin
amacını

yeterince

kavrayamadığını

ve amacı dışında kullanmaya

çalıştığını

belirtmektedir.
Sınav Gözcülüğü Verilmesi: Rehber öğretmen görüşlerinin %16.67'
gözcülüğü verildiği ile ilgili sorun yaşandığı

sı sınav

şeklindedir. Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşleri "Sınav gozculüğumuz var, nöbet görevimiz var, bunlar hep

öğretmenler yasasının bize yüklediği sıkıntılı görevler. Mesela sınav gözcülüğü
konusunda çok mücadele verdim, yanlışlığını anlattım kopya yakalarsam disipline
vermemin PDR etik ilkeleri ile uyuşmadığınıbelirttim. Psikolojik danışman olarak o
çocuk bana geldiğinde nasıl danışma ortamında bana güvenecek dediğimde
öğretmen olduğumuz hatırlatılarak zaten sınavda iki kişisiniz diğer arkadaşı
uyarırsın o yakalar dendi(G:L.(4))." şeklinde ifade ederek öğretmenler yasasındaki
duruma atıf yapmaktadır. Öğretmenler yasasında rehber öğretmen 8-10 saat derse
girer ifadesi bulunmaktadır fakat gireceği ders ve dersin içeriğine değinilmemiştir.
Okul

idareleri

bu

uygulayabilmektedirler.

ifadeyi

okuldan

okula

farklılık

gösterecek

şekilde

Diğer bir rehber öğretmen ise, "Sınavlarda gözetmenlik

yapıyoruz(G:ML.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek sınavlarda gözetmenlik
yaptığını belirtmektedir.
Etik İlkelere Uymama:

Rehber öğretmen

görüşlerinin

%10'u

etik ilkelere

uyulmadığı ile ilgili sorun yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
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görüşleri, "Psikolojik danışma uygulamasında özel bir odamız olmamasında dolayı
gizlilik esası ile ilgili problem

yaşıyorum(G:O. (4))."

özel odanın olmaması

rehberlikte olmazsa olmaz olan etik ilkelere uymada sıkıntı yaşandığını gösteriyor.
"Danışanla rehberlik servisinde baş başasınız bu durum merak uyandırıyor acaba ne
konuşuyorlar gibi. Danışma ilişkisinde bir takım ilkelerimiz var gönüllülük, gizlilik
gibi bunu çoğu zaman anlamak istemiyor öğretmen arkadaşlarımız ve idare bizleri
sanki bir şeyleri gizliyorlar veya gizli bilgiye ulaşamıyorlar gibi algılayabiliyorlar.
Bunlar zor tarafları ama yıllar sonrasında yardımcı olduğunuz bir öğrencinin bir
yerlere

gelmesi

veya

sizden

övgüyle

bahsetmesi

ise

tüm

zorlukları

unutturuyor(G:ML. (2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik ilkelerinde olan
gizlilik ilkesinin ihlal edilmeye çalışıldığını belirtmektedir.
Danışmaya Direnç Gösterme: Rehber öğretmen görüşlerinin %10'u öğrencilerin
danışmaya direnç gösterdikleri ve bu yüzden sorun yaşadıkları şeklindedir. Bu
konuda

rehber

öğretmenlerin

zorlanabiliyorum(G:0.(10))."

görüşleri,

"Çocuk

açılmak

istemeyince

şeklinde ifade ederek çocukların danışmaya direnç

göstermesi durumunda zorlandığını belirtmektedir.

Diğer bir rehber öğretmen

görüşlerini "Küçük bir yer olması nedeniyle danışan tam olarak kendini ifade
etmekten kaçınıyor. Siz onunla ilgili bilgiye sahip olsanız da bu konuda tam olarak
açılmıyor(G:L.(3))." şeklinde ifade ederek bulundukları yerin küçük bir yer olması
nedeniyle kendilerini ifade etmeyerek danışmaya diren gösterdiğini belirtmektedir.
Başka

bir

rehber

öğretmen

ise,

"Öğrenciler

psikolojik

danışmaya

direnç

gösterdiğinden sonuç almakta zorlanıyorum(G:0.(9))."

şeklinde yaşadıklarını ifade

ederek

ve bunun da psikolojik

öğrencilerin

danışmaya

direnç gösterdiğini

danışmadan sonuç almakta zorlanmasına neden olduğunu belirtmektedir.

2.Boyut: Bireyi Tanıma Alanındaki Hizmetlerle İle İlgili Ne Tür Problemlerle
Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
Araştırmanın ikinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-5'te belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 5. Bireyi tanıma alanındaki

hizmetlerle ile ilgili ne tür problemlerle

karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Eksik veya yanlış bilgi verme

3

10

5

16.67

2

6.67

3

10

3

10

2

6.67

2

6.67

4

13.33

5

16.67

Kısmen

%

2

6.66

5

16.67

Her hangi bir problemle
karşılaşmıyorum
Rehberlik dersinin olmaması
Okullar arası bilgi ve dosya aktarımı
yetersiz
Öğretmen ve aile desteğinin yetersiz
olması
Sınıfların rehber öğretmenler
arasında her sene değişmesi
Gözlem yapamama
Öğrenci sayısı, ders görevi vb
nedeniyle zaman yetersizliği
Kırtasiye ve materyal yetersizliği

Eksik veya Yanlış

Bilgi Verme:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%10'u

öğrencilerin eksik veya yanlış bilgi verme ile ilgili sıkıntı yaşandı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "Öğrenciler bilgileri eksik ve bazen de yanlış
dolduruyorlar.

Öğrenciler

bilgilerini

eksik

dolduruyorlar(G:0.(1))."

şeklinde

görüşünü ifade ederek öğrencilerin eksik ve yanlış bilgiler doldurunca bilgi
toplamada sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Otobiyografi
ve tanıma kartlarında sınırlı sözcük dağarcığından dolayı yeterli veri alamıyoruz.
Çok sınırlı cümleler kuruyorlar. Kendilerini gerçekten ifade edemiyorlar. Neyi tam
olarak anlatmak istediğini ifade edemiyor. Yeterli bilgi gelse öğrencilere yardımda
daha etkili oluruz(G:LO.(l))."

şeklinde görüşünü ifade ederek öğrencilerin sınırlı
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sözcük dağarcığından dolayı yeterli ve doyurucu bilgi almasında sıkıntı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Bireyi tanıma ile ilgili testlerde çocuk
ve aile bazı bilgileri bizden gizliyor. Sonradan ortaya çıktığında müdahale için biraz
gecikmiş oluyoruz(G:0.(10))."

şeklinde görüşünü ifade ederek çocuk ve ailenin eksik

bilgi vermelerinin problemlere zamanında müdahale etmelerinde gecikmelere neden
olduğunu belirtmektedir.
Her Hangi Bir Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si bilgi toplama ve yayma hizmeti ile ilgili sorun yaşamadığını ifade
etmişlerdir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "Öğrencileri tanımayla ilgili
çok fazla bir problem yaşadığımı söyleyemem(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek bu konuda bir problem yaşamadığını belirtmektedir.
Rehberlik Dersinin Olmaması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'

si

rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden olduğu,
%6.66'sı ise bu sorunu kısmen yaşadığışeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşler "Bütün öğrenci tanıma tekniklerini kendim uygulamak zorunda kalıyorum.
Sınıf rehberlik dersi olmadığı için zaman zaman sınıflara giremiyorum. Ya da doğru

zamanda doğru sınıfa giremiyorum(G:ML. (I)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
rehberlik dersinin olmaması nedeniyle bazen sınıflara giremediğini veya doğru
zamanda doğru sınıfa giremediğini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise,
"Bizim okulumuzda 11 ve 12. Sıniflarda rehberlik dersi var, ancak 9 ve I O. sıniflarda
rehberlik dersi yok. Bu sınıflara düzenli giremiyoruz(G: L.(1))." şeklinde görüşünü
ifade ederek 9 ve IO.sınıflarda rehberlik dersinin olmamasının bu sınıflara düzenli
giremediğini belirtmektedir. Buradan da düzenli bilgi toplaması ve yaymasında
sıkıntı yaşadığı anlaşılmaktadır.
Okullar Arası

Bilgi

ve Dosya

Aktarımı

Yetersiz:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin %10'u okullar arası bilgi ve dosya aktarımı yetersizliği ile ilgili sıkıntı
yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşler,

"Özellikle

öğrencilerin ilkokuldan ortaokula gelişlerinde kurumlar arası öğrenci ile alakalı
bilgi

alışverişi

yok,

meslektaşlarımızdan

ilkokullarda
bilgi alabilsek.

rehberlik

servislerinde

yok

Veya öğrenci nakillerinde

en

azından

ara sınıflarda

öğrencinin karne notları hariç hiçbir bilgisi taşınmıyor. Yani öğrenci yeni geldiğinde
her şeyi sıfırdan başlatmak zorundasınız, Türkiye 'den gelen öğrenciler için oradaki
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e- okul sistemi burada olmadığından o öğrencilerin bilgileri de yok eğer veli ilgili ise
bir takım kritik bilgileri taştyor size ama buda az bir oran (G:ML. (2))." şeklinde
görüşünü ifade ederek kurumlar arası öğrenci ile alakalı bilgi alışverişi olmadığını
öğrenci ile ilgili bilgileri toplama konusunda

her şeye sıfırdan başlandığını

belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Bize gelen öğrencilerin ilkokuldan
gelirken dosyaları bize gelmiyor. Bu konuda okullar arasında bir iletişim yok
galiba(G:O. (JO))." şeklinde görüşünü ifade ederek ilkokullardan dosya ve bilgi
gelmediğini okullar arası bir iletişim kopukluğu olduğunu belirtmektedir. "Bir önceki
eğitim kurumundan öğrenciyle ilgili dosyanın gelmemesi problemdir(G:L.(5))."
şeklinde görüşünü ifade ederek okula yeni gelen öğrencilerle ilgili dosyanın
gelmemesinin bir problem olduğunu belirtmektedir.
Aile ve Öğretmen Desteğinin Yetersiz O iması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%10'u aile ve öğretmen desteğinin yetersiz olması ile ilgili sıkıntı yaşandığı
%16.67'si ise kısmen yaşandı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri,
"Bütün öğrenci tanıma tekniklerini kendim uygulamak zorunda kalıyorum. Hepsini
kendim uygulayıp kendim değerlendirmem gerekiyor. Öğretmen bu benim görevim
değil diyor(G:ML. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerin bu benim
görevim değil diyerek rehberlik servisine destek olmadığını belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen, "Velilerden yeterli geri bildirim alamıyoruz(G:ML. (3)). " şeklinde
görüşünü ifade ederek velilerden yeterli geribildirim alamadığını ve böylece veliden
tam manasıyla bir destek göremediğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise,
"Halen var olan Türk aile yapısındaki

"aile içinde olan aile içinde kalır"

düşüncesinin tam olarak yıkılamayışı, ergenliğin verdiği kendini farklı tanıtma ve
farklı gösterme, tanımayı zorlaştzrabiliyor(H:ML.(4))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek, geleneksel Türk aile yapısından kaynaklı ve ergenlik dönemi özelliklerinden
olan kimlik karmaşası ile ilgili yaşadığı sıkıntıları belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmenin "Uygulanan testlerde sonuçlar değerlendirilirken aile ile ilgili boyutta
katılım eksikliğinden tanıtıcı verilerin çözümlenmesi güç olabiliyor(G:0.(6))."

aile

katılımının öğrenci tanımadaki önemine değinmiş ve aile ile ilgili boyutun tam olarak
sisteme giremediğini belirtmektedir.
Sınıfların

Rehber

Öğretmenler

Arasında

Her

Sene

Değişmesi:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %6.67' si sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene
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değişmesi ile ilgili sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşler "rehber öğretmenlerin sorumlu olduğu sınıfların her sene değişmesi bilgi
paylaşımında

zorluk

yaratıyor(G:L0.(4))."

şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okullarında sınıfların rehber öğretmenler arasındaki paylaşımın her sene değişmesinin
bilgi pay laşımındı zorluk yarattığını belirtmektedir.

"Şimdi sınıflar değişir. 5 00

öğrencinin hangisinin hangi sınıfa gideceğini bulmak, sınıfta mı kaldı hangi sınıfa
gitti zaten listelerin çıkması 1-1,5 ayı buluyor. Yeni yıl başladıktan 1-1,5 ay sonra
ben biliyorum ki haa bu çocuk şu sınıftadır. Bu defa da topladığınız bilgileri diğer
sınıfa aktarmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün dosyaların düzenlenmesi açısında
bizim zamanımızı alıyor(G:O. (])). " şeklinde görüşünü ifade ederek sınıflar bazında
öğrencinin okula başladığı sınıfta devam etmediğini, her sene değiştiğini bu durum da
rehber öğretmenlerin zamanını aldığım belirtmektedir.
Gözlem

Yapamama:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%6.67'

si gözlem

yapamama konusu ile ilgili sıkıntı yaşandığını şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin

görüşler,

"Kıbrıs

şartlarını

düşündüğümüzde

öğrenci

tanıma

hizmetlerinde en çok gözlem yapabilme şansımızın az olduğunu düşünüyorum
öğrencinin okulda geçirdiği zaman az. Sınıf rehber öğretmenliği iyi çalışmtyor, sanki
rehberlik sadece bizim işimiz gibi görülüyor(G:ML. (2). " şeklinde görüşünü ifade
ederek okulda öğrenci tanıma hizmetleri ile ilgili olarak gözlem yapabilme şansının
az olduğunu belirtmektedir. Bilindiği gibi KKTC'de okullarda dersler blok halde
3+2+2 şeklinde ve 15'er dakikalık iki teneffüs halinde yapılmaktadır. Bu durumda
rehber öğretmenlerin

öğrencilerle

Özellikle

okullarda

kalabalık

ilgili gözlem yapabilme şansı azalmaktadır.
rehber

öğretmen

hiç

bir

şekilde

gözlem

Yetersizliği:

Rehber

yapamamaktadır.
Ders

Görevi,

Öğrenci

Sayısı vb Nedeniyle

Zaman

öğretmenlerin görüşlerinin %13.33' si öğrenci sayısı, ders görevi vb. nedeniyle
zaman yetersizliği yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler
"Okul kalabalık ve rehber öğretmen sayısı az(G:ML.(6)." şeklinde görüşünü ifade
ederek rehber öğretmen öğrenci oranının uygun olmadığını ve bu durumdan dolayı
zaman yönünden sorun yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise
"Dersine girdiğimiz sınıflarda yap,:yoruz. Ancak dersine giremediğimiz sınıflarda
zorlukyaşıyoruz(G:ML.(5))."

şeklinde görüşünü ifade ederek derse girdiği için kendi
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dersinde bireyi tanıma hizmetlerini yaptığını fakat okulda rehberlik dersi olmadığı
için diğer sınıflarda bireyi tanıma konusunda sıkıntı yaşadığım belirtmektedir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Öğrenci tanıma ile ilgili, mesela KDE, Problem taramagibi

testlerde çok fazla zamana ihtiyaç oluyor. Uygulama için zaman alıcı olduğundan
sıkıntı oluyor(G:L0.(2))." şeklinde görüşlerini ifade ederek öğrenci tanıma ile ilgili
testlerin uygulamasının ve çözümlenmesinin çok fazla zaman aldığını bu da sıkıntıya
neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen uygulanmakta olan anket
ve envanterlerin sonucunu çıkarmanın zaman aldığım belirterek görüşün şu şekilde
ifade etmektedir: "Uyguladığımız anket ve envanterlerinsonucunu çıkarmak zaman

alıyor(G:L.(5)). "
Kırtasiye ve Materyal Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %16.67' si
kırtasiye ve materyal yetersizliği ile ilgili sıkıntı yaşandı şeklindedir. Bu konuda
rehber

öğretmenlerin

görüşler

"Tanıma kartları doldurtuyoruz. Otobiyografi

uyguluyoruz. Burada kırtasiye sıkıntısı çekiyoruz. Mesela şu anda okuldafotokopi
kağıdı yok. Kırtasiye masrafı oluyor(G:LO.(I)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
kırtasiye sıkıntısı çektiklerini şu anda okulda fotokopi kağıdının olmadığım bu
durumun da öğrenci tanıma hizmetlerini aksattığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise okulun test vb materyalinin olmadığını bunları kendi imkanları ile
bulmaya çalıştıklarını belirterek görüşünü şöyle ifade etmektedir: "İnternetten ve

kendi imkanlarımızla test vb materyal temin etmeye çalışıyoruz(G:LO.(2))." Bir
başka rehber öğretmen ise, "Öğrenciyi gözlem ve birebir görüşme haricinde

tanıyabileceğimiz işlevsel formlarda yeterince mevcut değil(G:ML.(2)). " şeklinde
görüşünü ifade ederek test ve anket gibi formların işlevsel olmadığını belirtmektedir.

3.Boyut: Bilgi Toplama ve Yayma Alanındaki Hizmetlerle İlgili Okulda Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-6' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 6. Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili okulda ne tür
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

5

16.67

Donanım ve kırtasiye yetersizliği

7

23.33

1

3.33

9

30

1

3.33

5

16.67

2

6.67

5

16.67

5

16.67

1

3.33

Üst öğrenim kurumları ve mesleklerin
tanıtımı ile ilgili materyal eksikliği
İdare ve öğretmenlerin rehberlik
anlayışı ve rehberlik servisine desteği
yetersiz
--

Rehber öğretmen sayısı ve zaman

yetersiz

-

Öğretmen ve veli desteği yetersiz
Bakanlık ve okullar arası dosya ve bilgi

2

aktarımı yetersiz

Problemle Karşılaşmıyorum:

6.67

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%16.67'

sı

rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yayma hizmetleri için sıkıntıya
neden olduğu şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Hiç zorluk

çekmiyorum. Çünkü öğrenci sayısı azdır. Onlara ulaşmamda bir problem olmuyor
(G:ML.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayılarının az olmasından
dolayı her hangi bir problem yaşamadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen,

"Bu alanda pek bir problemle karşılaşmıyoruz.Bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz
olmasına dikkat ediyoruz(G:0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek, her hangi bir
problem yaşamamak için bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etiğini
belirtmektedir.

Diğer

bir

rehber

öğretmen

ise

"Bir

problemle

karşılaşmıyorum(G:L0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek bu alanda bir problemle
karşılaşmadığını belirtmektedir.
Donanım ve Kırtasiye Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %23.33 'ü
donanım ve kırtasiye yetersizliği nedeniyle bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden
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olduğu, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri, "Okulda fotokopi ve kağıt kullanmada bir kaygımız var,

acaba çok mu kağıt kullanıyoruz, acaba biraz azaltsak mı gibi bir çekingenlik var.
İdareden bunlarda durmadan durmadan fotokopi istiyorlar işte aman nedir bu
gereksiz yere fotokopi çekiyorlar diye bir düşünce oluşmasın diye arda bir böyle
kaygımız var. Aynı fotokopiyi diğer sınıflara da uygulamak istediğim için aman
çocuklar karalamayındiyorum(G:0.(1))."
-Bu kaygıyı tetikleyen neler yaşadınız?.

"Yani önceden yaşadığımız şeylerdir diye düşünüyorum. Çokfazla kağıt tüketmeyin
gibi uyarılardır(G:0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda fotokopi çekerken
yaşadığı kaygıları belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin görüşü ise şöyledir,

"kimi zaman kağıt bulamıyorsunuz kağıt bulsanız çoğaltamıyorsunuz,yapacağınız
çalışmalar idarece gereksiz kulfetmiş gibi düşünülüyor, bilgilendirme amaçlı
panoları dahi zar zor düzenlemenize izin veriliyor,yani motivasyonunuzudüşürecek
çok şey var(G:ivfL.(2))." Okulda yapmak istedikleri çalışmalarda kağıt ve fotokopide
çoğaltma konusunda yaşadığı sıkıntıları ve bunun motivasyonuna olan etkisini
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bilgisayar, internet ve yazıcı gibi

imkanlarım olmadığı için bilgi toplamada, evde kendi imkanlarımı kullanıyorum.
Okulda da olsa daha rahat olurum(G:0.(10))." şeklinde görüşünü ifade ederek
okulda bilgisayar internet ve yazıcı gibi imkanlarının olması halinde daha rahat
çalışma ortamının olacağını belirtmektedir.
Rehber Öğretmen Sayısı vb. Nedeniyle Zaman Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin
görüşlerinin %6.67' si rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada
sıkıntıya neden olduğunu, %6.67'sı ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Öğrenci sayının rehber öğretmen sayısına

göre fazla olması ile sınıflara girerek bilgi aktarımı yapmak için bazen zaman
sıkıntısı yaşanıyor(G:LO.(4))" şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayısının
rehber öğretmen sayısına göre fazla olması nedeniyle zaman sıkıntısı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen "Günümüzde gelişimsel rehberlik modeli

ön plana çıkmıştır, gelişimsel rehberliğin en önemli çalışma alanlarından biri
önleyici rehberlik çalışmalarıdır, önleyici rehberlik çalışmalarında bilgiyi yaymak
çok önemlidir neyeterli zaman var ne de işbirliğivar(G:ivfL.(2))." şeklinde görüşünü
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ifade ederek yeterli zamanının olmadığını belirtmektedir. Bir diğer rehber öğretmen
ise "Özellikle çok çeşitli konularda bilgiye ve tanımaya ihtiyaç duyulduğundazaman

yetersizliği yaşanmaktadır(G:L0.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek zamanın
yetersizliğini belirtmektedir.
İdare ve Öğretmenlerin

Rehberlik

anlayışı yetersiz:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin %16.67' si rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada
sıkıntıya neden olduğunu, %6.67'sı ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşler,

"Okul yönetimi rehberlik hizmetlerinin

önemini yeterli düzeyde algılamamaktadır. Hizmetlere yönelik yeterli bir anlayış
oluşmamıştır(G:ML.(3))." şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okulda

rehberlik

hizmetleri konusunda yeterli bir anlayışın olmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise "Bilgiyi toplama hizmetlerinden çok yayma hizmetleri ile ilgili sıkıntı

yaşayabiliyoruz. Bazı öğretmenler ve aileler özellikle bilgilendirme hizmetlerine
ilişkin direnç gösteriyorlar.Bir sunumyapacaksanızbuna katılım olamayabiliyor.Bu
konuda rehberlik hizmetlerine öğretmenler ve aileler tarafından daha fazla önem
verilmesi gerekmektedir. Bu

da okulun en önemli politikalarından biri

olmalıdır(G:0.(2))." Şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenler ve aileler
tarafından rehberliğe gereken önemi vermediklerini belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmenin ise "Şimdi normal bir branş öğretmeninegöre bizim durumumuzfarklı,

branş öğretmenleri test veya quiz yapacakları zaman rahat rahatfotokopi çektirir, o
öğrenim için görünür de bizimkisi birazcık dahafarklı algılanır. Fotokopi çektirirken
aman farklı algılanmasın diye hep böyle bir kaygımız var(G:O.(]))." Şeklinde
görüşünü ifade ederek fotokopi çekme örneğinden hareketle diğer branş öğretmenlere
verilen önemin rehberliğe verilmediğini belirtmektedir.
Üst Öğrenim Kurumları ve Mesleklerin Tanıtımı ile İlgili Materyal Eksikliği:
Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %30'u rehberlik dersinin olmamasının bilgi
toplama ve yaymada sıkıntıya neden olduğu, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler "Mesleklerle ilgili Kıbrıs'ta

bilimsel bir çalışma yok. Hangi iş için elemana ihtiyaç var hangisine ihtiyaç yok
elimizde bir veri yok. İnsan gücü planlaması yok. Türkiye iş-kur un kitapçığını
kullanıyoruz mesleklerle ilgili(G:LO.(])). " şeklinde

görüşlerini,

insan

gücü

planlaması ile ilgili Kıbrıs'ta yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını belirtmektedir. Diğer bir
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rehber öğretmen "Özellikle mesleğe yöneltmede işte meslekleri tanıtmada güncel

bilgileri sunmada bilgiye ulaşımproblemimiz var(G:0.(1))." Üst okulların tanıtımı
ile ilgili bir broşür geliyor mu? "Yok. Okullardan hiç broşür gelmiyor bize. Onlar

kendileri bir çaba sarf etmiyor. Böyle bir ihtiyaç var aslında. Çocuklar sürekli
soruyor. Meslek tanıtım videolarınıkendi çabamlabuluyorum.Ancak sunabilecekbir
tane akıllı oda var onu da boş bulmak çok zor. Biz rehberlik servisi olarak biraz
ikinci plana atıldığımız oluyor. Önemsenmiyoruz. Eğitsel kültürel etkinlikler pek
yapılmadığı için tanıtımınıyapamıyoruz(G:0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek
üst öğretim kurumlarının bir çaba sarf etmediğini ancak böyle bir ihtiyacın var
olduğunu ve öğrencilerin sürekli bu konuda sorular sorduğunu belirtmektedir. Başka
bir rehber öğretmen ise "İş ve mesleklerle ilgili bir kitap olsa çok iyi olur ben çok

ihtiyaç duyarım mesela. Türkiye iş kurumu bir kitap çıkarmıştı burada da böyle bir
kitap olsa birçok ihtiyacımızıgörür. KKTC'de ne gibi iş alanlarına ihtiyaç var hangi
meslek elemanlarına ihtiyaç var böyle bir kitap yok. Mesela en gözde mesleklerle
ilgili bir çalış elimizdeyok(G:LO.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek KKTC' de de
mesleklerin tanıtımı ve gözde mesleklerle ilgili bir çalışmaya ve kitapçığa ihtiyaç
olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin görüşü, "Alanla ilgili bilgi ve

materyallerin bir arada bulunduğu bir merkezin olması ve tüm okul psikolojik
danışmanlarına hizmet vermesi. Tüm okul psikolojik danışmanları tarafından
kullanabilirolması gerekiyor(G:0.(5))." şeklinde ifade ederek bilgi ve materyallerin
bir arada bulunduğu bir merkezin olmasının ve psikolojik danışmanlar tarafından
kullanılması gerektiği ile ilgili pratik bir sistem önermektedir. Başka bir rehber
öğretmenin üst öğretim kurumları ile ilgili bir broşür olmadığı ile ilgili görüşü şöyle
ifade etmektedir, "Üst öğretim kurumlarıyla ilgili okullar hakkında elimizde bir

broşür veya kitapyok. Üsteğitim kurumlarındabizefazla bilgigelmiyor(G:0.(10))."
Bakanlık

ve Okullar

Arası

Dosya

ve Bilgi Aktarımı

Yetersiz:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'ü rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve
yaymada sıkıntıya neden olduğu, %3.33'ü kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşler "Biz öğrencilerle ilgili dosya tutarız. O toplu dosya

öbür yıla aynı sınıfta aktarımı yapılmaz(G:O.(]))." Kayboluyor mu yani nasıl?
"Kaybolma değil. Şimdi sınıflar değişir. Biz sınıflar bazında tutarız öğrenci
dosyalarını 1-d sınıfından şu öğrenci gibi. Oysa sınıflar değişir bilgisayara kayıt
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olmadığı için, düzenli kayıt, toplu dosyaların bilgisayarda açımı vesaire. Bu defa
sizin elde tuttuğunuz dosya isim bazında başka bir sınıfa aktarılması gerekir bu da
bizim için çok zor bir durum. 500-501 öğrenci mevcudumuz var. 500 öğrencinin
hangisinin hangi sınıfa gideceğini bulmak, sınıfta mı kaldı hangi sınıfa gitti zaten
listelerin çıkması 1-1,5 ayı buluyor. Yeni yıl başladıktan 1-1,5 ay sonra ben biliyorum
ki haa bu çocuk bu sınıftadır. Bu defa da topladığınız bilgileri diğer sınıfa aktarmak
durumunda kalıyorsunuz. Bütün dosyaların düzenlenmesi açısında bizim zamanımızı
alıyor. Boşu boşuna bir zaman kaybıdır aslında bu da. Bu bilgiler bilgisayarda olsa
işler daha çabuk ve daha düzenli bir şekilde yürür. Bilgisayarımız var ama
çalışmıyor.

Teknolojik olarak yararlanamıyoruz.

Bilgisayar ve bununla

ilgili

program olsa öğrenci ve diğer bilgilere hemen ulaşabiliriz(G:O. (]))." şeklinde
görüşünü ifade ederek, öğrencilerin okula başladığı sınıfta devam etmediği ikinci
sınıfa geçince farklı bir sınıfa geçtiğini, bunun da kendilerinin takibinin zor olduğunu
ve boşu boşuna zaman kaybına sebep olduğunu belirtmektedir.
Başka bir rehber öğretmen ise, "Okulumuzda ygs sitemi ve ıgcs sisitemi var. Jgcs

noktasında eksikliğimiz var rehber öğretmenlerolarak. Bir bilgi eksikliğimiz vardır.
Bu konuda bir talep ilettik Bakanlığa bir hizmet içinden geçirile/im diye. Bakanlık
bünyesinde bir birim yok bu konuda danışabileceğimiz. Bu konuda İngiltere'deki
eğitim sistemi ile ilgili bilgilendirmeyapacak biri birim olsa daha sağlıklı tercihler
yapabiliriz. Bu konuda bilgi toplayıpyayma noktasında sıkındıyaşıyoruz(G:L.(6))."
şeklinde görüşünü

ifade ederek ıgcs ve İngiltere

eğitim sistemi konusunda

Bakan'lıktan gerektiği şekilde yardım alamadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen, "Biz özellikle hem ortaokul hem lise olmamızdan dolayı 8. Sınıftayapılan

yönlendirmesınavlarıhem de 12. Sınıfta üniversitesınavıyapılıyor. 9. Sınıflarımızda
mesleki yönlendirme sınavına giriyor. Burada ani değişiklikler olmazsa çok sorun
yaşamıyoruz.Ani değişiklik derken mesela geçen yıl Türkiyeye sınavsız üniversiteye
geçiş ile ilgili bir durum oldu arda sorun yaşadık. Çünkü bize bilgisi çok geç geldi.
Doğal olarak çocuklarımız bu imkandanyararlanamadı. Doğru bilgi gelmedi. Çifte
vatandaşlarbaşvuramazgibi yanlış veya eksik bilgi geldi. Bakanlıktanyeterince bilgi
gelmedi (G:L0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek Bakan'lıktan

yeterli ve

açıklayıcı bilgi gelmediğini ve bunun sonucunda bazı öğrencilerin bu imkandan
yararlanamadığını belirtmektedir.
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Öğretmen ve Veli Desteği Yetersiz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin, %16.67'sı
ise bu sorunu kısmen yaşadığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler

"Öğrencilerle ilgili bilgi toplayabiliyoruz testlerle anketlerle. Bazen aileye ihtiyaç
duyarız. Aileler aracım yok, işyerimden izin alamıyorum gibi şeylerle okula
gelemiyorlar. Telefonlakonuşuyoruz ama yüz yüze daha anlamlı oluyor(G:L0.(2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek ailelerin okula gelmekte sorun yaşadıklarını ve yüz
yüze konuşunca daha anlamlı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise,

"Öğretmenlerden destek alamıyorum. Kısmen yardımcı oluyorlar(G:ML(2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerden tam olarak destek alamadığını
kısmen destek aldığını belirtmektedir.

Öğretmenlerin

sınıf saatlerinde verilen

görevleri yapmamasının bilgi vermede sorun yaşamasına neden olduğu konusunu
şöyle ifade etmektedir: "Zamanzaman sınıfsaati için verilen görevlerin öğretmenler

tarafindan yapılmadığını görüyorum. Tepkili olabiliyorlar. Öğretmenlerin sınıfları
sahiplenmemesi

sebebiyle

yaşayabiliyorum(G:O.(9))."

öğrencilere

diğer

bir

rehber

bilgi

vermede

öğretmen

sorun

"Bilgiyi toplama

hizmetlerinden çok yayma hizmetleri ile ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bazı
öğretmenler ve aileler özellikle bilgilendirme hizmetlerine ilişkin direnç
gösteriyorlar. Bir sunum yapacaksanız buna katılım olamayabiliyor. Bu konuda
rehberlik hizmetlerine öğretmenler ve aileler tarafından dahafazla önem verilmesi
gerekmektedir.. Bu da okulun en önemli politikalarından biri olmalıdır(G:0.(2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek bazı öğretmen ve ailelerin bilgilendirmeye karşı
direnç gösterdiğini ve rehberliğe gereken önemin verilmediğini bundan dolayı ise
bilgi yayma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtmektedirler.

4.Boyut: Öğrencileri Okula Alıştırma (Oryantasyon) Hizmetleri İle İlgili Olarak
Okulda

Karşılaştığınız

Problemler

Nelerdir?

Düşüncelerinizi

Açıklayabilir

Misiniz?

Araştırmanın dördüncü sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-7'te belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 7. Öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili olarak

okulda karşılaştığınızproblemler nelerdir? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

12

40

2

6,67

2

6,67

2

6,67

1

3,33

2

6,67

2

6,67

1

3,33

4

13,33

1

3,33

2

6,67

Okulda işbirliği ve koordinasyon
eksikliği
Eğitim sisteminden kaynaklanan
problemler
Oryantasyon hizmeti yapmıyoruz
Yabancı ülkelerden ve dönem
arasında gelenleri oryante etmede
zorlanıyorum
Okulun maddi sıkıntısı

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %40'ı öğrencileri
okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili sıkıntı yaşamadığını, %6.67'si
kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "İlkokul 5 e
giden çevredeki ilkokullara gidip kendi okulumuzu tanıttık. Okula gelmeden oryante
etmeye başlıyoruz. Okulumuzda oryantasyon eğitimi yapmıyoruz. Bir sıkıntımız yok.
Grupları salonumuzda sınıf rehber öğretmenleri eliyle toplayıp orada tanıtıcı bilgiler
veriyoruz(G:LO. (1)). " şeklinde görüşünü

ifade ederek oryantasyon

hizmetini

okullarını seçebilecek ilkokulları 5. sınıflarına gidip okulun tanıtımını yaptıklarını ve
okulda da sınıf öğretmenlerinin desteği ile tanıtım yaptıklarını belirtmektedir. Başka
bir rehber öğretmen, "Okulumuzun açıldığı ilk günlerde okulumuzu tanıtmaya
çalışıyoruz. Kütüphaneleri, kantini nöbetçi müdür muavini, idare binası gibi yerleri
gezdirip tanıtım yapıyoruz(G:L.(6))."

şeklinde görüşünün ifade ederek oryantasyon

hizmetini yapmaya çalıştıklarını belirterek bir problem yaşamadığını belirtmektedir.
Okulda İşbirliği ve Koordinasyon Eksikliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%6.67'si oryantasyon hizmetleri ile ilgili okulda işbirliği ve koordinasyon ile ilgili
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sıkıntı yaşandığı,

%6.67'si

kısmen yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşler, Okullarda siz yapın anlayışı olduğu için aslında sınıf
öğretmenleri ile işbirliği içinde olsa çok daha kolay, çok daha hızlı ve çocuğa hiç
zorlanmadan iki üç gün içinde tamamlanabilecek bir hizmettir aslında ama sade bize
kaldığı için bu defa bekliyoruz ders saatimiz gelsin, o sınıfa gireyim ben çocukları
alayım gezdireyim. Bu defa uzuyor. Bunda okulda bir işbirliği olmadığından uzuyor.
İşbirliği yok destek yok. Okul kurallarını girdiğim sınıfta anlatıyorum ama diğer
sınıfta öğretmen anlatıyor mu yoksa sadece dağıtıp bırakıyor mu onu bilemiyorum.
Okulda öğretmenlerle ve idare ile işbirliği ve koordinasyon eksikliği burada da
var(G:0.(1))."

şeklinde görüşünü ifade ederek okulda bu işin sadece rehber

öğretmenlere

kaldığını,

öğretmenlerinden

destek

okulda

işbirliği

alamadıklarını

olmadığını

bunun

ve

özellikle

da oryantasyon

sınıf

hizmetlerinin

uzamasına neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Aslında
burada sorumluluk sadece rehberlik servisinin değil rehberlik servisi burada daha
çok müşavirlik hizmetlerine ağırlık vermesi gerekiyor bu konuda asıl sorumluluk
ilgili müdür yardımcısının ve sınıf öğretmeninin. Ben bunu böyle söylediğimde
bakışların çoğu zaman değiştiğini gördüm. Rehberlik servisi idare ve sınıf öğretmeni
gerekli oryante çalışmalarını yaptıktan

sonra hala daha duruma alışamayan

öğrencilerle alakalı devreye girmesi gerekiyor acaba çocukta bir farklılık mı var
yoksa farklı nedenler mi var onları düşünmeli diye düşünüyorum. Ama okulda
yaptığım bu değil yani bütün yük bizim üstümüzde. Hiç yol alamadım mı diye
sararsanız elbette yol aldım fakat henüz yeterli değil. Özellikle bazı öğretmenler bu
konuda destek vermekten kaçıyorlar ve çatışma yaşıyoruz. Şeklinde "Ben bunu böyle
söylediğimde

bakışların çoğu zaman değiştiğini gördüm(G(ML. (2))." şeklinde

görüşünü ifade ederek okulda yardım ve destek yerine olumsuz bir bakış açısı
oluştuğunu belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen de yine branş öğretmenlerinin
oryantasyon hizmetleri konusunda yaşadığı sıkıntıyı belirterek, ;:Zaman zaman branş
öğretmenlerini sürece dahil etmekte zorlanıyorum(G:O. (5))." şeklinde görüşünü
ifade etmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Oryantasyon hizmeti sunulurken
rehber öğretmene yardımcı olacak öğretmenler isteksiz olabiliyorlar(G:0.(12))."
şeklinde görüşünü ifade ederek oryantasyon hizmetini sunmaya çalışırken rehber
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öğretmene yardımcı alınası gereken öğretmenlerin bu konuda isteksiz olduğunu ve
rehber öğretmenin bu hizmeti sunarken yalnız kaldığını belirtmektedir.
Eğitim sisteminden kaynaklanan problemler: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%6.67'ü rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden
olduğu, %3.33'ü kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, Gerçek anlamda bir oryantasyonhaftasıyaşayamıyoruz. Sistemin getirdiği

bir sorun olsa gerek(G:0.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek gerçek anlamda bir
oryantasyon

haftası yaşayamadıklarını

bunun

sebebi

ise sistemden

kaynaklı

olabileceğini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Okula alıştırma hizmetleri

okulumuzdagenellikleolumlu olarakgeçiyor. Eksik olarak gördüğüm okul şartlarına
göre oryantasyonunailelere de verilmesi gerekliliğidir. Hatta okul açılmadan önce
öğrencilereve ailelereprogramlı bir çalışma yapılması gerekir(G:0.(2))." diğer bir
rehber öğretmen ise, "Bazı orta-I öğrencileri ilkokuldan sonra ortaokul sistemine

alışmakta güçlük yaşayabiliyor. Bu durum okula gelmek istememesine, notlarına
düşüşe sebep olabiliyor. Bazen öğrencinin uyum sağlama yönünden direncini
kırmakta zorlanabiliyorum(G:0.(7)). ".Şeklinde görüşünü ifade ederek ilkokul
sistemi ile ortaokul sisteminin farklı olduğunu bunun da bazı öğrencilerde uyum
sağlama yönünden sıkıntılara neden olduğunu belirtmektedir. "Rehberlik saati 9 ve

I O. sıniflarda yok. 9 ve I O '!arda rehberlik dersi olmadığından diğer branş
öğretmenlerinden ders almak zorunda kalıyoruz. Bazen öğretmenler derslerini
yetiştirememe kaygısıyla dersini vermek istemiyorlar.Aslında 9 'Zar yeni geldiği için
rehberlik dersi muhakkak olmalı diye düşünüyorum(G:L.(6))." şeklinde görüşünü
ifade ederek 9 ve 1 O. Sınıflarda rehberlik dersinin olması gerektiğini, bu dersin
olmamasının oryantasyon

hizmetlerinin

işleyişi konusunda problem yaşadığını

belirtmektedir.

Oryantasyon Hizmeti Yapmıyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'ü
planlı

bir oryantasyon

hizmetini

yapmadıklarını,

%3.33'ü

kısmen

yaşandığı

şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler "Aslında okullar açılmadan

oryantasyonprogramı hazırlanması lazım. Ama okullarda siz yapın anlayışı olduğu
için aslında sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde olsa çok daha kolay çok daha hızlı
ve çocuğa hiç zorlanmadan iki üç gün içinde tamamlanacakbir hizmettir (G:O.(1)). "
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Şeklinde görüşünü ifade ederek oryantasyon hizmetini kısmen yaptıklarını ancak
planlı programlı bir oryantasyon hizmeti veremediklerini bunun nedeni olarak da
sınıf öğretmenleri ile işbirliği olmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise "Gerçek anlamda bir oryantasyon haftası yaşayamıyoruz (G:0.(4))." Şeklinde
görüşünü ifade ederek gerçek anlamda bir oryantasyon eğitimi yaşamadıklarını ancak
kısmen bir oryantasyon

hizmeti sunmaya çalıştıklarını

"Okul

belirtmektedir.

şartlarına göre oryantasyon eğitimi ailelere de verilmesi gerekir. Hatta okul
açılmadan önce öğrencilere ve ailelere programlı bir çalışma yapılması gerekir
(G:O.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulda öğrenci ve ailelerin katılımı ile
ilgili programlı bir oryantasyon eğitimi verilmesinin gerekliliğini belirtmektedir.

Yabancı Ülkelerden" Ve Dönem Arasında Gelen Öğrencileri Oryante Etmede
Zorlanıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %13.33'ü oryantasyon hizmetleri
ile ilgili olarak yabancı uyruklu ve okula geç gelen öğrencilerle ilgili sıkıntılar
yaşadıklarını,

%3.33'ü

kısmen

yaşandığı

şeklindedir.

Bu

konuda

rehber

öğretmenlerin görüşler "O. 8. Okula geç başlayan düzensiz kayıtlı öğrencilerle ilgili

oryantasyon sorunu yaşıyoruz." Diğer bir rehber öğretmen "Geç gelen öğrencilerin
oryantasyonlarında baz aksamalar oluyor (G:LO.(3)). "Başka bir rehber öğretmen
ise, "Ana dili İngilizce olan öğrencilerin adaptasyonu anadili Türkçe olan

öğrencilere oranla daha yavaş oluyor(G:L0.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğrencileri oryante etmede anadili Türkçe olan
öğrencilere göre daha yavaş olduğunu belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen

"Öğretim dilinin İngilizce içeriğin ağır olması oryantasyon sürecini bazen
uzatmaktadır (G:LO.(5))." diğer bir rehber öğretmen ise "Yabancı ülkelerden gelen
öğrencilereyönelik yaşanılan sıkıntılar vardır (G:L0.(6)) ". şeklinde görüşünü ifade
ederek

yabancı

ülkelerden

gelen

öğrencilerin

uyumunun

sıkıntılı

olduğunu

belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Rus, Moldovya'lı vb yabancı uyruklu

öğrencilerimize özel sınav uyguluyoruz (G:L.(4))." Şeklinde görüşünü ifade ederek
bu konuda aldıkları önlemlerden bahsederek yaşanabilecek

sorunları asgariye

indirildiğini belirtmektedir.
Okulun

ve

görüşlerinin

Rehberlik
%6.67'i

Servisinin

maddi

Maddi

sıkıntıların
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Sıkıntısı:

öğrencileri

Rehber
oryante

öğretmenlerin
etmede

sorun

yaşadıklarını

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşler

"Okulda bu

hizmeti yapabileceğimiz sınıf veya büyük bir salonumuz yok. Powerl'oint'le sunum
yapmak istediğimiz zaman sıkıntı yaşıyorum (G:0.(9))."

şeklinde görüşünün ifade

ederek okulun kısıtlı imkanlarının bu hizmeti sunmaya çalışırken kendileri için bir
sıkıntı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Okul ortamında sosyal
aktiviteyi uygulayacak yer ve maddi kaynağın azlığı öğrencilerin oryantasyonunu
zorlaştırıyor (G:ML.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda yer ve maddi
sıkıntı yaşamaları nedeniyle bu hizmetin aksamasına neden olduğu belirtilmektedir.
Başka bir rehber öğretmen ise "Maddi yetersizlikten dolayı tanışma çayları veya
okula uyum kitapçığı hazırlayamıyoruz. Bunun yanında yeni gelen öğrencilere sunum
şeklinde oryantasyon eğitim yapıyoruz (G:0.(3))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

maddi yetersizliklerin okulla ilgili kitapçık çıkaramadıklarını ve gerek öğrenciler ve
gerekse aileler için bir tanışma çayı bile düzenleyemediklerini belirtmektedir.

5.Boyut:

Öğrencilere

Hizmetleriyle

İlgili

İlişkin
Olarak

Olarak Uygulanan
Ne

Tür

Yöneltme

Problemlerle

Ve Yerleştirme

Karşılaşıyorsunuz?

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın beşinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-8' da belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 8. Öğrencilere ilişkin olarak yapılan yöneltme ve yerleştirme olarak ne tür
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

13

43.33

2

6.67

2

6.67

2

6.67

3

10

4

13.33

Şehrimizde yönlendirilebilecek
meslek lisesi yok
Okulda işbirliği ve rehberlik
servisine destek yok
Aile desteği yok
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Yönlendirme sınavının geç yapılması

1

3.33

5

16.67

Bakanlıkla işbirliği ve bakanlığın
desteği yok

Problemle

Karşılaşmıyorum:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin

%43.33'ü

öğrencilere ilişkin uygulanan yöneltme ve yerleştirme hizmetleri ile ilgili sıkıntı
yaşamadığı, %6.67'si kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri şöyledir: "Ders dışı etkinlikler spor ve tiyatro, ilgi ve yetenekleri

doğrultusunda yönlendiriliyor(G:O.6))." şeklinde görüşünü ifade ederek yöneltme
yerleştirme ile ilgili problem yaşamadığım belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise "En verimli çalışılan alan olduğunu düşünüyorum. Bu nedenden dolayı sıkıntı

yoktur(G: LO.(6)). "

şeklinde görüşünü ifade ederek en verimli çalıştıkları alan

olduğunu ve bundan dolayı sorun yaşamadığım belirtmektedir.
Şehrimizde

Yönlendirilebilecek

Meslek

Lisesi Yok:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin %6.67'si öğrencileri yönlendirilebileceği meslek lisesinin olmaması ile
ilgili sıkıntı yaşadığı, %93.33'ü ise bu konuda her hangi bir problem yaşamadığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Özellikle 8. Sınıf

öğrencilerimizimeslek alanınayönlendirirken sıkıntıyaşıyoruz. Girne bölgesindebir
meslek lisesi olmamasıonlara haksızlıkgibi geliyor. Lefkoşaya gitmektense Girne de
kalıp düz lise okumaya tercih ediyorlar (G:0.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
bulundukları

yerleşim

yerinde

meslek

lisesi

olmaması

nedeniyle

yöneltme

yerleştirme hizmetleri konusunda sıkıntı yaşadığım belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise "Bazen seçmeli derslere yöneltme işlemi sırasında problemler

yaşanıyor. Aile ile çocuğun istekleri çatışabiliyor. Şehrimizde meslek lisesi
olmadığından dolayı bazı çocuklar meslek lisesini tercih edemiyor(G:0.(7))."
şeklinde görüşünü ifade ederek bulundukları

şehirde meslek lisesi olmaması

nedeniyle öğrencilerin meslek lisesini tercih edemediklerini belirtmektedir.
Okulda İşbirliği ve Destek Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'si
okulda işbirliği ve rehberlik servisine destek olmadığı ilgili sıkıntı yaşandığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin

görüşleri

şöyledir: "Üst eğitim

kurumlarından beal ve tmk yı tanıtıyoruz. Ama meslek liselerine yönelik tanıtım
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yapmıyoruz. Akademik başarısı yüksek olanların daha çok bilgiyi alması düşünülür.
Oysa rehberlik hizmetleri etik kurallar gereği bütün öğrenciler eşittir. Ancak
akademik başarısı düşük olanların gitmek istediği meslek liselerin tanıtımı arada
kaynar. Onların yönlendirmesi

daha az yapılıyor. Ben kendim bireysel olarak

okullarla ilgili tanıtım yapıyorum ama okul olarak sistemli bir meslek lisesi tanıtımı
yapılmıyor.

Başarısı

yapılmıyor(G:0.(1))."

düşük

öğrencilerin

gezdirilmesi

her

zaman

şeklinde görüşünü ifade ederek akademik başarısı yüksek

öğrenciler için yöneltme yerleştirme hizmetlerinin yapıldığını ancak akademik
başarısı düşük olan öğrencilerin gidebileceği okullarla ilgili bir çalışmanın sınırlı
olduğunu bunun da okulda sistemli bir çalışmanın olmaması ile ilgili olabileceğini
düşünmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Okul içinde ki sanatsal ve sportif
etkinliklerde bizim görüşümüz dikkate alınmıyor. İşbirliği yok. Rehberlik servisi
olarak biz öğrenciyi yönlendirirken öğrencinin kendine güven kazanması başarıyı
tatması amacını güderken, diğer branş öğretmenleri başarılı olabilecek öğrencileri
daha çok tercih etme yoluna gidiyor. Bu konuda bir uyuşmazlığımız var. Öğrenci
sayısı az olduğundan öğrencinin ilgi ve istediği alan, bölüm veya ders seçimi
konusunda

sıkıntı

yaşayabiliyoruz.

3-5

öğrenci

için

sınıf

ve

alan

açamıyoruz(G:LO. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda işbirliği olmadığını,
rehberlik servisinin sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirmedeki amacıyla diğer
branş öğretmenlerinin amacının uyuşmadığını belirtmektedir.
Aile Desteği Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin % 1 O 'u aile desteği yok teması
ile ilgili sıkıntı yaşadığı, %13.33 'ü ise bu konuda kısmen problem yaşandığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Bilgilendirme
yapıyoruz. Akademik benlik testi yapıyoruz yetenek,
sınıflarda bilgilendirme yapıyoruz.

ilgi ve değerleriyle ilgili

Çocuk ailenin zorlamasıyla kendi yeteneğine

uygun olmayan alan veya sınıfı seçiyor başarılı olamıyor onların aileleri ile tekrar
görüşerek uygun alana yöneltmeye çalışıyoruz(G:L. (6)). " şeklinde görüşünü ifade
ederek

ailelerin

yöneltme

yerleştirme

konusunda

rehberlik

servisine

destek

olmadıklarını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin ise, "Burada biz tanıtımını
yapıyoruz. Yöneltmeyi yapıyoruz. Ancak yerleştirme konusunda aile ve çevresi etkili
oluyorlar.

Yerleştirme konusunda

giriyorlar

OKS vb sınava

ne yapıyorlar

bu konuda

85

bilmiyoruz.

da nasıl

Türkiye sınavına

tercih yapıyorlar

bilgimiz

olmuyor(G:LO. (])). " şeklinde görüşünü ifade ederek yöneltme ve yerleştirme
konusunda öğrencinin aile ve çevresinin etkili olduğunu rehberlik servisi ile işbirliği
yapmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Öğrencilerin talepleri

göz önünde bulundurularak; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yerleştirme
yapabiliyoruz. Bazı durumlarda ailenin isteği ve öğrencinin isteği paralel
olamayabiliyor(G:L0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğrencileri ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda yerleştirme yaptıklarını ancak ailelerin buna destek
vermediklerini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, Aileler bu konuda

ônyargılıve kendi istekleridoğrultusundaöğrenciyerleştiriyorlar.Bizim belirttiğimiz
söylediğimiz, yaptığımız çalışmalara pek sıcak bakmryorlar(G:ML(6)." şeklinde
görüşünü ifade ederek ailelerin rehberlik servisine karşı önyargılı olduğunu, yöneltme
yerleştirme işlemlerini rehberlik servisinin yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan
öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre değil de ailelerin kendi isteklerine göre
yaptıklarını belirtmektedir.
Yönlendirme Sınavının Geç Yapılması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin sadece
%3.33 'ü yönlendirme

sınavlarının

geç yapılması

ile ilgili sıkıntı

yaşandığı

şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: Yöneltme ve

yerleştirme ile ilgili, testyapıyoruz çocuğuyönlendiriyoruz.Ancak veli bazen çocuğu
yanlış yönlendirebiliyor. Yönlendirme sınavları haziranda yapıldığında bu sınavla
ilgili öğrencileri yönlendirme izleme konusunda sıkıntı yaşıyoruz(G:O.(I O))."
Haziranda yapılan sınavla ilgili öğrencilere ulaşabiliyor musunuz? O konuda sıkıntı

yaşıyoruz. Sınavı kazananlarıgazeteden takip edebiliyoruz ancak kazanamayanların
nereye gittiğini ne yaptığını takip edemiyoruz(G:O.(I O))." şeklinde görüşünü ifade
ederek

yönlendirme

sınavlarının

geç

yapılması

nedeniyle

öğrencilere

ulaşamadıklarını ve bu nedenden dolayı yerleştirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını
belirtmektedir.
Bakanlıkla İşbirliği ve Bakanlığın Desteği Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si Bakanlıkla işbirliği ve Bakanlığın desteğinin yetersizliği ile ilgili sıkıntı
yaşandığı

şeklindedir.

Bu

konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşleri

şöyledir:

"P.D.R.A.Ş'ayönlendirilen öğrencilereverilen raporlar çok açıklayıcıolmayabiliyor.
Gelen rapora uygun hizmeti sunacak imkanlar bulunamayabiliyor.Örneğin kaynak
oda eğitimi öneriliyor ama okulumuzda kaynak oda yok, özel eğitim uzmanı

86

yok(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade ederek Bakanlıkla aralarında işbirliği

olmadığını özellikle kaynak oda ve özel eğitim uzmanı gibi konularda bakanlık
tarafından bir destek olmadığını belirtmektedir. "Yöneltme önemli bir hizmet alanı

ama biz hala akademik benlik kavramı ölçeği ve sınav notlarına göre yöneltme
yapıyoruz ve neticesinde mutsuz çalışanlar ve mutsuz toplum oluşuyor, yönelteme
hizmetlerinde bireysel farklılıkların ortaya çıkartıldığı nitelikli hizmetleri
sunabilmeliyiz

bu

konuda

gelişmiş

ülkelerde

uygulanan

modeller

incelenebilmeli(G:ML.(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek gelişmiş ülkelerde
uygulanan modeller incelenip bizim ülkemize de uyarlanması için bir çalışma olması
gerektiği ilgili Bakanlıkla işbirliği içinde çalışmanın önemine değinmektedir. Diğer
bir rehber öğretmen ise Bakanlığın bazı konularda bilgilendirme yapması gerektiğini
ve bunun zamanlaması ile ilgili düşüncesini şöyle ifade etmektedir: "Bakanlığın üst

öğrenim kurumlar ve sınavlarla ilgili daha bilgilendirici olması ve bilgilendirme
yazılarının,

öğretim

düşünüyorum(G:0.(5))."

yılının
Başka

başında
bir

okullara

rehber

göndermesi

öğretmen

ise,

gerektiğini

"9.

Sınıftaki

öğrencilerimizinmelek liselerinin tanıtımı ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Okullarıgezme
konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Okulları gezmek zaman ister. Hem bizim derslerimiz
gider hem gideceğimiz okulun derslerigider. Bakanlık tanıtım günü altında yaparsa
daha güzel ve kısa olur. Üniversitelerkendi tanıtımlarını gelip yapıyorlar. Bizim
öğrencileri alıp üniversiteleri gezdirme konusunda, araç gibi, izin gibi sıkıntımız
oluyor(G:LO.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulların tanıtımı ile ilgili
Bakanlıktan destek beklediklerini belirtmektedir.

6.Boyut: İzleme ve Değerlendirme Alanındaki Hizmetlerle İlgili Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Araştırmanın altıncı sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-9' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 9. İzleme ve değerlendirme alanındaki hizmetlerle ilgili ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?
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Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

5

16.67

1

3.33

İzleme çalışması yapmıyorum

10

33.34

1

3.33

6

20

1

3.33

1

3.33

4

13.33

1

3.33

Okul sonrası öğrencilere ulaşmada
ve takipte zorlanıyorum
Sınıfların her sene değişmesi
Ders, nöbet vb. görev nedeniyle
zaman bulamıyorum

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %16.67'si izleme
ve değerlendirme
karşılaşılmadığı,

alanındaki

%3.33'ü

hizmetleri

sunarken

kısmen karşılaşıldığı

her hangi

bir problemle

şeklindedir. Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşleri, "İzleme, müdürün telefonunu istediğim gibi kullanıyorum.

Bitiren öğrencilere telefon edip ediyorum. Nereye gittiğini biliyorum(G:ML.(]))."
şeklinde görüşünü ifade ederek okulun imkanlarını kullanarak öğrencileri izleme
hizmetleri ile ilgili çalışmaları yaptığını ve bu konuda bir problem yaşamadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Okul küçük ve öğrenci sayısı az

olduğu için çok fazla değerlendirme problemi yaşanmıyor(G:ML.(4))" şeklinde
görüşünü ifade ederek öğrenci sayılarının

az olmasından

dolayı izleme ve

değerlendirme konusunda bir problem yaşanmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise, İzleme konusundaproblem yaşamıyoruz(G:L.(5)). " şeklinde görüşünü
ifade ederek okulda izleme ve değerlendirme

hizmetleri konusunda problem

yaşamadığını belirtmektedir. "Genelde ortaokulda çalıştığım için lisedeki takiplerini

yapabiliyorum(G:LO.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek ortaokul ve liseyi aynı
bünyede okuttukları için ve genelde orta kısma baktığı için mezun olan öğrencilerinin
aynı okulun lise kısmına gittiğinden izleme ile ilgili bir sorun yaşamadığını
belirtmektedir.
İzleme Çalışması Yapmıyorum:

Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %33.34'ü

izleme ve değerlendirme alanındaki hizmetleri yapmağı %3.33'ü kısmen yaptığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "İzleme yönünden çok

eksiğimiz var. Bizim okulumuzda bu hizmet yok. Burada da öğretmenlerle işbirliği
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eksikliği var. Genelde başarılı öğrenciler takip ediliyor ancak bilinçli bir izleme yok
Bu işin yine bir kişiye iki kişiye kalması ile alakalıdır. İşbirliği olsa çok daha iyi olur.
Oturtulmuş bir düzen ve planlama yok(G:O. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek
izleme hizmetinin okullarında olmadığını ve genelde başarılı öğrencilerin takip
edildiğini ancak düzenli ve planlı bir izleme çalışmasının olmadığım belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise, "Okullardan mezun olan öğrencilerle ilgili izleme

çalışmasıyapılmıyor(G:O.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek mezun öğrencilerle
ilgili bir izleme çalışmasının yapılmadığını belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen
ise, "Okuldan mezun olanlarla ilgili her hangi bir izleme çalışmasıyapılmıyor(0.9)."
şeklinde görüşünü

ifade ederek mezunların

izlenmesi

ile ilgili bir çalışma

yapılmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Mezunların izlenmesi

ile ilgili bir faaliyet yok. Planlı bir izleme yok. Daha çok yakın çevreden alının
bilgilerle ilgili bir izleme var. Bunlarla da ilgili kayıt tutulmuyor(G:LO.(]))."
şeklinde görüşünü ifade ederek mezunların izlenmesi ile ilgili planlı bir faaliyet
olmadığını ancak amatör tarzda yakın çevreden alınan bilgilerle izleme çalışmasının
kısmen

yapılmaya

çalışıldığının

bu

çalışmaların

da kaydının

tutulmadığını

belirtmektedir.
Okul

Sonrası

Öğrencilere

Ulaşmada

ve

Takipte

Zorlanıyorum:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %20'si öğrencileri takip etmekte zorlandığı, %3.33'ü
kısmen zorlandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Bir üst

eğitim kurumuna kadar izleyebiliyoruz. Hangi okula kayıt yapığtyla ilgili bireye
ulaşmada güçlük çekiyoruz(G:0.(6))." diğer bir rehber öğretmen ise, "Ortaokul
sonrası öğrencilerin hayatlarını takip etmek güçtür(G:0.(3))." şeklinde görüşünü
ifade ederek ortaokuldan mezun olan çocukların hayatlarının takibinin güç olduğunu
belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise "Lise döneminden sonra takip

edemiyoruz(G:L.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek liseyi bitiren öğrencilerin
takip edilemediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise "Şimdi ygs

sınavlarındaşifre olayı olunca öğrencilerimiziizleyemiyoruz.Hani öğrencimizhangi
üniversite ve hangi bölümü kazanmış bilemiyoruz. Okulumuzun durumunu bilmek
istiyoruz. Bazen mezun öğrencileri geliyor onlardan takip etmeye çalışıyoruz ancak
herkesi

bilemiyoruz.

edebiliyoruz(G:L.(6)). "

Bireysel
şeklinde

danışma
görüşünü
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yaptığımız
ifade

ederek

öğrencileri

takip

üniversiteye

gınş

sınavlarında öğrencilere şifre verilmesinin mezun öğrencilerin hangi üniversite ve
hangi bölümü kazandığı veya kazanamadığı gibi konularda takip zor oluyor. Okul
içinde bireysel danışma gibi izleme hizmetlerini sorunsuz yaptığını belirtmektedir.
Başka bir rehber öğretmen ise "Danışmanlık hizmeti sunulan öğrencileri zaman
zaman takip etmekte zorlanabiliyorum. Mezunları takip etmek pek mümkün olmuyor,
çünkü kurumlar arası kopukluk var(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

mezunların takibinin çok zor olduğunu bunun nedeni olarak da kurumlar arası
kopukluk olduğunu belirtmektedir.
Sınıfların Her Sene Değişmesi: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %3.33'ü izleme
ve değerlendirme alanındaki hizmetleri sunarken sınıfların her sene değişmesini bir
problem olarak görürken, %96.33'ü ise böyle bir problem yaşadıklarına dair bir
ifadeleri olmamıştır. Bu konuda rehber öğretmen, "Bir kısmı düzenli olarak
yapılabiliyor. Fakat sınıfların her sene farklı bir şekilde aramızda paylaşılması bilgi
aktarımını yavaşlatıyor(G:L0.(4))."

şeklinde görüşünü ifade ederek sınıfların rehber

öğretmenler arasında her sene değişmesi

nedeniyle izleme ve değerlendirme

hizmetlerinde problem yaşamalarına neden olduğunu belirtmektedir.
Ders, nöbet vb. görev nedeniyle zaman bulamıyorum: Rehber öğretmenlerin
görüşlerinin %13.33'ü ders, nöbet vb. görev nedeniyle izleme ve değerlendirme
hizmetlerine

zaman bulamadıkları,

%3.33'ü

bu sorunla kısmen karşılaştığını,

%76.67'si ise böyle bir problemle karşılaştıklarına dair bir görüşleri olmamıştır. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "İki rehber öğretmen olduğumuz için. Buna
zaman kalmıyor. Hem özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgileniyoruz. Hem
dikkat dağınıklığı olan öğrencilerle ilgileniyoruz. Ortaokul ve lise olduğumuz için
çocukların sorunları da birbirinden farklı oluyor. 8, 9, 12 'de yönlendirme var.
Hepsinin ayrı ayrı problemleri

oluyor. Çalışmaları oluyor. İki öğretmen hem

danışma yapacağız hem yönlendirme yapacağız bunların hepsi birlikte olunca biraz
sıkıntı oluyor. Bazen çok sıkışık oluyoruz. Veli geliyor aniden, öğrencinin danışma
günü olduğu zaman yoğunluktan takip edemiyoruz. Bazen öğrenci görüşme saatine
sadık kalmıyor(G:L0.(2))"

şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayısı rehber

öğretmene oranla az olması ve lise ve ortaokulun bir çatı altında olmaları nedeniyle
özel eğitim, dikkat dağınıklığı, yönlendirme hizmetleri vb problemler nedeniyle
izleme hizmetlerine zaman kalmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise

90

"Takipte zorluk yaşıyoruz. Psikolojik danışmaya aldığımız öğrencide her hangi bir
değişme oldu mu çok fazla takip edemiyoruz. Fazla öğrencimiz var ders var bir
gördüğümüz öğrenciyi ancak iki ay sonra görebiliyoruz. Zaman sıkıntısı var. Sınıf
sayısı ve dersin çok olması öğrencilere gereken zamanı veremiyoruz. Ders için
hazırlık fotokopi vb. materyal bulma gibi işler sizin esas işiniz olan bireysel danışma,
öğrenciler hakkında araştırma geliştirme çalışmaları, bireysel görüşmeleri velilerle
olan iletişiminiz vb işlerinize olan zamanınızı çalıyor. Nöbet tuttuğumuz zaman
görüşme yapmamız gerekirken nöbet tuttuğumuz yerleri geziyoruz. Buralarda sert
yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu ister istemez danışman yüzünüzü sıkıntıya
sokuyor. Bizim öğretmenler yasamızda

bunlar bizi sıkıntıya sokuyor.

Yasada

öğretmenler 8-10 saate kadar derse girer değdi için bizlere ders, nöbet sınav
gözcülüğü

veriyorlar.

yaparız(G:O. (1 OJ)

11

Bunlarla

şeklinde

ilgili

görüşünü

bir yasa

olsa

ifade ederek

daha

rahat

öğretmenler

işimizi

yasasından

kaynaklanan görevlerden dolayı 8- 1 O saate kadar derse girdiklerini, nöbet görevi gibi
görevlerden dolayı zaman sıkıntısı yaşadığını ve dolayısı ile izleme hizmetleri
konusunda problem yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "İzleme

alanında, gerek okul nüfusu ve gerekse sosyal yapıdan dolayı kimi zaman sıkıntı
yaşıyoruz(G:O.(4)).

11

Şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okullarının

kalabalık

olmasından ve sosyal yapıdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir.

7.Boyut:

Araştırma

ve Geliştirme

Problemlerle Karşılaşıyorsunuz?

Alanındaki

Hizmetlerle

İlgili Ne Tür

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın yedinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-10' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 1 O. Araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetlerle ilgili ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Problemle karşılaşmıyorum

12

40

İdare ve öğretmen desteği yok

3·

10

91

Kurumlar arası iletişim ve paylaşım

5

16.67

7

23.33

3

10

eksikliği
Ders, nöbet gibi yasal nedenlerden dolayı
zaman bulamama
Hizmet içi eğitim yetersizliği

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %40'ı araştırma
ve geliştirme alanındaki hizmetleri sunarken her hangi bir problemle karşılaşmadığını
ifade etmişlerdir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Araştırma hizmetleri
zümre öğretmenleri ile birlikte yapılıyor(G:0.(2))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

araştırma hizmetlerini zümre öğretmenlerle birlikte yaptıklarını ve bir problemle
karşılaşmadığını

belirtmektedir.

karşılaşmıyorum(G:ML.(l))."

Diğer

bir rehber

öğretmen

ise, "Problemle

şeklinde görüşünü ifade ederek araştırma hizmetlerini

sunarken bir problemle karşılaşmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen
ise, "Ciddi problem yok(G:0.(9))."

şeklinde görüşünü ifade ederek araştırma

hizmetlerini sunarken ciddi bir problemle karşılaşmadığını belirtmektedir.
İdare ve Öğretmen Desteği Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %10'u
araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetleri sunarken idare ve öğretmen desteğinin
yetersizliği ile ilgili problem yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, "Okulda bir sorun tespit ediyorsunuz ve aslında okluda baya bir sorun var.
Bununla görüşlerimizi çözüm önerilerimizi gerek idareye gerekse öğretmenlere
söylüyoruz ama destek gelmiyor. Tek rehberlik servisinin kaldıracağı iş olmadığı için
iş yarım kalzyor(G:O. (1)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulda araştırılıp bulunan
problemlere yönelik çözüm önerilerinin idare ve öğretmenlere sunulduğunu ancak
pek destek göremediklerini belirterek rehberlik servisinin tek başına kaldırabileceği
bir iş olmadığını söylemektedir.
Kurumlar Arası İletişim ve Paylaşım Eksikliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetleri sunarken kurumlar arası
iletişim ve bilgi paylaşımı konusunda sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri, "PDRAŞ'zn aslında yeniliklerle ilgili dönem dönem bizi
bilgilendirmesi gerekir. Veya elinde kaynakları bulundurup rehber öğretmenlerin
talebine cevap verebilir. Ancak bu konuda biraz yetersizlik olduğunu düşünüyorum
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(G.L. (].))" şeklinde görüşünü ifade ederek Bakanlık birimlerinden olan PDRAŞ'ın
araştırma geliştirme çalışmaları konusunda rehber öğretmenlere destek olabileceğini
ancak bu konuda yetersizlik

olduğunu

belirtmektedir.

"Araştırma geliştirme

çalışmaları işbirliği isteyen çalışmalardır.Bunu organize edecek birilerinineksikliği
yaşanıyor(G:O( 12.))" Şeklinde görüşünü ifade ederek Bakanlıkta bu tür çalışmalarla
ilgilenecek birimlerin eskilliğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise

"PDRAŞ la ve diğer rehber öğretmenler arasında koordinasyon eksikliği var bazı
konularda araştırmayapıp paylaşabiliriz, meslekipaylaşımlar yapabiliriz,yenilikleri
birlikte takip edebiliriz. Buna ihtiyaç var ama maalesef böyle bir şey yok. 12'lerde
rehberlik var ama program eksikliği var. Düzensiz bir ders işleyiş var. Rehberlik
dersinde ne işleyeceğiz.Bu konuda birprogram olmalı diye düşünüyorum(G:L(6))."
Şeklinde cevap vererek PDRAŞ'la diğer rehber öğretmenler arasında koordinasyon
eksikliği

olduğunu

PDRAŞ'ın

koordinesinde

mesleki

araştırmalar

yapıp

bu

araştırmaları paylaşabileceklerini, yeniliklerin takip edilebileceğini, bu konuda bir
ihtiyacın

olduğunu

ancak

böyle

bir

çalışmanın

olmadığını

belirtmektedir.

Öğrencilerin rehberlikle ilgili ihtiyaçları vb konularda araştırma yaparken ne gibi
sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz?

Şeklindeki, bir soruya ise, "Fotokopi çoğaltmada

sorunyaşamıyorum(G:L.(6))." şeklinde cevap vererek kırtasiye vb konularında sorun
yaşamadığını

belirtmektedir.

Başka

bir

rehber

öğretmen

ise

"Bakanlıktan

yapılabilecek sistemli çalışmalar olabilir(G:ML.(4))." şeklinde görüşünü ifade
ederek

Bakanlık

tarafından

organizeli

sistemli

bir

çalışmanın

olabileceğini

belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Öncelikle şunu söyleyeyim sorular

çok güzel ve yerinde hazırlanmış bu konu uzmanlık ve ekip çalışması istiyor
araştırma hiç yok gibi gözükse de, adada 8 tane üniversite var çeşitli araştırmalar
yapılıyor ama verilerinden sonuçlarından faydalanma yoluna gidilmiyor sanki
havada kalıyor. Sürekli tez çalışmaları ile alakalı anketler geliyor önümüze fakat
sonuçlarına bakan yok sonuçlarına bakılmayınca çalışmalar geliştirilemiyorsa,
bakanlıkla üniversiteler sivil tolum kuruluşları ortak akıl ortaya koyabilmeli, beyin
firtınaları yapılıyor sadece o kadar sonuçlarına bakan yok (G.ML.(2))." Şeklinde
görüşünü ifade ederek araştırma geliştirme çalışmalarının uzmanlık ve ekip işi
olduğunu,

bazı araştırma

geliştirme çalışmalarının

olduğunu

ancak bakanlık,

üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının ortak akılla yapılan araştırmalar uygulamaya
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yöneltmek gerektiğini belirtmektedir. Yine aynı konuya değinen bir başka rehber
öğretmen ise, "Üniversitelerinyetersizliği, akademisyenlerinilgisizliği araştırma ve

geliştirme hizmetlerini aksatmaktadır(G.ML.(3.)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
üniversitelerin ve akademisyenlerin bu konuya eğilmemelerinin problem olarak
gördüğünü belirtmektedir.
Ders, Nöbet gibi Yasal Nedenlerden

Dolayı Zaman

Bulamama:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %23.33'ü, ders, nöbet gibi yasal nedenlerden dolayı
araştırma .geliştirme çalışmalarına zaman bulamadıkları şeklindedir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri, "Zaman alıcı işler bunlar. Zaman yönünden sıkıntı

yaşıyoruz. Araştırma geliştirme çalışmaları uzun zaman isteyen faaliyettir.
Öğrencilerleilgili test bir seferdeyapılırsa sağlıklı karar alamıyorsunuzen az iki test
yapmak gerekiyor sağlıklı karar vermek içim(G.LO.(1))." şeklinde görüşünü ifade
ederek araştırma geliştirme çalışmaları uzun zaman isteyen faaliyetler olduğunu
ancak zaman yönünden sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise,

"Bizler okullar çapında araştırma yapacak yeterli zamanı ve anlayışı

bulamıyoruz ve yaptığımız iyileştirme ve geliştirme çalışmaları lokal çalışmalardan
öteye geçemiyor(G.ML.(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda araştırma
yapacak yeterli zamanı ve anlayışı bulamadıklarını

bundan dolayı yaptıkları

çalışmaların lokal kaldığını genele yayılamadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise, "Araştırma yapmak için çok fazla zamanımız kalmıyor. Ya da

araştırma için gerekli materyalimiz yoktur (G:ML.( 6)) "şeklinde görüşünü ifade
ederek okulda araştırma geliştirme çalışmaları için çok fazla zamanının kalmadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Çeşitli amaçlar ve ölçümler için

bazen tüm okulu kapsayan test ve anketleryapılmaktadır. Bu çalışmaları uygulama
ve yorumlamadazaman sorunuyaşıyoruz(G:LO.(5))" şeklinde görüşünü ifade ederek
okulda çeşitli amaçlar için test ve anket yaptıklarını ancak bunları uygulamada ve
yorumlamada zaman sorunu yaşadıklarını anlatmaktadır. Farklı bir görüş söyleyen
rehber öğretmen ise, "Derse girdiğimiz için araştırma ve geliştirme hizmetlerine

zaman kalmıyor (G.ML.(5.))" şeklinde görüşünü ifade ederek derse girmelerinin
araştırma ve geliştirme hizmetlerine zaman bırakmadığını anlatmaktadır. Aynı
konuya değinen başka bir rehber öğretmen ise, "Ders için hazırlık,fotokopi basımı

vb. işler sizin esas işiniz olan bireysel danışma, öğrenciler hakkında araştırma
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geliştirme çalışmaları yapma, bireysel görüşmeler, velilerle olan iletişiminiz vb
işlerinize olan zamanınızı çalıyor(G:O. (I O)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulda
rehberlik harici bir dersi olduğunu belirtmektedir. Bu ders için hazırlık çalışmaları
yaptığını ve rehber öğretmenin esas işi olan bireysel danışma, araştırma ve geliştirme
çalışmaları gibi işlere olan zamanından çaldığını anlatmaktadır.
Hizmet İçi Eğitim Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %1O'u hizmet içi
eğitimlerin yetersizliği nedeniyle araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetlerin
sunumu ile ilgili problem yaşadıkları şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, "Hizmet içi eğitimleri daha verimli ve etkin hale getirilmesi gerektiğini
düşünüyorum (G:0.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek araştırma ve geliştirme ile
ilgili hizmet içi eğitimlerin daha verimli ve etkin hale getirilmesi gerektiğini
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Hizmet içi eğitimler yetersiz. Alanda
bütünlük eksik (G:0.(6))."

şeklinde görüşünü ifade ederek hizmet içi eğitimlerin

yetersiz olduğunu belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Alan ile ilgili daha
çok eğitim verilmesi bizler için daha verimli olur (G:LO. (4))." şeklinde görüşünü
ifade ederek gerek PDR hizmetleri gerekse PDR'nin alt alam olan araştırma ve
geliştirme hizmetleri ile eğitimler verilmesinin rehber öğretmenlerin gelişimi ıçın
gerekli olduğunu belirtmektedir.

8.Boyut.

Yönetici

ve Öğretmenlere

Yönelik

Olarak

Yapılan

Müşavirlik

(Konsültasyon) Hizmetleri İle İlgili Karşılaştığınız Problemler Nelerdir?
Araştırmanın sekizinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo- I I' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 11.

Yönetici ve öğretmenlere yönelik

(konsültasyon)

hizmetleri

ile

ilgili

olarak yapılan

karşılaştığınız problemler

müşavirlik
nelerdir?

Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?

Temalar

n

Problemle karşılaşmıyorum

6

95

%
20

Kısmen

1

%
3.33

Öğretmenler

ilgisiz,
10

33.33

5

16.67

8

26.67

1

3.33

3

10

1

3.33

8

26.67

3

10

önemsenmiyoruz
İdare ilgisiz, önemsenmiyoruz
Yönetici, öğretmen ve velilere
ulaşamıyoruz
Rehberlik anlayışı yok ve rehberlik
hizmetleri bilinmiyor
Yasa ve tüzük nederıiyle

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %20'si müşavirlik
hizmetini sunarken herhangi bir problem yaşamadığını, %3.33'ü ise kısmen sorunla
karşılaştığı tablo 9'dan anlaşılmaktadır. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri
" Düzenli toplantılar yapıyoruz. Bilgi paylaşımı yapabiliyoruz(G:LO. (3)). "Şeklinde
görüşünü ifade ederek düzenli toplantılar yapıldığını ve bilgi paylaşımını yaptıklarını
belirterek bir problemle karşılaşmadığını anlatmaktadır. Diğer bir rehber öğretmen
ise, "Problem yok(G:(L.5))." şeklinde görüşünü ifade ederek müşavirlik hizmetleri ile
ilgili bir problemle karşılaşmadığını belirtmektedir.
Öğretmen Desteği Yok, Önemsenmiyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%33 .33'ü öğretmenlerin rehberlik hizmetine ilgi göstermediğini, % 16.67' si ise
öğretmenlerin rehberlik hizmetine kısmen destek verdiği şeklindedir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Öğretmenler direnç gösteriyor. Öğrenilmiş
çaresizlik yaşıyoruz. Yıllardır çalışıyoruz istediğimiz olmayınca çaresizlik yaşıyorum.
Ben 23 yıldır çalışıyorum ama sorunlar hiç bitmedi bir türlü bitmiyor(G:L.(6))."
şeklinde görüşünü ifade ederek yıllardır sorunlarla uğraştığını ve öğrenilmiş
çaresizlik yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bu konuda bütün
öğretmenleri yeterince bilgilendirebildiğimizi

düşünmüyorum. Bilgilendirsek bile

öğretmenlerden gerekli ilgiyi göremiyoruz. Mesela hiperaktivite 'yle ilgili bir broşür
dağıttık ilgilenme pek göremedik. Yaptığımız şeylere ilgi gösterilmeyince bu sefer
başka

şeyler

bu(G:LO.(J))."

yapmaya

isteğiniz

olmuyor.

Sanzrzm en

önemli

sorunumuz

şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlere yönelik müşavirlik

hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ancak pek ilgilenme
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göremeyince başka şeyler yapma isteklerinin kalmadığını belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise, "Öğretmenlerhiçbir şey yapmama konusunda bir işbirliğivar.

Toplantıyapacağımız zaman kimi geliyor kimi gelmiyor. Müdür bile getirtemiyor.
Burada 3-4 tane alanında iyi, alanını seven öğretmen var işbirliğine açık onlarla
işbirliğiyapıyorum. Velilerlegörüşüyoruz. Layıkıyla tam olarak yapamıyoruz. Sınıf
öğretmenleripara toplamak dışında sınıf öğretmenliğini yapmıyorlar(G:ML.(]))."
şeklinde görüşünü ifade ederek bazı öğretmenlerin hiçbir şey yapmamak konusunda
işbirliği olduğunu, toplantılar yapıldığını ancak öğretmenlerin gelmediğini, müdürün
bile bu öğretmenleri getiremediğini işbirliğini açık birkaç öğretmenler rehberlik
hizmetini yapmaya çalıştığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Mesela

biz sınıfsaatleri için bir aktiviteyapıyoruz. Orda bazılarıyapıyor bazıları yapmıyor.
Biz herkes yapmalı diyemiyoruz. Bazıları kendi dersini yapıyor veya başka bir şey
yapıyorlar. Bazı öğretmenlerimiz ilgilidir rehberliğe bazı öğretmenlerimiz ilgili
değildir. Bazıları rehberliğe inanmıyor(G:L0(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek
bazı öğretmenlerin rehberliğe kısmen destek verdiğini belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise "Öğretmenlerzaman zaman kendilerineverilen önerilere tepkili

olabiliyor (G:O.(9))." eklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerin müşavirlik
hizmetleri çerçevesinde verilen önerilere tepkili olabildiğini belirterek zaman zaman
sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Ben öğretmenleri

velileri bilgilendirmeyi çok isterdim. Sunum olabilir tartışma olabilir. Bunları
yapmayı isterdim ama olabilir denilip arkası gelmiyor. Oluyorsa da bir kez oluyor.
Gerisi gelmiyor. Bir de ônyargıvar bu mu biliyorya da sanki biz bilmiyor muyuz
bunlarıgibi. Bunun için dıştan bir akademisyengetirmeyi düşündük rehber öğretmen
arkadaşla. Yürütme kurulunda bu yönde bir karar alındı. Fakat karar alınıyor da
uygulamaya gelince işler değişiyor. Daha kararlı olunması rehberlik hizmetleri
önemsense idare çok daha memnun kalacaktır. Ancak eskiye oranla daha iyi
konumdayız(G:O.(1.))"

şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

yaşadığı

sıkıntıları

anlatmaktadır. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bizler rehber öğretmenler olarak

sıkıştığımızbir vaka ile ilgilisüpervizyonyapamıyoruz. Mesela öğretmenlerdeyaygın
anlayış olarak rehber öğretmen bir iş yapmaz anlayışı vardır(G:0.(10))." - Bu
anlayışı

yıkmak

ıçın

bir

şeyler

yapmak

isterseniz

neler

yaşıyorsunuz?

"Önemsenmiyoruz. Hala daha bir bilgisayarve telefon vermediler. Mesela telefonla
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ilgili bir hattımız yok bağlayalım gibi şeyler, okulun maddi anlamda imkanlarının
olmadığını söylüyorlar. Bazı öğretmenler işbirliğine açık ve rehberliği önemserken
bazı öğretmenler önemseyip bize yardımcı olmuyorlar. - Siz ne yapıyorsunuz? Biz

yapacağımız şeyleri yapıyoruz gören görür görmeyen görmez uğraşmam ben fazla
görmeyen görmez. Arkadaşlara yapılan işleri ve görüşmeleri gösterebilirim. Böyle
Derim arkadaşlara(G:O.(1 O)) " Şeklinde görüşünü ifade ederek okulda bir çaba
içinde olduğunu rehber öğretmenler arasında da bir işbirliği ve iletişim olamadığı ve
gerek öğretmenlerden ve gerekse idareden beklediği desteği alamadığın belirterek
yaşadığı sıkıntıları anlatmaktadır.
İdare

Desteği

%26.67'si

Yok,

rehberlik

Önemsenmiyoruz:
hizmetlerinin

idare

Rehber

öğretmenlerin

tarafından

görüşlerinin

desteklenmediğini

ve

önemsenmediği, %3.33'ü ise kısmen desteklendiği şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Yöneticilerde uygun bir rehberlik anlayışının

olmaması bu hizmetin kalitesini düşürmektedir(G:0.(12))." şeklinde görüşünü ifade
ederek yöneticilerin yeterli bir rehberlik anlayışının olamamasının PDR hizmetlerinin
kalitesini düşürdüğünü belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Yönetici

bildiğini okuyor. Rehberlik alanı ile ilgili bilgileriyok(G:L(3))." şeklinde görüşünü
ifade etmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Yöneticiler rehberlik hizmetinden

kısa sürede sonuç almak istiyorlar.Rehberlik hizmetleri uzun ve bazen çokfazla (dış
etkenlerden dolayı) değiştirme şansına sahip olamıyoruz(G:ML.(6))." şeklinde
görüşünü ifade ederek yöneticilerin

rehberlik hizmetleri ile ilgili bilgilerinin

olmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Eski müdürümle sorun

yaşıyordum ancak yeni müdürümle çok iyiyim(G:ML.(1))." şeklinde görüşünü ifade
ederek bazı müdürlerden kaynaklı rehberlik hizmetleri ile ilgili sorun yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Yaptığımızşeylere ilgi gösterilmeyince

bu sefer başka şeyler yapmaya isteğiniz olmuyor. Sanırım en önemli sorunumuz bu.
Yöneticilerleilgimizde de sonuç değişmediği için bir şey yapma isteğimizoluşmuyor
(G:LO.(])). " şeklinde görüşünü ifade ederek yöneticilerin ilgi göstermediğini ve
yaptıkları bilgilendirmelerin sonucu değiştirmediği düşüncesi oluşturduğunu ve bu
düşüncenin

rehber

öğretmende

başka

şeyler yapma

belirtmektedir.
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isteğinin

söndürdüğünü

Yönetici, Öğretmen ve Velilere Ulaşamıyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%10'u

okulun

kalabalık

olması

vb

nedenlerle

yönetici

ve

öğretmenlere

ulaşamadıkları, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı, %86.67'sirıin ise böyle bir
problem yaşadıklarına dair bir görüşleri olmamıştır. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri şöyledir: "Birçok sınıf, öğretmen ve program olması nedeni ile bazen
bütünlük sağlamada zorluk yaşıyoruz(G:LO. (5))." Şeklinde görüşünü ifade ederek
okulun kalabalık olması nedeniyle öğretmen ve yöneticilerle kopukluk yaşadıklarını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Okulun kalabalık olması nedeniyle
bazen kopukluk yaşanzyor(G:LO. (6)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulun
kalabalık olması nedeniyle öğretmen ve idarecilerle aralarında kopukluk olduğunu ve
bu durumun da müşavirlik hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu anlatmaktadır.
Diğer bir rehber öğretmen "Okulun kalabalık olması ile bazen öğretmenlere
ulaşmamız daha uzun zaman alıyor ise (G:LO. (4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
okulun kalabalık olmasından dolayı öğretmenlere ulaşmanın zaman aldığını bu
durum da müşavirlik hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu belirtmektedir. Diğer
bir rehber

öğretmen

çekiyoruz(G:0.(2))."

ise "Bazen

velilere

ve öğretmenlere

ulaşmada

güçlük

şeklinde görüşünü ifade ederek velilere ve öğretmenlere

ulaşmakta güçlük çektiğini ve veli ve öğretmen yapılan müşavirlik hizmetleri
konusunda sıkıntı yaşamasın neden olduğunu belirtmektedir.

Diğer bir rehber

öğretmen ise "Bazı öğretmen ve yöneticilere ulaşmak zor oluyor(G:0.(3))."

şeklinde

görüşünü ifade ederek öğretmen ve yöneticilere ulaşmakta zorluklar yaşadığını
belirtmektedir
Rehberlik

Anlayışı

Yok

ve

Rehberlik

Hizmetleri

Bilinmiyor:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %26.67' si yönetici ve öğretmenlerde rehberlik anlayışı
olmadığı ve rehberlik hizmetlerinin bilinmediği ve bu durumun da müşavirlik
hizmetlerinin sunumu konusunda problem yarattığı şeklindedir. %73 .33 'ü ise bu
konuda problem yaşadığı ilgili bir görüş beyan etmemişlerdir. "Olumlu bir rehberlik
anlayışı olgunlaşmamış. Tek tek her birime yapılacakları aktarmak gerekmekte, sınıf
rehberlik

anlayışı

kağıt

üzerinde

olsa da uygulamada

durum

böyle değil

(G:ML. (3))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda müşavirlik hizmeti sunarken
yaşadığı sıkıntıları anlatmaktadır
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Diğer bir rehber öğretmen ise "Müşavirlik hizmetlerinin ben kişisel olarak çok
üzerinde duruyorum iyi sonuçlar aldığım oluyor, çalıştığım okulun geldiği noktadan
memnun durumdayım. Çünkü ben tek başıma ne yapabilirim ki ancak bir rehberlik
anlayışı olursa yol alabileceğimin farkındayım, bu yüzden her .firsatta müşavirlik
hizmetlerini idareye ve öğretmenlere ulaştırmaya ve farkındalık
çalışıyorum.

'Reddeden oluyor',

kazandırmaya

'senden mi ôğrencem bunları' diyenler oluyor

'bunlar boş işler' diyenler oluyor ama olumlu ger bildirimler alzyorum(G:ML. (2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik hizmetlerinin sadece bir rehber öğretmenler
yürütülemeyeceğini

ortak bir rehberlik

anlayışı ile bu hizmetlerin

daha iyi

yürüyeceğini ancak bazı öğretmenlerin sürece destek vermediğini belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise "Yönetici ve öğretmenlerin ilgisizliği, rehberliği
gereksiz boş görev olarak görmesi(G:ML. (5)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
yönetici ve öğretmenleri rehberliğe ilgisizliği ve PDR hizmetlerini boş görmesinin
müşavirlik hizmetleri konusunda problem yaşamasına neden olduğunu anlatmaktadır.
"Özel eğitim öğretmenimiz olmadığından idarenin bu yönde bizden bir beklentisi
oluyor.

Öğretmenler sıkıntı çekiyor şu anda onu bizim çözmemizi

(G:L0.(2))." şeklinde görüşünü
bilmediğini

ifade ederek

özel eğitim hizmetleri

konusunda

idarenin

rehberlik

rehber öğretmenden

bekliyor

hizmetlerini
beklentisi

olduğunu belirtmektedir.
Yasa ve Tüzük Nedeniyle: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %10'u yasa ve tüzük
nedeniyle müşavirlik hizmetlerinin sunumu sırasında sıkıntı yaşandığını, %90'ı ise bu
konuda her hangi bir problem yaşadığına dair görüş beyan etmemiştir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Öğretmenler yasasındaki "öğretmenler 81 O saate kadar derse girer" hükmü nedeniyle rehber öğretmenler rehberlik harici
derse giriyor.

Yasadaki boşluktan dolayı rehber öğretmen ve idareci sıkıntı

yaşıyor(G:ML. (5))." şeklinde görüşünü ifade ederek yasadaki boşluk nedeniyle
rehber öğretmenlerin değişik derslere girdiğini bu konuda rehber öğretmen ve
idarecinin sıkıntı yaşamasına neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise "Tüzüğün değişmesi ve Rehber öğretmenliği görev ve tanımının açık bir
şekilde çağdaş ülkeler normuna getirilmesi gerekmektedir. Nöbet, sınav gözcülüğü
görevi verilmesi ve ders öğretmeni gibi değerlendirilmesi çok yanlış ve etik dışı
uygulamalardır (G:ML.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek tüzüğün çağdaş ülkeler
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ÖNSÖZ
Toplumların nasıl bir toplum olduğu ve olacağı o toplumun eğitime ve
öğretmene verdiği değer ile de yakından ilişkilidir. Eğitimin merkezini de okullar
oluşturmaktadır. Okullarda eğitim-öğretimin yanında öğrenci kişilik hizmetleri ve
rehberlik hizmetleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumda eğitimin istenilen
nitelikte olabilmesi sunulan öğrenci kişilik hizmetleri ve dolayısı ile rehberlik
hizmetleri ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle rehberlik hizmetleri çağdaş eğitimin
önemli bir parçasıdır. Yani rehberlik hizmetlerinin niteliği eğitimin niteliği ile
ilişkilidir. Rehberlik hizmetlerini sunan okullardaki rehber öğretmenlerdir. Bu nedenle
bu araştırmada

rehber öğretmenlerin

rehberlik hizmetlerinin

sunumu sırasında

karşılaştıkları problemler incelenmiştir.
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlere ve araştırmanın hazırlanmasında
yardım ve yönlendirmeleriyle yol gösteren ve destek olan tez danışmanım Doç. Dr.
Gökmen DAGLI 'ya en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım.
Eğitim yaşamımda ve bu günlere gelmemde önemli paya sahip sevgili anneme
ve babama, bu araştırma sırasında eğitimleri yönünden ihmal ettiğim oğullarım
Emirhan ve Ahmet'e ve araştırma sırasında hep yanımda hissettiğim eşim Ayşe
ARSLAN' a sevgi ve muhabbetimi sunuyorum.

Mehmet ARSLAN
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ÖZET
REHBER ÖGRETMENLERİN REHBERLİK HİZMETLERİNİ SUNARKEN
KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK DURUM ÇALIŞMASI
ARSLAN, Mehmet
Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Gökmen DAGLI
Şubat 2013
Bu

araştırmada

KKTC

Devlet

okullarında

yürütülen

rehberlik

hizmetlerinin ne tür sorunlarla karşılaştığı incelenmiştir. Bunun için rehberlik
hizmetlerinin alt hizmet alanlarından olan psikolojik danışma hizmetleri, bireyi
tanıma hizmetleri, oryantasyon(okula ve duruma alıştırma) hizmetleri, müşavirlik
hizmetleri, bilgi toplama ve yayma hizmetleri, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri,
çevre ve veli işbirliği hizmetleri, izleme hizmetleri ve araştırma ve değerlendirme
hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan problemler incelenmiştir.
Bu araştırma nitel araştırma modelinde yürütülmüştür. Rehber öğretmenlerin
okullarında rehberlik hizmeti alt alanlarında karşılaştıkları problemleri bulmaya
yönelik,

veri

toplama

aracı

olarak

araştırmacı

tarafından

hazırlanan

yarı

yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma verileri KKTC Eğitim
Bakanlığı Genel Ortaöğretim Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Eğitim Dairesi'ne bağlı
okullarda görev yapan toplam 30 rehber öğretmenden elde edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa;
KKTC Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin başta gelen sorunları
bir odayı iki rehber öğretmenin kullanması ve odaların fiziksel durumu ve
donanımsal

durumu çağdaş rehberlik

öğretmenler, okul yöneticilerinden,

anlayışına uygun olmamasıdır.

Rehber

öğretmenlerden ve velilerden yeterli destek

görememektedirler.
Rehber öğretmenler

okullarda

yönetici

ve öğretmenlerin

rehberlik ve

psikolojik danışma hizmetlerini yeterince önemsemediğini belirtmişleridir. Rehber
öğretmenler özellikle öğretmenler yasasındaki rehber öğretmenlerin derse girmesi ile
1

ilgili ifadeden kaynaklı mesleğin ilkeleri ile uyuşmayan görevlerin kendilerine
verilebildiğini, ders ve nöbet görevi gibi görevler nedeniyle asıl işleri olan rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerine zaman bulamama sıkıntısı yaşadıklarını, hizmet
içi eğitimlerle yeni gelişmelerden haberdar edilmek istediklerini belirtmişlerdir.
Rehber öğretmenler bireyi tanıma çalışmalarında, öğrenci ve velilerin eksik ve
bazen de yanlış bilgiler verdiklerini belirtmektedirler. Rehberlik dersinin olmaması,
Bakanlıkla işbirliğinin olmaması, okullar arası bilgi ve dosyaların paylaşılmaması,
öğretmen ve ailelerin desteğinin yeterli olmaması, okulda işbirliği ve koordinasyon
eksikliği, sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene değişmesi, öğrenci sayısının
çokluğu vb. nedeni ile zamanlarının yetmediği ve kırtasiye v materyal eksikliği gibi
problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Rehber öğretmenler velilere ulaşamadıklarını ve çevrede yönlendirebilecekleri
kurum-kuruluşun olmadığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Rehberlik hizmetleri, problemler, rehber öğretmen.
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ABSTRACT
A STUDY ANALYSİS BASED ON THE PROBLEMS THAT GUİDANCE
COUNSELLORS FACE WHEN THEY ARE PROVİDİNG COUNSELLİNG
ARSLAN, Mehmet
MA in the Department of Education Supervision and Management, Economy and
Planning
Thesis Supervisor: Associate Professor Gökmen DAGLI
February 2013
This research focuses on the problematic issues that school guidance systems
encounter in public schools in the Turkish Republic of Northern Cyprus. Therefore,
psychological guidance services, individual recognition services, school orientation,
collection and distribution of information, the problems regarding the presentation of
investigation and evaluation of the services are taken into consideration respectively
whilst preparing this thesis.
This research is based on the qualitative data collecting model. Semi
constructed interview forms have been used in this study in order to find out the
difficulties that guidance counsellors deal with while they are serving the
subdivisions about the counselling services. Thirty guidance counsellors who work in
the General Secondary Education Department

and the Vocational Education

Department in the TRNC Ministry of Education took part in this study.
According to the results that were obtained from the study, one of the major
problems lies in the fact that guidance counsellors have to share the same office
room in the public schools in the TRNC. The office rooms are not suitable according
to the contemporary counselling views as they are lack of physical and software
requirements. In addition, the results show that guidance counsellors do not get
enough attention from the school directors, teachers and the parents.
Guidance Counsellors report that guiding and psychological counselling
services are not being valued enough by the teachers and school directors in those
schools. Guidance counsellors inform that they are often short of time to do their
actual job which is counselling and psychological counselling services as they have
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to cope with other jobs like supervisory duties or teaching other lessons. As a matter
of fact, all these extra responsibilities do not have a place in the constitution of
teachers. Guidance counsellors also highlight that they would like. to attend to in
service trainings more often in order to keep up-to-date with the latest changes in
their profession.
Moreover, guidance counsellors state that students and parents sometimes fill
in the forms with missing or wrong information during the sessions about getting to
know the individuals. Furthermore, the lack
schools,

of guidance services as lessons in

little cooperation between the Ministry and the schools, unsharing of

information and file transfer among schools, not getting enough attention from
teachers and parents, lack of coordination and cooperation in schools, classes not
taught by the same guidance counsellors every academic year, high student
population etc. are all the reasons that cause not having enough time for counselling.
Last but not least, they also face with the stationery and material shortage.
Consequently, guidance counsellors reveal that they are not capable of
reaching parents and there are not any institutions for directing students with
psychological issues in the surrounding areas.
Keywords: Guidance services, problems, guidance counsellor.
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BÖLÜM I

GİRİŞ
Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, sayıltıları ve
araştırma ile ilgili tanımlar yer almaktadır.
1.1. Problem
Hızla değişen dünyada meydana gelen bilimsel ve teknolojik yenilikler,
toplumsal yaşamı daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. Bilimsel
ve

teknolojik

yeniliklerin

artması,

bireylerin

topluma

uyum

sağlamalarını

güçleştirmiştir(Kızıl, 2007). Bu yeniliklere ve değişmeye uyum sağlayabilmeleri için
insanların daha iyi eğitilmeleri gerekiyor. Eğer çevrede algıladığımız uyarıcılar
sürekli değişiyorsa insanların da buna paralel olarak tepkilerini ve kendilerini
değiştirmesi gerekiyor(Özgüven, 1999).
Çağdaş eğitim anlayışı,

öğrencinin "bütünlük"

içinde, her yönü ile

gelişebilmesi için, okulda yer alan "öğretim" ve "yönetim" hizmetleri yanında,
öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekleyici ve eğitimlerini tamamlayıcı diğer bazı
hizmetleri gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu hizmetlere öğrenci kişilik hizmetleri
denmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik öğrenci kişilik hizmetlerinin önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır.

Çağdaş eğitimin tamamlayıcı bir yönünü oluşturan

rehberlik hizmetlerinin en genel amacı bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım
etmektir(Yeşilyaprak, 2003).
Eğitim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan rehberlik uygulamaları,
çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kepçeoğlu, 2004;
Tan, 1985).
Ülkemizde, okullarda görevli psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlarının
çok çeşitli mesleki problemleri bulunmaktadır(Kepçeoğlu, 1999).
Özgüven'e (1999) göre PDR alanı ile ilgili olarak "PDR alanının oldukça yeni, ruh
sağlığını koruyucu bir hizmet alanı olarak pek çok sorunları vardır. Yıllar önce 1954
yılında Kandilli Lisesi'nde yapılan "Rehberliği etkileyen Faktörler ve Sorunlar"
konulu seminerde dile getirilen, örgüt sorunu, yasal sorunlar, personel yetiştirme,
özlük hakları, araç ve gereç sorunlarıyla diğerleri bugün de farklı ölçülerle de olsa
meslek alanının sorunları olmaya devam etmektedir".
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Rehberlik hizmetlerinin uygulanması sırasında sorun yaratan bir başka
etmen de, alanla ilgili teorik yaklaşımlarda öngörülen rehberlik uygulamaları ile
gerçek uygulama arasında farklılıkların bulunması olabilir. Çünkü her ne kadar
rehberliği dikkate alan yasal düzenlemeler yapılsa da, eğitim kurumlarının geleneksel
işleyişi

kolay

kolay

kırılamamakta

yönlendirmektedir(Erdoğan,

2002).

ve

bu

Ayrıca

işleyiş,

çalışmaları

okullarda

oluşturulan

daha

fazla

rehberlik

servislerinin ortak bir anlayışa sahip olmadığı, uygulanacak program ve yöntemde
amaçların

belirgin

olmadığı,

öğretmenlerin ve yöneticilerin

psikolojik

danışmanların

ve

okuldaki

diğer

rehberlik görevi ve rolünü algılamada netliğin

olmadığı ile ilgili sorunlardır(Özgüven, 1999).
Doğan (2000), "Bu sorunların nedeni alanla ilgili teorik yaklaşımlarda
uygulanan rehberlik modellerinin çok çeşitli olması ve gelişmelerin sürekli devam
etmesi olabilir. Çünkü alana uzman yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında verilen
eğitim sırasında, bazı modeller ya eksik öğretilmekte ya da hiç öğretilmemektedir.
Alanda uygulanmak üzere geliştirilen birçok rehberlik modelinin olması, alan için bir
zenginlik olmakla birlikte ortak değer, tutum ve anlayışın geliştirilmesi, rehberlik
görevlerinin neler olduğunun netleşmesi açısından sıkıntı yarattığı da söylenebilir."
Kepçeoğlu'na

(1999) göre "PDR

uygulamalarında

karşılaşılan

temel

sorunların en kısa sürede bir çözüme kavuşturulması, bu uygulamaların etkili ve
başarılı bir biçimde geliştirilmesinde son derece gereklidir. Aslında her sorun, çözüm
bakımında alınacak önlemlere ilişkin önerileri de beraberinde getirmekte, çözüm için
kendi kendine bazı önemli ipuçları vermektedir." Bunun için burada ayrıca psikolojik
danışma ve rehberlik uygulamalarında karşılaşılan tüm sorunları ve bu sorunlara
çözüm önerileri sunulmayacaktır. Burada sadece PDR Hizmet alanlarından dokuz alt
hizmet alanlarına yönelik bir durum tespiti yapılacak ve öneriler bölümünde kısaca
çözüm önerilerine de değinilecektir. Bu araştırmada "KKTC Devlet okullarında
çalışan rehber öğretmenlerin,

okullarında rehberlik hizmeti sunmaya çalışırken

karşılaştıkları problemler nelerdir?" sorusunun cevabı aranacaktır.
1.2. Problem Cümlesi
Açık ve seçik tanımlanmış ve neler yapılacağı belli olan araştırma problemi,
araştırma için iyi bir başlangıçtır (Karasar, 2003). Bu nedenle araştırmada, "KKTC
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Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin rehberlik hizmetlerini sunarken
karşılaştıkları problemler nelerdir?" sorusuna yönelik durum çalışması yapılacaktır.
1.3. Alt Problemler
1. Psikolojik danışma uygulamasında ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz?
2. Öğrencileri

tanıma

alanındaki

hizmetlerle

ilgili

ne

tür

problemlerle

karşılaşıyorsunuz?
3. Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili okulda ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
4. Öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili olarak okulda
karşılaştığını problemler nelerdir?
5. Öğrencilere ilişkin olarak uygulanan yöneltme ve yerleştirme hizmetleriyle ilgili
olarak ne tür problemlerle karşılaşıyorsunuz?
6. İzleme ve değerlendirme alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
7. Araştırma

ve geliştirme

alanındaki

hizmetlerle

ilgili ne tür problemlerle

karşılaşıyorsunuz?
8. Yönetici ve öğretmenlere yönelik yapılan müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri ile
ilgili karşılaştığınız problemler nelerdir?
9. Çevre ve velilerle ilişkiler alanındaki hizmetlerle ilgili olarak ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz?
1.4. Araştırmanın Amacı
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri (servisler) değişik hizmet
alanlarında

faaliyet göstermektedir.

Bu araştırmada dokuz hizmet alanı esas

alınmakta ve orta öğretim kurumlarında
hizmetlerin

sunumu

esnasında

çalışan rehber öğretmenlerin

karşılaştıkları

problemlerin

bu alt

belirlenmesi

amaçlanmaktadır.
Bunun için orta öğretim kurumlarında (ortaokul, lise ve meslek liselerinde),
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin aşağıdaki hizmet alanlarıyla ilgili ne
problemlerle karşılaşıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu alt hizmet alanları şunlardır:
1. Psikolojik Danışma,
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2. Bireyi Tanıma,
3. Oryantasyon (okula ve duruma alıştırma),
4. Müşavirlik,
5. Bilgi toplama ve yayma,
6. Yöneltme,
7. İzleme,
8. Araştırma değerlendirme.
9. Çevre, veli ve okul işbirliğidir.
1.5. Araştırmanın Önemi
Bu araştırma sonunda ortaya çıkacak bulgular okullarda uygulanan
rehberlik çalışmalarının tekrar gözden geçirilmesine katkı koyacağı düşünülmektedir.
Araştırma

sonunda

ortaya

çıkan

bulgular

rehberlik

ve psikolojik

danışma

hizmetlerinin dokuz alt alanıyla ilgili ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının
çıkarılması

beklenmekte

umulmaktadır.

Bunların

ve

çıkan

dışında,

bu

bu

sonuçların

araştırmanın

alana

katkı

konuyla

ilgili

ortaya

sağlayacağı
gelecekte

yapılabilecek olan çalışmalara yol gösterici olması da umulmaktadır.
1.6. Sayıltılar
1. Araştırma için seçilen çalışma grubunun evreni temsil ettiği kabul edilmektedir.
2. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin sorulara verdikleri cevapların samimi ve
içten olduğu kabul edilmektedir.
3. İlgili literatür taraması sonucu elde edilen bilgilerin yeterli olduğu
düşünülmektedir.

1.7. Sınırlılıklar
1. Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde bulunan ortaokul ve liseler ile
sınırlıdır.
2. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılının güz dönemiyle sınırlıdır.
3. Bu çalışma araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin görüşleri ile sınırlıdır.
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1.8. Tanımlar
Metinde sık sık kullanılan, anlamının bilinmesi, okuyucuya 'uygun' bir
bakış kazandıracak nitelikte görülen bazı terimler burada tanımlanmıştır ( Karasar,
1994).
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri: Bireyin kendini anlaması, sorunlarını
çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve
sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce
bireye yapılan psikolojik yardımlardır (Kepçeoğlu, 1982).
Bireysel Rehberlik: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetinin bir seferde yalnız
bir kişiyle yüz yüze yapılan danışma ilişkisidir.
Grupla Rehberlik:

8-10 kişilik gruplarla yapılan

rehberlik veya psikolojik

danışmadır.
Psikolojik Danışma Hizmeti: Bireyin karar verme ve sorun çözme gereksinimini
karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardım amacıyla bireyle yüz yüze
kurulan psikolojik yardım ilişkisidir(Yeşilyaprak, 2003).
Oryantasyon Hizmeti: Bu hizmet bir okula yeni başlayan, eğitim yılı başında veya
öğretim yılı İçinde nakille gelen öğrencilere, okulu, kurallarını, kantinini vb.
tanıtmak, okul ve çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek
ve böylece

ortama kısa sürede alışmalarına

yardımcı

olmak üzere yapılan

çalışmalardır.
Bireyi Tanıma Hizmeti: Bireyin gelişimini izlemek ve yardımcı olmak amacıyla
bireyin tanınmasına yönelik olarak, öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, güçlü ve sınırlı
yönleri, beklenti ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu vb. yönleri hakkında
bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilerin yararına kullanmaktır.
Bilgi Toplama ve Yayma Hizmeti: Öğrencinin kendini tanıması, çevreye uyumuna
yardımcı olması ve kendini geliştirmesi için okul içi programlar, sosyal kültürel
ve eğitsel çalışmalar, üst okullar, iş ve meslekler hakkında her türlü gerekli bilginin
toplanması ve bu bilgilere öğrencilerin ulaşmasının sağlanması hizmetidir.
Yöneltme ve Yerleştirme Hizmeti: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
alana, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılan yardımlar
bütünüdür.
İzleme Hizmetleri: Çeşitli okul içi programlara, eğitsel ve sosyal etkinliklere, başka
okullara, geçici işlere, okulu bitirerek sürekli iş ve mesleklere yerleştirilen öğrenciler
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ile psikolojik danışma yardımı alan öğrencilerin bulundukları ortamlarda uyum ve
gelişim durumları hakkında sürekli bilgi edinmek için yapılan izleme çalışmalarıdır.
Araştırma

ve

Değerlendirme

Hizmetleri:

Uygulanmakta

olan

rehberlik

programlarının etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştirilip yenileştirilmesi
amacıyla yapılan değerlendirme çalışmalarını ve okuldaki tüm paydaşların rehberlik
ihtiyaçlarının belirlenme çabalarını ifade eder.
Müşavirlik

(Konsültasyon):

Bu hizmet, okulda rehber öğretmenin öğretmen ve

yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları ve bu alandaki bilgilerini
arttırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.
Çevre ve veli ile ilişkiler: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacına
ulaşması için hizmetlerin her aşamasında çevre ve veli ile kurulan ilişkileri ifade
ede{
Psikolojik Danışman: Görevi okullarda öğrencilere yönelik psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerini yürütmek olan ve bu alanda uzman kişidir.
Rehber Öğretmen:

Her ne kadar bir çok ülkede tanımı yapılırken "psikolojik

danışman", "psikolojik danışma ve rehberlik uzmanı" gibi tanımlamalar yapılsa da
Ülkemizde rehber öğretmen olarak tanımlanmaktadır. "Öğretmenler yasası uyarınca
atanmış olan ve Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık
servislerinde

öğrencilere

rehberlik

ve psikolojik

danışmanlık

hizmeti

veren,

üniversitelerin psikolojik danışma ve rehberlik ile eğitimde psikolojik hizmetler
alanında lisans eğitimi almış personelidir"(KKTC Resmi Gazete sayı 151, 2005).
Sınıf Rehber Öğretmeni: Asıl görevi herhangi bir dersin öğretmenliği olan, aynı
zamanda okullarda bir sınıfın rehberlik hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine
giren öğretmendir.
Okul: Okul her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer olarak
tanımlanmaktadır(TD K).
Lise: Lise ise 15-17 yaşları arasında çocukların devam ettiği eğitim kurumu türüdür
(mebnet.net).
Ortaokul: Kuzey Kıbrıs Türk Curnhuriyeti'nde 12-14 yaşları arasında çocukların
devam ettiği eğitim kurumu türüdür. Bu eğitim, Tablo- 1 'de görüleceği üzere zorunlu
15 yaş eğitimi çağı içerisinde yer almaktadır(mebnet.net).
Yönetici: Ortaokul ve liselerde görev yapan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcılarını tanımlamaktadır.
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Öğretmen: Lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenleri tanımlamaktadır.
Veli: Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışından sorumlu kimseye
veli denir (TDK).

Şekil 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Sistemi (mebnelnet).
1.9. Kısaltmalar
TC

Türkiye Cumhuriyeti

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

PDR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PDRAŞ

Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi

Türk PDR-DER

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

YGS

Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
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BÖLÜM II

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1. EGİTİM, YÖNETİM VE ÖGRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ
Hızlı sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmeler, bilim alanındaki
yem gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan haklarındaki
gelişmeler eğitimden beklentilerin artmasına yol açmış ve geleneksel eğitime baskı
yaparak eğitimi birey yararına değişmeye zorlamıştır(Y eşilyaprak, 2003).
Eşitimin işlevini gerçekleştirmek üzere örgün eğitimde okulun yapısı da
değişmiş ve geleneksel okullarda öğretim ve yönetim hizmetlerinin yanında Öğrenci
Kişilik hizmetlerinin yanında yeni bir hizmet grubu olarak yerini almıştır(Tan, 1992).

Şekil 2. Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okulda Yer Alan Üç Temel Hizmet
Grubu(Yeşilyaprak, 2003).
Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi Öğrenci Kişilik Hizmetleri, çağdaş eğitim
anlayışının örgün eğitim etkinlikleri içine katmayı zorunlu gördüğü profesyonel bir
hizmetler grubudur. Okulda, öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf atmosferi
dışında sağlanan ve onun kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanları ile sağlıklı bir
şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar(Yeşilyaprak, 2003).
2.1.1. Eğitim-Öğretim
Eğitim "bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik davranışlar
kazandııma süreci" olarak tanımlanmaktadır(Ertürk 1982).
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Eğitimin amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesi, kendine ve topluma yararlı
hale gelmesi ve ortaya çıkan sorunlarına çözüm bularak, problem çözme yeteneğinin
kazandırılmasıdır(Özgüven 1999).
Yeşilırmak(2003)'e

göre bireyi toplum için yetiştirmekle ilgi olarak "onu

toplumun sürekliliğini ve düzenliliğini sağlayacak iyi bir vatandaş ve toplumsal
ekonominin sürekliliğini sağlayabilecek insan gücü olarak yetiştirmek, bireye meslek
hayatında mutlu, yaratıcı ve üretken bir birey olmasını sağlayacak davranışlar
kazandırmak demektir" şeklinde ifade etmiştir.
Çağdaş bilimsel anlayışa göre eğitim; bireyin bedensel, duygusal, düşünsel
ve sosyal yeteneklerinin

kendisi ve toplum için en uygun şekilde gelişmesi

oluşumudur. Kısaca bireyin her yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplum için en
uygun düzeyde geliştirilme sürecidir(Yeşilyaprak, 2003).
Eğitim, geçerli öğrenmelerin oluşturulması ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim
ister kasıtlı olarak okullarda yapılsın, isterse kendiliğinden bireyin içinde yaşadığı
tüm

çevrede

yapılsın,

sadece

istendik

nitelikte

davranış

değişmelerinin

oluşturulmasını yani, geçerli öğrenmeleri kapsar. Öğrenmenin herkes tarafından
kabul edilen bir tanımının olmadığı, bununla beraber öğrenmenin oluşabilmesi için
belli kriterlerin oluşması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Senemoğlu (1997)

öğrenmeyi kısaca şu şekilde tanımlamaktadır:
"Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek,
yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki
nispeten kalıcı izli değişmelerdir" (Senemoğlu 1997:94).
Bu tanım incelendiği zaman öğrenmenin oluşması için; insan davranışında
gözlenebilir bir değişiklik olması gerektiği, bu değişikliğin bedenen büyüme ile ilgili
olmayıp yaşantılar sonucu ve nispeten süreklilik göstermesi gerektiğini söyleyebiliriz.
2.1.2. Yönetim
Yönetim; en basit tanımı ile örgütün insan ve madde kaynaklarının etkili
olarak kullanılarak kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesini
2006).
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amaçlar(Becerikli,

Yönetim insan topluluklarının beyin ve beden gücünün belirli bir amacı
gerçekleştirmek

için harekete geçirilmesidir.

Etrafındakileri

belirlenen hedefe

götürmek yöneticinin bilgi, beceri ve yeteneğine bağlıdır (Ergezer, 1995).
Bursalıoğlu'na (1982) göre "okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir
alana uygulanmasıdır.
kaynaklarım

Okul yönetiminin görevi okuldaki tüm insan ve madde

en verimli biçimde kullanarak,

okulu amaçlarına uygun olarak

yaşatmaktır. Okul müdürünün bu görevi başarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir
roller sistemi olarak görmesine, davranışlarını her zaman ilişkili olduğu öğretmenler
.ve diğer personelin rol ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlanmasına
bağlıdır."
Başar'a (2001) göre ise "Okul yöneticisi, konumu itibariyle okulların
başarısı ve etkililiği üzerinde, kritik öneme sahip faktörlerden birisidir. Okulun
yönetim yapısı ve yöneticilerin özellikleri, eğitimin önemli bir değişkenidir. Etkili
öğretim, yönetsel desteğe bağlıdır. Bu destek ve örgütün kalitesi,

öğretmen

davranışını etkilemektedir."
2.1.3. Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Bakırcıoğlu'na (2005) göre "toplumdaki insanların sayısı kadar kişilik olduğu
bir gerçektir. Bu bakımdan özellikle sosyal bilimlerde, aynı sebepler her zaman aynı
sonucu doğurur şeklinde kesin yargıya varılamaz. Bireyin bedensel, ruhsal ve benlik
gelişimi yanında; ailesinin toplumsal ve ekonomik durumu ile gelecek için
planlarının neler olduğunun iyi bilinmesi ona verilebilecek yardımların planlanıp
gerçekleştirilebilmesi için oldukça önemlidir."
Kepçeoğlu'na

(1999) göre "Çağdaş

eğitim kurumlarında

öğrencilerin

davranışlarında istendik değişme meydana gelmesi ve öğrencilerin her yönden
gelişmeleri

için, öğretim

ve yönetim

hizmetlerinin

yanında

"öğrenci kişilik

hizmetleri" olarak adlandırılan; psikolojik danışma ve rehberlik, kayıt, kabul ve
devam, yurt, kredi ve burs, sağlık, özel eğitim ve özel yetiştirme, sosyal çalışma ve
sosyal

yardım

gibi

alt

gruplara

ayrılan

hizmetlerden

de

yararlanmaları

gerekmektedir."
Eğitim

sistemlerine

bakıldığı

zaman

görülecek

ki,

öğrenci

kişilik

hizmetlerinin, eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla beraber, yönetim ve öğretim
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faaliyetlerinden

de

ayrı,

kendine

has

bir

hizmetler

grubunu

oluşturduğu

görülmektedir. Aynı şekilde rehberlik hizmetleri de öğrenci kişilik hizmetleri içinde
onun seçme, karar verme, uyum sağlama ve problemlerinin çözümüne kişisel olarak
yardım eden bir hizmetler grubudur(Tan, 1992:7).
Özoğlu'na (2007) göre, "Okullarda öğrenciyi tanıma, anlama ve onun
gelişmesine,

büyümesine

yardım

çabaları,

psikometrik

ölçme

araçlarının

uygulanması, mediko-sosyal yardım sağlanması, eğitsel, kişisel duygusal ve mesleki
rehberlik hizmetleri Öğrenci Kişilik Hizmetleri terimi ile ifade edilmektedir."
Öğrenci kişilik hizmetleri ile rehberlik eş anlamlı olarak kullanılmamalıdır.
Öğrenci kişilik hizmetleri rehberliğin yanı sıra okullarda eğitim ve öğretime yardımcı olan
ve örneğin eğitsel kol faaliyetleri, okul koruma dernekleri, spor alanları, barınma, burs,
dinlenme yerleri ve okul kütüphanesi gibi rehberlik ve psikolojik danışma etkinliklerinin
içermediği hususları da kapsamaktadır(Özoğlu, 1982:2).
2.1.3.1. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri ve Önemi
Öğrenci kişilik hizmetlerinin eğitimin kalitesini artırdığı birçok dünya
ülkesinde kabul görmüştür. Bu açıdan Türk Eğitim Sisteminde öğrenci kişilik
hizmetlerinin önemi giderek anlaşılmakta ve eğitimde hızla artan nitel gelişmelere
paralel olarak bu hizmetin de geliştiği görülmektedir(Özgüven, 1999).
Öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili her türlü
olanaktan en yüksek düzeyde yararlanabilmelerine yardımcı olarak, her türlü engeli
ortadan kaldırmayı kendine amaç edinir. Bu amaçla, öğrenci kişilik hizmetlerinin
diğer öğretim amaçlarını gerçekleştirmeye dönük etkinlikleri örgütlediği söylenebilir
(Kuzgun, 1992, s.3).
Özgüven'e (1999) göre "Öğrenci kişilik hizmetleri merkezine öğrenciyi
alarak, okul, aile ve çevreye odaklanmaktadır.

Bu hizmetlerin planlanması,

örgütlenmesi ve uygulanması yönünden ise bir sistem olarak merkezi örgüt, Milli
Eğitim Bakanlığı ve taşra örgütlerine kadar yönetimin alt birimleri, okul rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere tüm ilgililer ile işbirliği içinde
yürütülmesi gerekmektedir."
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ÇAGDAŞ ÖRGÜN EGİTİM

l

1

1

üGRE'fİM

ÖGRENCİ KİŞİLİK
HİZMETLERİ

YÖNETİM

Öğrenciye ihtiyacı olan bilgi ve
becerileri kazandırarak onun
zihinsel gücünü geliştiren
etkinlikler

Öğrencilerin öğretim
etkinliklerinden etkili biçimde
yararlanabilmeleri ve
kendilerini her yönüyle tüm
olarak geliştirmeleri için uygun
ortam sağlamaya yönelik
hizmetlerin tümü

Öğretim ve Öğrenci Kişilik
Hizmetlerinin etkili bir şekilde
yürütülmesinde gerekli araç
gereç ve personeli sağlamak ve
programları yürütmekle
yükümlü örgüt

I

I
,·

AMAÇ
Bireyin bütün kapasitelerini kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmek (meydana
getirilmek istenen davranış değişikliklerini oluşturmak)

Şekil 3. Çağdaş Örgün Eğitim Kurumu Olarak Okullarda Yer Alan Üç Temel
Hizmet Grubu (Yeşilyaprak,2003).
Kepçeoğlu'na

(1993) göre çağdaş eğitim anlayışı, "eğitim sürecinin tam

olarak gerçekleşebilmesi

için, öğrencilerin

bütün yönleri

ile en iyi şekilde

gelişebilmelerini sağlayacak bir takım hizmetleri gerekli kılmaktadır. Öğretim ve
yönetim hizmetleri yalnız başına bu süreci gerçekleştirmede yetersiz kalmakta, yeni
bir hizmet alanı ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetlerden en önemlisi, kuşkusuz öğrenci
kişilik hizmetleridir"
2.1.3.2. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin İşlevi
Öğrenci kişilik hizmetleri öğrencilere yönelik ve onları destekleyen bir hizmet alanı
olarak, hem eğitim etkinliklerini ve hem de öğrencilerin bireysel olarak destekleyerek
eğitim öğretimin niteliğini geliştirmektedir. Öğrenci kişilik hizmeti;
1. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin dışında kalan, ancak eğitim-öğretimi destekleyen
birtakım zihinsel ve sosyal hizmetler sunarak,
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2. Okullarda

öğrencilerin

öğretimin

merkezinde

kalmalarını

ve

onların

gereksinimlerini karşılayarak, gelişmelerini ve öğrenmelerini engelleyen koşulları
ortadan kaldırarak, daha üst gereksinim ve amaçlara yönelmelerine yardım ederek,
3. Öğrenci kişilik hizmeti, öğrencinin öğrenme sürecindeki duygusal gerilimlerini
düşürmelerine yardım ederek, onların bireysel sorunlarına rasyonel ve gerçekçi gözle
bakmalarına ve çözüm bulmalarına yardımcı olmaktadır. (Özgüven, 1999).

2.1.3.3. Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı
ÖGRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ

I

I

I

I

I

SAGLIK
HİZMETLERİ

SOSYAL
YARDIM
HİZMETLERİ

REHBERLİK
HİZMETLERİ

ÖZEL
YETİŞTİRME
HİZMETLERİ

SOSYAL VE
KÜLTÜREL
HİZMETLER

DSağlık Hizmeti
İle
İlgili Önlemler
Alma

DParasal Yardım
Hizmetleri

DPsikolojik
Danışma Hizmeti

DBoş Zaman
Eğitimi Verme

DEk Görev İş
Bulma

DMesleki
Danışma
Hizmeti

DB~arısızlığı
Giderici,
Yetiştirme
Çalışmaları

DSağlık Eğitimi
Verme
DSağlık
Kontrolleri
Ve Taramalar
Yapma
DTedavi
Hizmetleri

DB arınma
Hizmetleri
DBeslenme
Hizmetleri
DUlaşım
Hizmetleri

D Yeni Ortama
Alıştırma Hizmeti
DBireyi Tanıma
Hizmeti
DBilgi Toplama
Ve
Yayma Hizmeti

Dözel
Yeten ekleri
Geliştirme
Çalışmaları
Dihtiyaca Göre
Gerekli Hazırlık
Kursları

DBoş Zamanlan
Değerlendirme
Olanakları
Hazırlama
Dilgilere Göre
Çeşitli Etkinlikleri
Planlama Ve
Yürütme

DYöneltme Ve
Yerleştirme
Hizmeti
Dizleme Ve
Değerlendirme
Hizmeti

Şekil 4. Çağdaş Eğitim Kurumlarında Yer Alan Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin
Kapsamı, (Yeşilyaprak, 2003).
Öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamına giren birçok hizmet alanı yer
almaktadır. Bu hizmet alanlarını Şekil 4'te her birinin kapsamları ile birlikte görmek
mümkündür. Şekil 4 incelendiğinde öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamına giren
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diğer hizmetler görülmektedir. Sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, rehberlik
hizmetleri, özel yetiştirme hizmetleri ve sosyal-kültürel hizmetler öğrenci kişilik
hizmetlerinin kapsamında olan hizmetlerdir. (Yeşilyaprak, 2003)
Bu hizmetler, temelde öğrencilerin eğitim ortamındaki öğrenme süreçlerinde
ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Öğrenci kişilik hizmetlerinin her bir boyutunda,
öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini engelleyen ya da kısıtlayan sorunların ortadan
kaldırılması ya da yeterli ortamın sağlanması ortak özellik olarak görülmektedir. Bu
özellik,

öğrencilerin

eğitim

ortamından

daha

fazla yararlanmalarına

olanak

sağlayabileceği gibi, kendi kişisel gelişimlerini her yönüyle tamamlayabilme fırsatı
sağlayacaktır(Y eşilyaprak, 2003: akt. Bıçak, 2006).

Özgüven' e (1999) göre eğitimde öğrenci kişilik hizmetleri "kapsadığı
hizmetler bakımından çeşitli alanlarda uzmanlığa sahip kişi, kurum ve grupları içine
alan ve işbirliğini gerektiren bir hizmet alanı durumundadır. Bütün bu hizmetlerin
yerine getirilmesi okulda psikolojik danışma uzmanları ile birlikte doktor, psikolog,
özel eğitim uzmanı, okul yöneticileri, sınıf rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri
öğrencinin ailesi ve dolayısı ile eğitim sürecine etki edebilecek tüm hizmet ve destek
gruplarının işbirliği ile sağlanmaktadır."

Poyraz (2007)'ye göre "Öğrenci kişilik hizmetleri, kapsadığı hizmetler bakımından
çeşitli uzmanlık alanlarını, kişi, kurum ve grupları içine alan ve işbirliğini zorunlu
kılan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi okullarda
görevli, öğretmen, yönetici, özel eğitim ve sosyal hizmet uzmanları, psikolog, okul
psikolojik danışmanı, çeşitli kuruluşların temsilcileri, öğrenci velileri, okul aile birliği
vb. benzeri hizmet gruplarının bir biri ile işbirliği içinde çalışmaları ve ortak bir
anlayış içinde olmaları gerekmektedir."

2.2.Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
İlgili literatürde kullanılan kavramlarda bazı karışıklıklar vardır. Rehberlik
uygulamalarında ileri bazı ülkelerde de bu anlamsal karışıklıklar vardır. Bunun
nedeni, kısaca, alandaki hızlı ve sürekli gelişmelerdir.
"Rehberlik" ile "Psikolojik Danışma" kavramları ile ilgili tartışmalar ve
görüş aynlıkları devam etmektedir. Nitekim bazı uzmanlar rehberlik etkinlikleri
içinde olduğu halde psikolojik danışma ile ilgisi pek sınırlı olan birçok etkinliğe
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dikkati çekerek rehberlik kavramını ön planda tutmaktadırlar. Bazı uzmanlar ise
geleneksel olarak rehberlik adı altında verilen hizmetlerin
öğretim etkinliklerinin

bir uzantısı

birçoğunun aslında

gibi görmekte psikolojik

danışma ilişkisi

bulunmaksızın öğrenciye verilen öteki yardım hizmetlerini psikolojik hizmetlerden
saymamaktadır. Öte yandan son yıllarda büyük bir uzman grubu orta bir yol bularak
hem rehberlik ve hem de psikolojik danışma kavramlarını bir arada benimseyerek
kitaplarında

ve araştırmalarında

"Rehberlik

"Psikolojik Danışma ve Rehberlik"

ve Psikolojik

adını kullanmaktadırlar.

Danışma"

ya da

Bunların arasında

"Rehberlik" veya "Psikolojik Danışma" kavramlarını daha öne almayı bir vurgulama
olarak gösterenler de vardır. Örneğin "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" derken
rehberlik

hizmetlerine

daha fazla önem verildiğini;

"Psikolojik

Danışma

ve

Rehberlik" derken de psikolojik danışma hizmetlerini daha çok önem verildiğini
göstermek gibi. Rehberlik ile psikolojik danışma ilişkisini aşağıdaki şekilde basit bir
çizimle daha somut anlatılabilir(Kepçeoğlu, 1999).

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

"

•I Rehberlik
Psikolojik
Danışma

Şekil 5. Psikolojik Danışma ile Rehberlik Arasındaki İlişki(Kepçeoğlu, 1999).
Şekil 5'de görüldüğü üzere Psikolojik Danışma, Rehberlik hizmetlerinin
merkezini ve özünü oluşturmaktadır(Kepçeoğlu, 1999).
Öğrenci kişilik hizmetleri içinde en önemli hizmeti rehberlik hizmeti
oluşturmaktadır. Rehberlik hizmetleri içinde de en önemli birimi psikolojik danışma
oluşturmaktadır.
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Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde özel bir yeri olan rehberlik ve psikolojik
danışma; 20. Yüzyıl' da eğitim alanına getirilen en önemli yeniliklerden biridir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, eğitim kurumlarına, öğretim ve yönetim
hizmetlerinin başarısızlıkları yüzünden girmiştir (Bakırcıoğlu, 2005).
Eğitim sistemi içinde çok önemli bir yeri olan rehberlik uygulamaları, çağdaş
eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir (Kepçeoğlu, 2004; Tan,
1985).
Rehberliği Zorunlu Kılan Nedenler;
Toplumumuz

sürekli olarak hızla değişmektedir. Teknoloji ve bilim

alanındaki değişme ve gelişmeler

sosyal

kurumlarda ve bu kurumların

fonksiyonlarında da değişme meydana getirmiştir. Genç kuşakta görülen sağlık
ve istiklal kaygısı, okuma sorunu, ev-aile sosyal
bunalım, onların
dünyada

bu konularda

Bütün bu durumları

zorunludur.

Toplumlarda

kabiliyetlerine
tanınması

aydınlanmalarını

suç isleme eğilimi, uyuşturucu

artmaktadır.

madde

insan gücüne

uygun işlerde çalıştırılmaları

sınıflardaki öğrencilerin

zorunlu

kılmıştır.

Bütün

alışkanlığı günden

güne

azaltmak için gerekli rehberliğin yapılması

vasıflı

gerekmektedir.

ilişkiler ve is hayatındaki

Eğitim

durumları

ihtiyaç

vardır.

gerektiğinden

üzerinde
rehberliği

yapılan

onların

değişiklikler,

zorunlu

Bireylerin
çok iyi
kalabalık

hale getirmiştir(Sak,

2004).
Orta öğretim kurumlarında rehberliği zorunlu kılan diğer nedenlerden
bazıları kısaca şu şekilde sıralanabilir;
1. Öncelikle bu dönemde öğrenciler hızlı bir gelişim dönemindedirler ve birtakım
gelişim sorunları ile karşı karşıya kalabilmektedir. İşte rehberlik uygulamaları bu
gelişim sorunlarını çözmeye yardım etmelidir.
2. Gençlik dönemi, geleceğe hazırlanan ve gelecekle ilgili bazı kararların verilmesi
gereken dönemdir. Bu kararların önemli bir kısmı orta öğretim döneminde verilmek
zorundadır. Alan seçimi, iş seçimi vb.
3. Orta öğretim dönemi üst okula hazırlanılan bir dönem olması nedeniyle başarı ve
sınav stresi gibi birtakım sorunların yoğun yaşandığı dönemdir ve rehberlik bu
konularda etkin olmalıdır.
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4. Ergenlik dönemi merak ve arayışın, gücü denemenin ve sınır yaşantıların yaşandığı
dönemdir.

Bu

gençleri

bazen

istenmeyen

alışkanlıklara

ve

bağımlılıklara

sürükleyebilir. Bu nedenle rehberlik bu konuda önleyici çalışmalar yapmalıdır.
5. Gençlik dönemi intiharları oldukça yaygındır ve bu konuda önleyici rehberlik
çalışmalar yapmalıdır.
6. Ergenlik dönemi cinsel enerjinin çok yoğun olduğu ve merakın, arayışın olduğu bir
dönemdir. Bu nedenle bu dönemde istenmeyen cinsel hastalıklar ve gebelikler
gözükebilir. Bu konuda da önleyici rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.
7. Bu dönemde birtakım saldırgan davranışlar ve uyumsuzluklar konusunda da
rehberlik çalışmaları gerekmektedir.
8. Sosyal ilişki ve uyum sorunu olan gençlere rehberlik yardım etmelidir.
9. Gençlerin problem çözme becerilerini kazanmalarına rehberlik yardım etmelidir.
1 O. Yeme bozuklukları ve bilinçsiz diyet uygulamaları gençlerin hem ruh hem beden
sağlığını olumsuz etkileyebilir. Rehberlik çalışmaları bu tip sorunlarla ilgilenmelidir.
1 1. Krizle baş edebilme ve kriz anında nasıl davranacağını kestirebilme konularında
yardım gerekebilir.
12. Verimli ders çalışma ve başarılı olabilme konusunda yardım söz konusu olabilir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
orta öğretim kurumlarında kaçınılmaz olarak gereklidir. Bu hizmetler etkili ve
sistemli bir şekilde verilmelidir( Poyraz, 2007, 10-11).
2.2.1. Rehberliğin Tanımı
Rehberlik ve psikolojik danışma bireyin kendini anlaması, problemlerini
çözmesi, ileriye yönelik gerçekçi kararlar alması, kapasitesini kendine en uygun
düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi ve kendini
gerçekleştirebilmesi

için bireye verilen psikolojik yardım sürecidir (Kepçeoğlu,

2004).
Bakırcıoğlu'na

(2005) göre "rehberlik ve psikolojik danışma, bireyin

kendini, çevresindeki olanakları tanıması, gizilgüçlerini geliştirmesi için kişiye, bu işi
kendine meslek edinmiş uzmanlarca yapılan düzenli bir yardım sürecidir."
Kuzgun (2002) ise rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, "bireye kendisini
anlaması, doğru kararlar vererek, kendini gerçekleştirmesi ve çevresindeki olanakları
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tanıması

ıçın

verilen

sistematik

ve

profesyonel

yardım

süreci"

olarak

tanımlamaktadır.
Yeşilyaprak

(2003)' e göre rehberlik hizmetleri; "öğrencinin her yönden

gelişmesini ve uyumunu sağlamaya yönelik sistemli olarak ve profesyonel düzeyde
sunulması gereken,çeşitli aşamaları ve süreklilik arz eden bir yardım sürecidir."
Rehberlik, "bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkar uyumlar
sağlamasında gerekli olan seçmeleri (tercihleri), yorumlan, planları yapması ve
kararlan vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve
kararlan uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel yardımdır" (Tan
1992, 18). Bakırcıoğlu (2005) ise rehberliği "bireyin kendini ve çevresindeki
olanakları tanıması, gizil güçlerini geliştirerek, sorunlarını çözebilmesi ve kendini
gerçekleştirmesi için kişiye, bu işi kendine meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan
düzenli bir yardım süreci" olarak tanımlamaktadır.
Kepçeoğlu

(2004) tanımlardaki

ortak

öğeler

şöyle

toparlamaktadır:

"Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bir hizmet sürecidir. Bu süreç bireye yardım
etme işidir ve bu yapılan rehberlik ve psikolojik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik
ve psikolojik danışma profesyonel bir yardımdır ve başarılı olabilmesi için bu alanda
yetişmiş uzmanlar tarafından verilmelidir. Rehberlik ve psikolojik danışmanın esası
bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlamaktır."
Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan "süreç", "yardım", "birey",
"kendini anlama", "seçim yapma", "uyum sağlama", "kendini gerçekleştirme" gibi
sözcüklerden yola çıkarak rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler
yapılabilir:
1. Rehberlik bir süreçtir: Rehberlik hizmetleri bir anda olup biten bir iş değildir.
Rehberli hizmeti çalışmalarının etkili sonuçlar vermesi için belirli bir süre gerektirir.
Bunun için rehberlik hizmetleri süreklidir. Rehberlik tek bir olay ya da işlem değildir;
belirli basamakları bulunan ve birbirine dayalı olan bir dizi etkinliği kapsar.
2. Rehberlik bireye yardım etme işidir: Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır.
Rehberlik hizmetleri nasihat etme ve bilgi verme yardımı değildir. Burada "yardım
etme" kavramı, yardım alanı ve yardım edeni kapsamaktadır.
3. Rehberlik yardımı bireye dönüktür: Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey
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vardır. Okul ortamında rehberliğin

ilgilendiği

birey öğrencidir.

Her öğrenci

geliştirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. Rehberlik anlayışında genel olarak her birey
değerlidir.
4. Rehberlik

bilimsel ve profesyonel

bir yardımdır:

Rehberlik

çalışmaları

bilimseldir. Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır. Bu
bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak rehberlik yardımı belirli bir plan, program
ve sistem içinde sunulabilir. Psikolojik danışma hizmetleri mutlaka bu alanda
yetişmiş uzman kişiler tarafından verilmesi gerekir.
5. Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir:
"Kendini gerçekleştirme" psikolojik danışma ve rehberlik yardımının bütün boyutları
içine alan bir kavramdır (Kepçeoğlu 1999, 11-12).
2.5. Rehberlik Hizmetinin Kapsamı
Rehberlik hizmetleri öğrencilerin her yönüyle bütünlük içinde gelişmelerini
sağlayacak kapsamlı bir hizmettir. Bu hizmetin bütün kapsamlarının bir birleriyle
ilişki içinde ve iç içe geçtikleri söylenebilir. Bu bölümde rehberliğin kapsamları genel
olarak ele alınmaktadır.
Örgün eğitimde bütün öğretim kademeleri

için öğretim ve yönetim

etkinliklerinin dışında kalan ve öğrencinin gelişmesine yardımcı olan türlü hizmetler
vardır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ise bunların ancak bir bölümünü
oluşturmaktadır (Kepçeoğlu 1985, 25-26).
Özoğlu, (2007) rehberlik ile ilgili olarak "Öğrenci kişilik hizmetlerinin
genişletilmiş olan alanı ve işlevi içinde rehberlik ve psikolojik danışma en büyük yeri
ve önemi kapsamaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik hizmetleri eş anlamlı
olarak kullanılmamalıdır. Öğrenci kişilik hizmetleri rehberliğin yanı sıra okullarda
eğitim ve öğretime yardımcı olan, örneğin eğitsel kol faaliyetleri, okul-aile birlikleri
gibi, rehberlik ve psikolojik

danışma etkinliklerinin

içermediği

hususları da

kapsamaktadır."
2.2.2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Amacı
Eğitim süreci içinde rehberliğin temel ya da sanal amacı bireyin kendini
gerçekleştirmesidir.

Kendini

gerçekleştirme
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kavramı,

kişide

var

olan

tüm

gizilgüçlerin,

yeteneklerin,

kapasitelerin

ortaya

korunası,

uygulama

alanına

sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilir. Bu sonal amaca varabilmek için
rehberlik öncelikli alt amaçları gerçekleştirmekle işe başlar. Rehberliğin amacını şu
şekilde şematize edebiliriz.

BİREY

Kendini Tanıma

Kendini Anlama ve Kabul Etme

Ben kimim? Özelliklerim neler? Kuvvetli ve zayıf yanlarım neler? İlgi ve
eğilimlerim neler? İhtiyaç ve problemlerim neler? ... soruların yanıtları.

ı

Bulunduğu Ortamı ve Çevreyi Tanıma

Çevredeki eğitim ve iş olanakları neler? Ailelerin sınırlılıkları neler?
Toplumun gerçekleri, bana sağlanan fırsatlar neler? vb. soruların yanıtları.

Ben Ne Yapabilirim? Ne Yapmalıyım?

Bulunduğum

ortamda-bu

çevrede

sahip

olduğum

yetenekleri

nasıl

geliştirebilirim? Çevrenin bana sunduğu fırsatları en iyi nasıl değerlendirebilirim?
Sorunlarımı nasıl çözebilirim ve bulunduğum ortama nasıl uyum sağlayabilirim?

Kendini Gerçekleştirme

İşte rehberlik hizmetleri bu sonal amaca ulaşmada bireye ne kadar yardımcı olabilir
ve ona kendini

gerçekleştirme

yolunda

ihtiyaç duyduğu yardımı ne ölçüde

sağlayabilirse amacına o derece ulaşmış olur(Y eşilyaprak, 2003 :8).
Rehberlik ve psikolojik danışmanın hizmetlerinin amacını şu şekilde
sıralayabiliriz;
1- Bireyin kendini tanımasına ve anlamasına yardım etmek,
2- Bireyin problemlerini çözmesine yardım etmek,
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3- Bireyin gerek iç psikolojik
insan olabilmesine
4- Bireyin

uyumu gerekse çevre ile olan ilişkilerinde

uyumlu bir

yardım etmek,

sahip olduğu görünür ya da gizil tüm potansiyellerini

en üst düzeyde

geliştirmek,
5- Nihai olarak bireyin kendini gerçekleştirmesine

yardımcı olmaktır (Kaya, Baysal,

Kaygusuz ... 2007).

2.2.3. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin İlkeleri
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin ilkelerini şu maddelerde
toparlayabiliriz (Kepçeoğlu, 2004).
1- Rehberlik ve psikolojik danışmanın temelinde insan hak ve sorumlulukları ile
yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır,
2- Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarında öğrenci ile yakından alakalı
olan herkesin anlayış ve işbirliği içerisinde çalışması gerekir,
3- Rehberlik ve psikolojik danışma, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez alan bir
eğitim sistemi öngörür,
4- Rehberlik ve psikolojik danışma yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini
daha iyi anlamalarını, problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine
yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır,
5- Rehberlik ve psikolojik danışma, öğrencinin bedensel, zihinsel sosyal ve duygusal
olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun bir
düzeyde geliştirmesi için öğrencilere yardım etmelidir,
6- Öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma yardımı verirken onların türlü
yanlarını tanımak gerekir,
7- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri her okulun amaç ve ihtiyaçlarına
uygun olarak yoğunlaştırmalıdır,
8- Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir
biçimde profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
2.2.4. Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Önemi
Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak,
eğitim-öğretimi bireylerin ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır. Ancak kalabalık okullarda
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öğretmenlerin öğrencilerini teker teker tanıması ve öğretimi bireysel ihtiyaçlara göre
uyarlaması pek mümkün değildir(Sak, 2004).
Ültanır, (2005: I 04)' e göre "Ülkemizin gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda,
okullarda alkol ve uyuşturucu kullanmaya yönelme; okul vandalizmi adı verilen
hırsızlık, okul araç-gereçlerine
devamsızlıklarındaki
Ayrıca;

gençlerin

hizmetlerine

zarar verme, okul zorbalığı, intihar ve okul

artış gibi olumsuz tutum ve davranışları giderek artmıştır.
mesleki

duyulan

yönelimlerine

gereksinimlerinin

uygun

olan

eğitsel

arttığı görülmektedir.

yönlendirme
Çocuğun

ruh

sağlığının olumlu yöndeki gelişmesinin, onun okuldaki başarısı üzerindeki olumlu
etkileri bilinmektedir. Bu gereksinimler,
danışma

ve

rehberlik

mesleğinin

çağdaş eğitim sisteminde psikolojik

hizmetlerine

duyulan

talebi

giderek

arttırmaktadır."

Son yıllarda yapılan araştırmalarda ve polis kayıtlarında üniversite ve orta

öğretim kurumlarında uyuşturucu ve alkol kullanımın hızla arttığı ve bu durumun
ilköğretim

çağındaki

öğrencilerde

de görülmeye

başladığı

dile

getirilmiştir

(http://arsiv.ntvmsnbc.com). Türkiye'de son yıllarda gençlerde şiddet [vandalism] ve
saldırganlık davranışları, özellikle göçlerin yapıldığı bölgelerde ve büyük kentlerde
giderek artmaktadır(egitimekrani.com).
çoğunluğu,

Avrupa'daki

gerçekleştirme,

kadınlar

gibi

Türkiye'de intihara girişenlerin büyük bir

15-24 yaş arasıdır.

arasında

ise girişme

Erkekler

arasında

intiharı

riskinin . daha yüksek

olduğu

görülmüştür(Ültanır, 2005:104).
2.3. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Hizmet Alanları
Psikolojik Danışma ve Rehberlikte hizmet alanları (servisler) ile ilgili olarak
literatürde türlü açıklamalar yapılmış ve hizmet alanlarını gösteren birbirinden farklı
listeler geliştirilmiştir. Ancak geliştirilen bu listelerin ve yapılan gruplamaların
bütünü ile güvenilir olmadığı ve bunların doyurucu sayılamayacakları söylenebilir
(Kowitz ve Kowitz 1971, s. 69, Akt.: Kepçeoğlu, 1999, s.76).
Rehberlikte

hizmet

alanlarını

belirleyen

listelerden

bazıları

şöylece

sıralanabilir: Roeber ve arkadaşları (1955, s. 4) Rehberlikte 1) Psikolojik Danışma,
(2) bireyi tanıma, (3) bilgi verme, (4) yerleştirme ve (5) izleme, olmak üzere beş
hizmet alanını esas almaktadır. Holis ve Holis (1965, s. 23) rehberlikte şu yedi
hizmet alanını sıralamaktadır:
yerleştirme,

(1) bilgi verme, (2) Psikolojik

Danışma,

(3)

(4) bireyi tanıma, (5) izleme, (6) araştırma, (7) değerlendirme.

Humphreys ve arkadaşları (1967, s. 28) öğretim düzeyine bakılmaksızın genel olarak
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okullarda şu beş rehberlik servisini benimsemektedir. 1) Psikolojik Danışma, (2)
bireyi tanıma, (3) bilgi verme, (4) yerleştirme, (5) izleme. Shertzer ve Stone ise
(1971, s. 41) orta dereceli okullar için rehberlikte hizmet alanlarını sıralarken (1)
öğrencileri tanıma, (2) bilgi verme, (3) Psikolojik Danışma (4) planlama, yerleştirme
ve izleme olmak üzere dört hizmet grubunu esas almaktadır(Akt.: Kepçeoğlu, 1999).
Bu gruplandırmaya bakıldığında hizmetlerin bir kısmı doğrudan doğruya
bireye dönük, bir kısmı ise hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesine yöneliktir.
Kepçeoğlu

(1999) ise hizmetleri

dokuz

alanda sınıflandırmıştır.

Bu

araştırmada da bu alanlar temel alınmıştır. Aşağıda bu hizmet alanları (servisler)
sıralanmaktadır.
1) Psikolojik Danışma hizmetleri
2) Bireyi tanıma hizmetleri
3) Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
4) Yerleştirme hizmetleri
5) İzleme hizmetleri
6) Alıştırma-oryantasyon hizmetleri
7) Müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri
8) Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
9) Çevre ve veli ile ilişkileri.
Hizmet grupları bütünlük içinde birbirini tamamlayan hizmetler olarak
düşünülmeli, bağımsız ayrı hizmetler gibi algılanmamalıdır.
Kurumdan kuruma ve okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre, doğal
olarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlık ya da
yoğunluk farklı olabilir. Ancak, bu farklılıklar hiçbir zaman sadece bir ya da birkaç
grup hizmetle Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin yeterli bir düzeyde
sunulabileceği biçiminde düşünülmemelidir. İlişkilerin bir arada görülmesini anlatan
şekil aşağıda verilmektedir.
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Psikolojik Danışma

Bilgi Toplama
ve Yayma
Alıştırma

(Oryantasyon)
Yöneltme ve
Yerleştirme

Müşavirlik

İzleme ve
Değerlendirme

Çevre ve Veli
ile İlişkiler

Şekil 6. Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Hizmet Alanları(Kepçeoğlu, 1999).
Şekle 6'ya göre, Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde gerekli
görülen dokuz hizmet alanı ve bunlar arasındaki ilişkilere bakıldığında tüm hizmet
alanlarına ihtiyaç olduğu açıkça görülebilir. Psikolojik Danışma hizmetleri öteki tüm
hizmetlerin daha önemlisi ve merkezi konumundadır. Hizmetler arasındaki ilişkiler
aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok yönlü bir yapıya sahiptir. Sadece bireylere
dönük hizmetlerin değil bu hizmetlerin etkililiğini artıracağı için doğrudan doğruya
bireylere dönük olmayan öteki hizmetlerin de aynı ölçüde önemli oldukları
söylenebilir.

2.3.1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
Psikolojik danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin merkezini ve
özünü oluşturur. Psikolojik danışma hizmetlerinden yoksun rehberlik hizmetleri tam
sayılmaz. Bu öneminden dolayı geleneksel olarak "rehberlik hizmetleri" diye
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adlandırılan

hizmet

danışmadan

alanı

günümüzde

hız alan bir anlayışla

gelişmektedir(Poyraz,
Psikolojik

temelini

"Psikolojik

ve

özünü

Danışma

oluşturan

ve Rehberlik"

psikolojik
alanı olarak

2007).

danışma

hizmeti,

Bundan dolayı sadece "Rehberlik"
tersi kullanılmaktadır(Y

rehberlik

hizmetlerinin

yerine "Psikolojik

merkezini

oluşturur.

Danışma ve Rehberlik"

ya da

eşilyaprak, 2003, 1 O).

Kepçecğlu'na

(1999) göre "Psikolojik danışma hizmetleri diğer rehberlik

hizmetleri arasında daha teknik, daha duyarlı olan ancak uzman kişiler tarafından
profesyonel düzeyde sunulabilecek hizmetlerden

oluşur. Bu bakımdan psikolojik

danışma, rehberlik alanında verilen diğer hizmetlerle çok yakından ilgilidir. Nitekim
psikolojik danışma ile bütünleşmeden verilen diğer hizmetlerin etkililiği kuşkulu
olduğu gibi, psikolojik

danışma ile bütünleşmeyen

hizmetlerin

artık Psikolojik

Danışma ve Rehberlik alanı içinde düşünülmesi de doğru değildir. İşte, günümüzde
rehberlik hizmetleri arasında özellikle Psikolojik Danışma hizmetlerinin önemsenmesi
ve vurgulanması böyle bir gerçeğe dayanmaktadır."

Psikolojik Danışma hizmetlerinin sonal amacı diğer Psikolojik Danışma ve
Rehberlik alanları için de geçerli olan bireylerin kendini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Kendini gerçekleştirme, nihai ve genel bir sonuçtur. Psikolojik Danışmanın
amacına ulaştığının

göstergesi

bireyin davranışlarında

oluşan değişimdir.

Bu

değişiklikler bireyin isteği doğrultusunda gerçekleşen gönüllü davranışlardır. İşte
psikolojik danışma verilirken bu gönüllü davranışların oluşmasına uygun ortamlar ve
koşullar hazırlanmalıdır.
Psikolojik Danışma

hizmetlerinde

gereken ilkelerde önemli olan bazı

noktaları şu şekildedir: Türk PDR Derneği, hem bireysel hem de grupla psikolojik
danışma ilişkilerinde
Psikolojik Danışmanın mutlaka benimsemesi gereken ilkeleri şu şekilde
sıralamaktadır;
1. Psikolojik danışma ilişkisi ancak danışanın gönüllülüğü ile mümkündür. Buna
göre; danışan danışma ilişkisine girip girmemekte serbesttir. Bu özgürlüğün mümkün
olmadığı

durumlarda

danışman,

danışana

bunun

nedenlerini

açıklamakla

yükümlüdür.
2. Danışma süreci içersinde danışman danışanın kişisel bütünlüğüne saygı göstererek
onun iyiliği ve huzuru için çalışmaktan sorumludur. Danışman aynı zamanda
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danışanı grup etkileşiminden doğacak bedensel ve psikolojik incinmelerden korumak
için uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
3. Danışman; danışma ilişkisinden elde edilen bilgi ve kayıtların saklanması,
başkalarına verilmesi ya da yok edilmesinde etik kurallara uygun davranır. Danışma
ilişkisi ile ilgili her türlü bilgi gizli tutulur. Grupla danışma oturumlarında da grup
üyelerinin ortaya attıkları kritik bilgilerin gizli tutulması esastır.
4. Eğer danışan aynı zamanda bir başka profesyonel kişi ile ilişkideyse danışman, o
kişi ile temas kurarak onun onayını almaksızın, bu birey le danışma ilişkisine girmez.
Eğer danışma ilişkisi başladıktan sonra danışanın başka bir danışma ilişkisi içinde
olduğunu öğrenirse ancak danışan diğer danışmanla ilişkiyi kesmek istemiyorsa,
danışman bu danışamyla ilişkisini sonlandırır.
5. Danışanın durumu gerek kendisi gerekse başkaları için açık ve yakın bir tehlike
oluşturuyorsa, danışman bu tehlikeyi önleyebilecek, mantığa uygun bir tedbir alır
veya ilgililere bu tehlikeyi bildirir. Bu durumda danışman diğer uzman kişilerle
konsültasyon yapabilir.
6. Danışma ilişkisi ile ilgili tüm kayıtlar (görüşme notları, test verileri, yazışmalar,
bant kayıtları, elektronik veriler ve diğer dokümanlar) danışmanın çalışmakta olduğu
kurumun malı değildir. Bunlar mesleki amaçlarla kullanılır ve danışanın izni
olmadan başkalarına açıklanmaz.
7. Danışma ilişkisinden elde edilen veriler danışman eğitimi veya araştırma amacıyla
kullanılacağı zaman, ilgili danışanın kimliği gizli tutulur.
8. Danışman danışana, danışma ilişkisinde iken veya bu ilişkiye başlamadan önce
ilişkiyi etkileyebilecek amaçlar, hedefler, teknikler, danışma sürecinin kuralları ve
sınırlılıkları hakkında bilgi verir.
9. Danışman rüştünü

tamamlamamış

veya kendi başına karar veremeyecek

durumdaki danışanların çıkarlarını en iyi şekilde korur.
1 O. Danışman, danışanı ile ilgili olarak mesleki açıdan yetkili olan diğer bir
meslektaşı ile konsültasyon yapabilir.
11. Danışman kişisel ya da mesleki yetersizliği yönünden danışana yardımcı
olamayacağım ya da olamadığım anladığında ilişkiyi başlatmadan sakınır ya da
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ilişkiyi keser. Bu gibi durumlarda
Danışan

önerilen

uzmana

danışman,

danışanı uygun bir uzmana

gitmek istemezse

danışman

objektif

engelleyecek

yöneltir.

ilişkiyi sürdürmek

zorunda

değildir.
12. Danışman,

kendisinin

değerlendirme

ilişkisi

durumda

içinde

olduğu

başka bir danışmana

durumlarda

ve

danışmanın

danışanın

olmasını

yönetim,

bir kişi ile danışma

gönderir.

durumu

Ancak

mutlaka

ilişkisine

girmez,

başka bir seçeneğin
danışma

bu ilişkiye giımesi düşünülebilir.

denetim ya da

yardımını

bu

bulunmadığı
gerektiriyorsa

Aynı durum akraba ya da arkadaşla

girilecek danışma ilişkileri için de geçerlidir.
13. Danışman,

danışanla herhangi bir cinsel-duygusal

cinsel-duygusal

yakınlıktan

yakınlık meslek ahlakına aykırıdır.

14. Psikolojik danışma yardımı ile birlikte bilgisayar kullanıldığı
zihinsel,

duygusal

olmalı,

kaçınır. Danışanla

ve bedensel

(b) programın

amacı

açıdan bilgisayar
hakkında

çalışmasını

bilgilendirilmeli,

zaman danışan; (a)

yürütecek

(c) bilgisayar

danışanın ihtiyacına uygun olmalı ve (d) danışan bilgisayarı kullanırken
uygunsuz kullanma gibi problemleri

kapasitede
programı

yanlış ya da

gidermek ve daha sonraki ihtiyaçları belirlemek

için izlenmelidir.
15. Bilgisayarda
saklanır.

bilgi saklanacaksa,

Saklanan

bilgi, bu bilginin kullanıldığı

güvenlik yöntemleri
vermekle

sadece sağlanan hizmet için gerekli olan bilgi

kullanılarak

bilgisayardaki

görevli ve sorumlu personel

iş biter bitmez yok edilir. En iyi
bilginin sadece danışma hizmetlerini

tarafından

kullanılması

sağlanır(Türk

PDR

Der "etik kurallar" kitapçığı).
Gibson ve Mitchell (1990 : akt. Kuzgun, 1995) Psikolojik danışmayı "bireyin karar
verme

ve

problem

çözme

ihtiyaçlarını

karşılayarak

gelişim

ve

uyumunu

sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım
ilişkisidir"

şeklinde tanımlamaktadırlar.

Bu kavram üzerine birçok farklı tanım

bulunmaktadır. Bu farklılık, psikolojik danışma hizmetinin amacı konusunda farklı
görüşler ileri sürülmesinden kaynaklanmaktadır.

Psikolojik

danışma

hizmeti tüm

rehberlik

hizmetlerinin

temelini

ve özünü

oluşturmaktadır. Rehberlik hizmeti, psikolojik danışma hizmetinin bu öneminden
dolayı "psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri" olarak anılmaktadır (Kepçeoğlu,
1999, s.82).
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Rehberlik hizmetlerinden, psikolojik danışma hizmeti diğer alt hizmet dalları
ile karşılaştırıldığında uzmanlık gerektiren bir hizmet birimidir. Bu hizmetteki temel
anlayış,

psikolojik

danışmanın

diğer

bütün hizmetlerle

birlikte kullanılması

gerektiğidir.
2.3.1.1. Okullarda Uygulanan Psikolojik Danışma Hizmeti
Psikolojik Danışma yapmak için uygun bir yerin sağlanması, kuşkusuz,
kaçınılmaz bir gerektir. İşbirliği ve anlayış birliği de yine önemli gerekler arasındadır.
Ancak okullarda bir yandan uygun ortam ve koşulları sağlamaya çaba gösterilirken
öte yandan, aynı zamanda Psikolojik Danışma hizmetlerinin yoğunluğunu artırmaya
ve bu hizmetleri gerçekten tüm rehberlik hizmetlerinin merkezi haline getirmeye de
çaba göstermek gerekir (Kepçeoğlu, 1999, s.86).
Kepçeoğlu (1999, 86), özellikle okullardaki Psikolojik Danışma uygulamaları
için gerekli olan bazı düzenleme ve uygulamaları şu şekilde sıralamaktadır:
1.

Psikolojik

Danışma

hizmetlerine

okul Psikolojik

Danışma

ve Rehberlik

programlarında mutlaka yer verilmelidir.
2. Psikolojik Danışma hizmetlerinin diğer rehberlik hizmetlerinden farklı olan bazı
genel nitelikleri uzmanlar tarafından her fırsatta yönetici, öğretmen, öğrenci ve hatta
velilere açıklanmalı; öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanmaları teşvik edilmelidir.
3. Psikolojik Danışma hizmetleri için okulda uygun bir yer ayrılmalıdır. Bireysel
Psikolojik Danışma uygulamaları için küçük de olsa mutlaka ayrı bir odanın
ayrılmasına

gerek vardır.

Grupla Psikolojik Danışma

çalışmaları

için belirli

zamanlarda belirli dershaneler kullanılabilir
4. Psikolojik Danışma hizmetleri hem bireysel, hem de grupla Psikolojik Danışma
çalışmaları olarak dengeli bir biçimde ve birlikte sunulmalıdır. Öğrencilerle her
konuda her zaman Psikolojik Danışma yapılabilecek bir ilke olarak akılda tutulmak
kaydı ile okullardaki

Psikolojik

Danışma uygulamaları

özellikle şu problem

alanlarında yoğunlaştırılabilir: a) öğrencilerin başarısızlık ve öğrenme güçlükleri, b)
geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, c) kişisel ve sosyal problemler, d)
okulla ilgili problemler, e) aile ile ilgili problemler, d) başkaları ile ilişki kurabilme
ve arkadaşlık konusundaki problemler v.b.
5. Danışmanlar sürekli kendilerini geliştirmelidir.
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6. Psikolojik Danışma hizmetlerinde bireylerle kurulan ilişki özel ve gizli bir ilişkidir.
Danışmanların, Psikolojik Danışma hizmetleri ile ilgili olarak tutulan tüm kayıtları
bu gizlilik ilkesine uygun olarak saklamaları, bireylerle ilgili özel ve kişisel bilgileri
bireylerin izni olmadan başkalarına vermemeleri gerekir.
7. Okullarda Psikolojik Danışma hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin,
gerektiğinde,

çevrede bulunan ve psikolojik

yardım veren diğer kurumların

hizmetlerinden de yararlanmaları teşvik edilmelidir.
Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37. Maddesinde rehber öğretmenlere
verilemeyecek görevler ifade edilmekte ve "Rehber öğretmenlere yönetim işlerinde,
disiplin

kurullarında,

nöbet hizmetlerinde

ve imtihanlarda

görev verilemez"

denilmektedir(TC.I'vffiB. Tebliğler Dergisi, 2201, md. 37).
2.3.2. Oryantasyon
Ceyhan, (1995, akt.: Yeşilyaprak, 2003) Oryantasyon hizmetleri ile ilgili olarak
"bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere, eğitim yılı başında, okulu, kurallarını,
işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi
vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere
yapılan çalışmalardır. Daha genel anlamda oryantasyon; yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin çevresine, işine, okuluna alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa süreli bir
eğitim programıdır", şeklinde açıklamıştır.

Oryantasyon hizmeti, öğrencileri yeni bir duruma ve yeni bir ortama alıştırma
amacına yöneliktir. Bu hizmetin amacına ulaşması için henüz öğrenciler okula
gelmeden, öğretim yılının başında, yeterli bir hazırlık ve organizasyon yapılması
gerekir. Genel olarak öğretimin başladığı ilk hafta bu hizmetlere ayrılır (Yeşilyaprak,
2003).
2.3.3. Bireyi Tanıma Hizmetleri
Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde bu hizmetlerden yararlanacak
bireyleri türlü yönleri ile tanıma genel olarak önemlidir. Okullarda doğrudan doğruya
öğrencilere dönük olarak sunulan tüm Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin
etkililiği öğrenciler hakkında toplanan bilgilerin yeterliliğine ve geçerliliğine bağlıdır.
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Buna göre, bireyi tanıma hizmetleri diğer Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetlerinin bir tür ön-koşulu niteliğindedir (Özgüven, 1999).
Birey hakkında toplanan bilgilerin sadece Psikolojik Danışma ve Rehberlik
hizmetlerinde değil, bireyle yakından ilgili diğer kişi ve kurumlar tarafından da geniş
kullanım olanakları vardır. Burada sözü edilen bilgiler, kuşkusuz, birey hakkındaki
özel ve gizli olmayan genel bilgilerdir. Bu bilgilerden yararlanarak okulun ve
çevrenin iyi bir eğitim ortamı durumuna getirilmesi sağlanabilir (Kepçeoğlu, 2004;
Yeşilyaprak, 2003,).
2.3.4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
Öğrenci kendini tanıdıkça ve kendi gelişimi için yararlanabileceği bilgileri edindikçe
bu iki grup bilgiyi kullanarak gelişimine uygun durumlara yönelmeye başlayacaktır.
İşte öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna, branşa, işe ya da mesleğe
yönelmesi ve o kuruma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleri bu gruba
girer. Ayrıca öğrencinin okul içi ya da dışı bir sosyal etkinliğe yönelmesi, psikolojik
danışma hizmetinden yararlanması için teşvik edilmesi, seçmeli derslerden kendi
gelişimine yardımcı olacak alanları seçmesi, eğitim sırasında uygun kısa süreli iş,
staj, uygulama alanlarına yönelmesine ve yerleşmesine yardım edici bütün çalışmalar
bu hizmetlerin içine girer(Y eşilyaprak, 2003, s. 12).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre, (a) okul-içi yerleştirme,
(b) okul-dışı erleştirme hizmetleri gibi iki grup altında toplanabilir (Humphreys,
Traxler ve North, 1967; ss. 30, 31, Akt.: Kepçeoğlu, 2004). Ayrıca hizmetlerin
niteliği esas alınarak; (a) eğitsel erleştirme, (b) mesleki erleştirme, (c) sosyal
erleştirme gibi bir sınıflama da yapılabilir (Hollis, 1965, s. 356 Akt.: Kepçeoğlu,
2004).
Eğitim sürecinde yönlendirme çalışmaları; eğitimsel yönlendirme ve mesleki
yönlendirme olmak üzere iki gruba ayrılır. Eğitimsel sorunlarla ilgili olarak eğitim
sisteminde bireye ve bireylere götürülen yardım etkinliklerine eğitimsel yönlendirme,
bireye mesleki tercihler yapmasında, bir meslek alanına yönelmesinde, bu meslek
alanı içinde

bir meslek

seçmesinde

etkinlikleri içeren yönlendirme

ve mesleğe hazırlanmasında

çalışmalarına

mesleki yönlendirme

götürülecek
denilmektedir

(Özoğlu, 1982, s.98-99).

Eğitimsel yönlendirmenin

temel ilkesi; bireyi tanımak, onun kendisini

tanımasına, yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda başarıya ulaşmasına yardımcı
olmaktır. Öğrencileri okul durumlarına ve eğitim programlarına yöneltmede rehberlik
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uzmanının rolü ile ilgili olarak Özoğlu (1982, s. l 00.); "Her öğrenciye ait önemli
bilgileri toplamak ve bilmek, okuldaki veya okullardaki farklı eğitim programlarını
ve özelliklerini bilmek, farklı eğitim programlarını ve dersleri öğrencilere etkili bir
biçimde tanıtmak ve mümkünse bilgi aktarma yerine daha etkili ve öğrencilerin aktif
olarak katılacakları yöntemleri kullanmak, ayrıca yeni öğrenciler için okuldaki diğer
elemanlarla beraber bir yönlendirme ve duruma hazırlama programı hazırlamak ve
yürütmek" ifadelerini kullanmaktadır.
Hamphreys, Traxler ve North'a (akt: Özoğlu, 1982)

göre, araştırma bulgularının

ışığında mesleki yönlendirmede üzerinde durulması gereken hususlar şunlardır.
a. Öğrencinin okul yaşamının erken yıllarında çalışmalar başlatılmalıdır.
b. Mesleğe yöneltme için sürekliliği olan bir program seçilmelidir.
c. Gelişme ve olgunlaşma vurgulanmalıdır.
d. Belirli bir mesleği zamanından önce seçme baskısından bireyi kurtarmaya
çalışılmalıdır.
e. Öğrencinin psikolojik ve sosyal özelliklerine ilişkin geniş ölçüde bilgi sahibi
olunmalıdır.
f. Belirli bir meslek ya da iş yerine meslek seçme ve hazırlama konusu kariyer
kavramı içinde ele alınmalıdır.
g. Öğretim, bireyin meslek seçmesi gibi kısıtlı bir iş ya da eylem için olmaktan çok
mesleksel gelişim kavramı içinde ele alınmalıdır.
Yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen, rehberlik
uzmanı, okul yöneticisi, veliler ve ayrıca da çevredeki kurumlarla da işbirliği içinde
olmalıdır.
2.3.5. Bilgi Toplama ve Yayma
Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi ve çevresine uyum sağlayabilmesi için
öncelikle kendini tanıması ve yaşadığı toplumda kendini nasıl geliştirebileceğini iyi
değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirme için gerçekçi bilgilere ihtiyaç vardır(Tan,
1992). İşte bilgi toplama hizmetleri öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır. Örneğin seçmeli derslerin
bulunduğu bir sistemde öğrenciye seçmeli derslerin kapsamı, amacı, kazandıracakları
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hakkında

bilgi verilmesi

gerekir.

Ya da temel eğitim sonunda

öğrencilere

gidebilecekleri çeşitli liseler, bunların yapısı, niteliği, giriş koşulları gibi bilgiler
verilebilir.
Bunların yanı sıra okuldaki ve çevredeki eğitsel ve kültürel etkinlikler,
yardım hizmetleri, yararlanabilecekleri kurumlar, part-time iş olanakları, mezun
olduktan sonraki iş olanakları hakkında bilgiler... vb. gibi öğrencinin kendini
geliştirmesi için ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin toplanması, tasnifi, öğrencinin
yararlanmasına sunulması ve paylaşılması çalışmaları bu gruba girer (Yeşilyaprak,
2003).
2.3.6. Müşavirlik (Konsültasyon) (Danışmanlık)
Danışmanlar, öğretmenlere bir danışman (konsül tan, müşavir) olarak hizmet
verebilirler

ve böylece

öğretmenlerin;

çocuğun normal

sosyal, duygusal

ve

entelektüel gelişiminde olumlu etkilerini arttırabilirler (Ohlsen, 1974, akt. Kepçeoğlu,
2004). Rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarının

başarısında

okuldaki

yönetici, öğretmen ve danışmanın ortak ve yeterli düzeyde bu anlayışa sahip
bulunmaları gereği her zaman önemsenmiştir. Rehberlik ve psikolojik danışma
çalışmalarının bir "takım çalışması"

olarak okuldaki

tüm eğitim

ilgililerinin

ortaklaşa yürüttükleri bir hizmetler grubu gibi anlaşılması, personelin ortak ve yeterli
bir rehberlik ve psikolojik danışma anlayışına sahip olmalarının önemini daha da
arttırmaktadır (Kepçeoğlu, 1981, s. 133).
Rehberlik programı, öğretmenlerin öğrencilerde,

ilerde problem haline

gelebilecek patolojik davranım belirtilerini erken teşhis etmeye karşı duyarlılığını
arttırır. Bu suretle öğretmenin

birey ve toplum

için olabilecek problemleri

"önleyicilik" rolünü arttırmış olur (Özgüven, 1999, s.51). Aslında danışman her
öğretmene, değiştirmesi gereken problemli çocuk davranışları ile bu konularda kimin
yardımının

gerektiğini

saptayabilme

ve

çocuğun

kuvvetlendirme konusunda yardım edebilmelidir.

istenen

davranışlarını

Buna ek olarak danışmanlar

öğretmenlere, belirlenen bir öğrencinin arkadaşları ve öğretmeni üzerindeki etkisini
(ve öğretmenin problemli öğrenciler üzerindeki etkisini) nasıl ölçebileceğini de
göstermelidir (Ohlsen, 1974, s.51; Akt.: Kepçeoğlu, 2004).
Özgüven (1999) ise, "okul rehberlik servisi, bireysel olarak her çocuk
hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerden öğretmenler de yararlanır. Gerektiğinde bir
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çocuk hakkında daha ayrıntılı bilgi toplanması hususunda öğretmene yardım eder.
Öğrencilerin toplu dosyalarında sistematik olarak toplanan bu bilgiler, öğretmenlerin
çocuklar hakkındaki bilgi ve anlayışını arttırır ve öğretmene zaman kazandırır"
şeklinde müşavirlik hizmetlerinin öğretmenlere olan katkısını belirmiştir.
Yılmaz ve Üre (2002, 81) müşavirlik (konsültasyon) çalışmaları kapsamında
yapılabilecek bazı çalışmaları şu şekilde sıralamışlardır:
- Sınıfların öğrenme ve psikolojik sağlık açısından daha uygun ortamlar haline
getirilmesi için öğretmenlerle yardımlaşma.
-Öğretmenlerden beklenen sınıf içi- rehberlik uygulamalarında öğretmenlerle işbirliği
yapma.
-Öğrencilerini daha çok tanımak isteyen ve bu amaçla bazı psikolojik danışma ve
rehberlik araçları geliştirip uygulamak isteyen öğretmenlere yardım etme.
-Öğrenme ve çalışma güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencilerini
tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle işbirliği yapma.
-Eğitsel kol çalışmaları programlama ve sürdürmede kol sorumlusu öğretmenlerle
yardımlaşma.
-Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik
çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
açıklama.
-Okuldaki tüm imkanların psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde daha uygun
olarak kullanılmasında okul müdürü ve diğer yöneticilerle işbirliği yapma.
Okul ve yönetim konusunda yapılan araştırma bulguları, etkili okulların
yöneticilerinin güçlü liderler olduğunu ortaya koymaktadır. Okul liderliği sadece
okul müdürü ile sınırlı kalmamakla beraber yönetici üzerinde merkezileşir. Etkili
okul yöneticileri

zamanlarının

çoğunu sınıflarda ve diğer eğitim ortamlarında

öğretim sorunları ile ilgilenerek geçirmekte, temel ilgi alanını öğretim sorunları
olarak

kabul

etmektedir.

Bu tür okul

yöneticisi

okuldaki

kişisel

"rolünü"

öğretim lideri olarak görmektedir. Öğretim liderliğinin bir göstergesi de okuldaki
tüm etkinliklerin

öğretimin

geliştirilmesine

dönük

olarak bütünleştirilmesidir

(Özgüven, 1999).

Okul müdürü ve öğretmenler rehberlik anlayışına sahip ise bu etkinlikler
daha etkili bir şekilde yerine getirilebilecektir.
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2.3. 7. İzleme Hizmetleri

İzlem hizmetleri yapılan rehberlik ve danışma hizmetlerinin
belirlemeye çalışır. İzleme çalışmaları danışanın uyumunu

etkisini

sağlamlaştırma

ve

gerekiyorsa daha ileri yardımlarda bulunma imkanını yarattığı gibi rehberlik
hizmetlerinin değerlendirmesi için de bir araştırma ve değerlendirme yoludur(Tan,
1992). Ayrıca izleme ve değerlendirme hizmeti, yapılan önceki hizmetlerin bir
devamı gibi düşünülebilir. Yöneltme ve yerleştirme sürecinin sonucu ne olmuştur?
Oryantasyon hizmetleri öğrencilere ne ölçüde yararlı olmuştur? Bütün bu durumların
izlenip değerlendirilmesi yapılan hizmetlerin etkinliğini anlamak, gerekiyorsa yardım
hizmetlerini sürdürmek, yeni düzenlemeler yapmak için gerekir.
Bu gruba giren önemli bir çalışma da "mezunları izleme"dir. Okulu
bitirenler ne yapıyor? Ne kadarı alanı ile ilgili bir üst eğitim kurumunda okuyor, ne
kadarı çalışıyor, ne gibi işlere yöneldiler? Özellikle okuldaki yardım hizmetleri onları
yaşama uyuma ne ölçüde hazırlayabildi? Bunları değerlendirmek için mezunlarla
ilişkiyi koparmamak; görüşme, eski mezunlar günü düzenleme gibi yollarla bu
bilgileri toplayıp verilen hizmetleri izleyip değerlendirmek gereklidir. Yine bu
çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir(Yeşilyaprak, 2003).
2.3.8. Çevre ve Veli İle İlişkiler
Ana-baba, çocuğun en uzun süre ve en yakın iletişimde

bulunduğu

kişilerdir. Çocuk; kültürel değerlerini, temel alışkanlıklarını, gelişim görevlerine
karşı yaklaşımlarını aile ortamında kazanır. Okul danışmanları gerek

öğrencilerin

halihazır davranışlarının nedenini anlamak gerekse yeni davranışların geliştirilmesi
çabalarında

destek

sağlamak

amacı

ile ana-babalarla

yakın

ilişkide

olmak

durumundadırlar(Kuzgun, 1995, s.194).
Özgüven'e göre (1999, s. 55) okul rehberlik servisi, "özellikle problemi olan
çocukların

problemlerinin

giderilmesi,

çocuk-aile

ilişkileri

ve

sürtüşmelerin

düzeltilmesi için "aile görüşmeleri" yapar. Veli ile danışman, gerektiğinde çocuğun
da katılması ile yapılabilecek psikolojik danışmalar ile velilerin anlayış ve bilgisini
geliştirecek, çocuğa ve problemine karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardım
edecektir.
Ebeveynlere
danışmanının

ehliyet

bilgi

verıcı

sınırları

içine

danışmanlık
giren
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ve

hizmetleri
onun

temel

sağlamak,
görevi

okul
sayılan

faaliyetlerdendir.

Ailelere psikolojik

danışma yapmak ise ayrı bir uzmanlık

konusudur (Kuzgun, 1995, s. 196).
2.3.9. Araştırma ve Değerlendirme
Kepçeoğlu'na

(1999) göre; okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik

uygulamaları içinde düşünülecek araştırma ve değerlendirme konularından bazıları
şöylece sıralanabilir:
• Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları ihtiyacın
belirlenmesi.
• Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi,
• Öğrencilerin belli başlı öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkarılması.
• Öğrencilerin yetenekleri ile başarı durumlarının karşılaştırılması.
• Öğrencilerin çeşitli problemlerinin incelenmesi,
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerde meydana gelen
davranış değişmelerinin belirlenmesi.
• Öğrenciler arasındaki sosyal ilişkilerin ortaya çıkarılması.
• Öğrencilerin belli başlı uyum güçlüklerinin incelenmesi,
• Okulun öğrenci özelliklerinin belirlenmesi,
• Öğrencilerin mesleki ilgi ve tercihlerinin incelenmesi,
• Çeşitli psikolojik ölçme araçlarını geliştirme ve bunlar üzerinde geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılması.
• Bireysel ve grupla psikolojik

danışma hizmetlerinin karşılaştırılmalı

olarak

etkililiğinin ortaya konulması.
• Sınıf-içi rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi,
• Psikolojik danışma ve rehberlik programında

yer alan her grup hizmetin

etkililiğinin değerlendirilmesi.
• Öğrencilerle okul rehberlik ve psikolojik danışma merkezi (servisi) arasındaki
ilişkilerin incelenmesi.

44

• Öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve velilerin Psikolojik Danışma ve
Rehberlik hizmetlerinden beklentilerinin araştırılması.
• Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının belirlenmesi,
• Yönetici ve öğretmenlerin rehberlik ve psikolojik

danışma ile ilgili görev

anlayışlarının ortaya konulması.
• Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki yetersizlikler ve bu yetersizliklerin
kaynaklarının araştırılması.
• Mezunların yöneldiği belli başlı okul, iş ve meslek alanlarının araştırılması, v.b.
Araştırma
sonuçların

sonuçları bir rapora bağlanarak yazılı hale getirilmeli ve

kalıcılığı

sağlanmalıdır.

ve ilgili diğer personelin

bu sonuçlardan

yararlanması

Okullarda araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak

yapılan çalışmaların ve hazırlanan raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler,
öğrenciler ve hatta velilerle paylaşılması gerekir.
2.4. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Yakın İlişkide Bulunduğu
Kişi ve Kurumlar.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi ıçın
öğrenciler kadar, öğretmenler, okul yönetimi, veliler ve yakın çevreninde desteğine
gereksinimi vardır (Kaya ve Diğerleri, 2007)
2.4.1. Okul Müdürünün Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Okul

Müdürü'nün,

okulundaki

rehberlik

ve psikolojik

danışmanlık

hizmetlerine ilişkin görev ve sorumlulukları şunlardır:
1) Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği fiziksel
şartları ve uygun çalışma ortamını

hazırlar, kullanılacak

araç ve gereçlerin

sağlanmasında sorumludur.
2) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ve Okul Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Kumlu'nun oluşumunu sağlar, Kurul'a başkanlık
eder.
3) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili yıllık
program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince gönderilen
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çerçeve programı ve Rehberlik Kurulu'nun tavsiye kararlarını da dikkate alarak,
hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
4) Okulun öğrenci sayısını ve bu sayıdaki artışı dikkate alarak, 'Rehber ve Psikolojik
Danışman' ihtiyacını Bakanlığa bildirir.
5) Okulun rehberlik programının verimli ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için,
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf
öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliğini sağlar.
6) Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından hazırlanan yıllık
rehberlik ve psikolojik danışma programının bir örneğini ders yılının başladığı ilk ay
içerisinde ve yılsonu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Raporu'nun bir
örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde Bakanlığa gönderir.
2.4.2. Müdür Muavinlerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
ilişkin Görevleri
1)

Sorumlu olduğu sınıftaki öğrencilere ilişkin sorunları ve bu öğrencilerle ilgili

gerekli bilgi ve belgeleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine iletmek.
2)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Kurulu toplantısına

katılmak.
3)

Okul müdürünün vereceği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleriyle ilgili

diğer görevleri yapmak.
2.4.3. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme Kurulu
Her eğitim-öğretim kurumunda, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin planlanması, eşgüdümün ve kurum içindeki işbirliğinin sağlanması
amacıyla, bir "Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yürütme
Kurulu" oluşturulur. Bu Kurul, ders yılının birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay
ile ders yılının tamamladığı son ay içerisinde olmak üzere, yılda en az üç defa
toplanır. Ayrıca ders yılı içinde gerektiğinde okul müdürünün uygun gördüğü
tarihlerde de toplanabilir. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'ndeki
Rehber ve Psikolojik Danışman bu Kurul'un sürekli üyesidir. Diğer üyeler, her ders
yılı başında, Öğretmenler Kurulu'nda yeniden belirlenir. Rehberlik ve Psikolojik
Danışma Hizmetleri yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında aşağıdaki
üyelerden oluşur.
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a)

Müdür Muavinleri,

b)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi'nde görevli Rehber ve Psikolojik

Danışman,
c)

Sınıf öğretmenlerinden her bir sınıf düzeyi (I.,II, III. gibi) için seçilecek birer

temsilcisi,
d)

Disiplin Kurulu'ndan bir temsilci,

e)

Okul Aile Birliği'nden bir temsilci

f)

Öğrenci Konseyi üyesi

2.4.4. Sınıf Öğretmeninin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine
İlişkin Görevleri
Sınıf öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar. Ancak sınıf Öğretmenliği görevi
olmayan okullarda bu görevler diğer öğretmenler tarafından yürütülür
1)

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma servısının hazırladığı yıllık çalışma

programı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek.
2) Ders çizelgesinde 'sınıf saati' için ayrılan sürede, sınıfa girmek ve Sınıf rehberlik
çalışmaları kapsamında, akademik ve kariyer gelişimi etkinliklerini rehber ve
psikolojik danışman ile işbirliği içerisinde yürütmek.
3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak seçmeli ders,
bölüm/program, okul, iş ve meslek seçimlerinde öğrencilere yardım etmek.
4) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile işbirliği yaparak öğrencinin
kendisini tanımasına yardım etmek, gerekli bilgileri toplamak için anket, envanter
gibi ölçme araçlarını uygulamak. Kendisinin yapabileceği değerlendirmeleri yapmak
ve sonuçları okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine iletmek.
5) Öğretim yılı sonunda yaptığı her türlü rehberlik faaliyetlerini aksaklıkları,
sağlanması gereken olanakları ve önerileri kapsayan görüşünü Okul Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Servisine vermek (mebnet).
2.5. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Tarihsel Seyri
2.5.1. ABD'de Rehberlik
Rehberlik, 20. yüzyılın başlarında ABD'de ortaya çıkmış ve en çok bu ülkede
gelişme göstermiştir.
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Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe kişiye insan olarak
büyük değer vermiştir. Bu yüzden rehberlik faaliyetlerinin Amerika'da

doğup

şekillenmesi tesadüf değildir. 19. yy sonlarında Amerikan toplumunda birçok
eğitimci, düşünür ve vatandaşlar okulların gençleri bütün haklarını daha iyi
kullanabilecekleri birer psiko-sosyal varlık olarak ve topluma katkıda bulunabilecek
birer üretici olarak daha iyi yetiştirilmeleri

konusuyla

yakından ilgilenmeye

başlamışlardır. Bunun sonucu olarak bireysel eğitime, çocukların bio-psiko-sosyal
ihtiyaçlarına ve toplumun ihtiyaçlarına dikkat artmıştır(Tan, 2000, s. 22-23).
Rehberlik kavram ve uygulamaları bakımından ABD'nin ileri bir düzeyde
bulunduğu ve bu alandaki gelişmelere yine Amerika'nın öncülük ettiği bilinmektedir.
Amerika'da

psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi maddeler halinde şöylece

özetlenebilir:
1. Bugünkü geniş anlamında olmasa bile, ilk kez 1890'larda Amerika'da Californiya
eyaleti okullarında rehberlik uygulamaları ile yakından ilgili bazı yeniliklerin yer
aldığı görülmektedir.

Bu

yeniliklerden

bazıları

öğrencilerin

bireysel

olarak

incelenmesi, öğrencilerle danışma ve okulu bitirenleri izlemedir.
2. Mesleki rehberliğe ağırlık veren ilk rehberlik uygulamaları ve bu uygulamaların
örgütlenmesi 1900'lerde Boston okullarında başlatılmıştır.
3. Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının öncüsü Frank
Parsons'dur. Parsons'un rehberliğe olan inancı ve başlangıçtaki katkısı rehberlik
alanında her zaman önemsenmiştir. Parsons 1908'de rehberlikle ilgili çalışmaları bir
bütünlüğe kavuşturmak amacı ile okul dışında, 'Boston Meslek Bürosu' kurmuştur.
Bu kuruluş rehberlikle ilgili ilk kuruluş niteliğindedir. Bu büro'nun amacı ilgi ve
yeteneklerine uygun olarak gençlerin meslek seçmelerine yardımcı olmak idi.
Parsons mesleki rehberlikle ilgili temel kavramları 1909 yılında hazırladığı "Meslek
Seçimi" adlı kitabında açıklamıştır. Çoğu zaman rehberlik hareketinin "babası" olarak
gösterilen Parsons, "mesleki rehberlik" deyimini ilk kez kullanmış; mesleki rehberlik
kavramını, bir meslek için hazırlanmada, mesleğe giriş yollarını aramada, mesleği
seçmede, etkili ve başarılı bir meslek adamı haline gelmede gençlere dönük, bir
yardım süreci olarak tanımlamıştır.
4. 1909 - 1915 yıllan arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaşmakta olduğu ve
Boston okullarında 117 kadar personelin uzman olarak rehberlikle ilgili görevlere
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atanmış bulunduğu görülmektedir.

1913'te öğrencilere, öğretmenlere ve velilere

meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki İnformasyon Dairesi" ; daha
sonra 1915'te "Boston Mesleki Rehberlik Dairesi" kurulmuştur.
5. 191 O'da ilk mesleki rehberlik kongresi Boston'da toplanmıştır. Bu kongre ulusal
düzeyde mesleki bir örgüt kurmanın ilk temellerini atmış; arkasından "Ulusal
Mesleki Rehberlik Derneği" kurulmuştur.
6. 1958'de kabul edilen "Ulusal Savunma Eğitim Yasası" ile psikolojik danışma ve
rehberlik çalışmaları bütün boyutları ile federal hükümet tarafından parasal desteğe
kavuşturulmuştur!
7. Amerika'da başlangıçta mesleki rehberlik çalışmaları olarak sürdürülen rehberlik
uygulamaları kısa sürede eğitsel, kişisel-sosyal rehberlik konularını da bünyesinde
toplamış ve bugünkü geniş kapsamına erişmiştir(Kepçeoğlu, 1999).
Ilk olarak okul dışında ve gençleri mesleğe yerleştirmeye yardım etmek amacıyla
başlayan rehberlik hizmetleri ABD'de

1913 yılında eğitim sistemine girmiştir.

ABD'de bu hizmetlerin gelişmesinde mesleki örgütlenmenin çok önemli bir rolü
olmuştur. Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği, Amerika'da psikolojik
danışma ve rehberlik alanının ulusal düzeyde en güçlü mesleki örgütüdür. Kısa adı
ile APGA olarak bilinen bu derneğin kendine bağlı birçok alt demek ve kuruluşu
bulunmaktadır. Her biri ayn birer demek olarak çalışan APGA, psikolojik danışma
ve rehberlik alanının mesleki standartlarını, ahlak ilkelerini, bu alanda çalışacak
uzman personelin

eğitim ve yetiştirme esaslan

ile görev ve sorumluluklarını

belirlerken bu hizmetlerin gelişmesinde çok önemli işler başarmıştır(Yeşilyaprak:,
2003).

2.5.2. Türkiye'de Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Rehberlik ve psikolojik danışma, okullarımızda yabancısı olduğumuz bir
faaliyet çeşidi değildir. Ancak, organize edilmiş, planlanmış, teknik ve ilkelerine
uygun olarak sunulan ve uzman elemanlarca yönetilen bir faaliyet grubu olarak,
okullarımızda, dolayısıyla eğitim faaliyetlerimiz arasında, oldukça yakın bir geçmişe
sahiptir. Bu durum, rehberlik ve danışma kavramının doğup geliştiği Amerika
Birleşik Devletleri'nde de pek farklı sayılmaz. Orada da yüzyıl öncesine giden bir
geçmişe sahiptir. Bu yüzden rehberlik kavramı ve bunun içinde psikolojik danışma
kavramı, ya çok dar ya da çok geniş anlamlara gelecek şekilde tartışılmıştır.
Rehberlik ve psikolojik danışma kavramları gelişmekte olan, yeni ortaya çıkan
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kavramlar olduğu için çabuk değişime, düzeltmelere uğramakta ve günümüzde de bu
değişimler ve düzeltmeler devam etmektedir (Tan, 1989).
Türkiye'

de okullarda uygulanan

rehberlik

sistemi Amerika

birleşik

Devletleri model alınarak oluşturulmuştur. (Tan, 1989).

Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberlik kavramı ve uygulamalarındaki
gelişmeler maddeler halinde şöyle özetlenebilir:
1. Rehberlik fikir ve kavramı eğitimimize 1950'lerde girmeye başlamıştır, 1951-1956
yılları arası eğitim sistemimizde rehberlik çabaları bakımından çok hareketli bir
dönem olmuştur(Tan, 1974). Bu dönemde Türk-Amerikan işbirliği içinde, bir yandan
Amerikalı umanlar eğitim sistemimizle ilgili incelemeler yarken bir yandan da
ülkemizdeki bazı eğitimciler de PDR alanında uzmanlaşmak üzere Amerika'ya
gitmişlerdir.
Bu arada Amerika'ya gönderilmiş olan eğitimcilerimiz de oradaki bilgi ve
yaşantılarını

Türkiye'ye

döndüklerinde

uygulama

alanına

sokarak

rehberlik

hizmetlerinin gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Bunlardan Prof. Dr. Feriha Baymur
ve Prof. Dr. Hasan Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardır.
a) 1951-1952 öğretim yılında Türk ortaöğretimini inceleyen uzmanlardan bir olan
Rufi (1953; ss. 14,15) hazırladığı raporda rehberlik konusunu da ele almıştır.
b) 1952-1953 öğretim yılında Amerikalı uzmanlardan Tompkins. Beals. Mills, Türk
eğitiminin yapısını incelemişler ve okullarda rehberliğin gereği ve örgütlenmesi
üzerinde görüşlerini açıklamışlardır.
c) Rehberliğe

dikkati

çeken bu dönemdeki

yoğun çalışmalar

Milli Eğitim

Bakanlığı'nda da etkilerini göstermiş; 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı
olarak "Test ve Araştırma Bürosu" kurulmuştur.
d) Rehberlik konusundaki toplantılar ve seminerler yaz aylarında daha uzun süreli
rehberlik kursları biçiminde yapılmaya başlanmıştır. 1953 yazında İstanbul'da yapılan
rehberlik semineri konuya daha çok ilgi toplamıştır. Bu seminere katılan bazı müdür
ve öğretmenler

gönüllü

olarak

kendi

başlamışlardır.
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okullarında

rehberlik

uygulamalarına

e) 1953-1954 öğretim yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Pedagoji ve Özel Eğitim
bölümlerinde, Ülkemizde ilk kez "Rehberlik" dersi okutulmaya başlanmıştır.
f) 1954 yılında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere altı ilde "Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kurulmuştur; Ancak, kuruluşlarından çok daha sonra, 1968'de
yürürlüğe giren bir yönetmelikle (MEB - Tebliğler Dergisi. 1488, 12.2.1968) bu
merkezlerin görevleri açık olarak gösterilebilmiştir.
2. Rehberlik konusunda

ülkemizde

1951-1958

yılları arasında görülen hızlı

çalışmalar ve gelişmeler daha sonra duraklamıştır. Bu duraklamada türlü etmenlerin
etkisi olmuştur. Bunlar arasında, yetişmiş personel yokluğu, yetkililerdeki inanç ve
bilgi eksikliği, parasal desteğin bulunmayışı. v.b. sayılabilir. Ancak, rehberlik fikir ve
kavramı ülke düzeyinde yayılmaya, yeni hazırlanan program ve yönetmeliklerde
etkisini göstermeye devam etmiştir. Bu arada, örneğin, VII. Milli Eğitim Şurası
rehberlik çalışmaları ile ilgilenmiş; ortaöğretim okullarında "grup öğretmenliği"
kavramı benimsenmiştir.
3. Ülkemizde okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli bir
dönüm noktası olmuştur.
a) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda planlı ve
programlı rehberlik uygulamalarının başlatılması öngörülmüştür.
b) VIII. Milli Eğitim Şurası çalışmalarında ortaöğretimin yeniden düzenlenmesi
konusunda önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar arasında, birinci ve ikinci devre
ortaöğretim yeniden tanımlanmış; ikinci devrede yükseköğretime, hem mesleğe hem
yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan üç grup program kabul edilmiştir.
Dokuzuncu sınıf rehberlik çalışmalarının yoğunluk kazanacağı bir "yöneltme sınıfı"
haline getirilmiştir. Programlar arasında yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanmış;
sınıf geçme yerine ders geçme sistemi benimsenmiştir.
4. 1970-1971 Öğretim yılı okullarda planlı ve programlı psikolojik danışma ve
rehberlik uygulamalarının

başlatılması ve okullara rehberlik personeli atanması

bakımından Türkiye'de psikolojik danışma ve rehberliğin gelişimi sürecinde çok
önemli bir yıl olmuştur.
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a) Gerek İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın gerekse VIII. Milli Eğitim Şurası'nda
alınan kararların etkisi ile 1970-1971 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nca.
"Orta Dereceli Okullarda Rehberlik servislerinin Kuruluşu ve Görevleri ile ilgili
Esaslar" (MEB- Teb. Der. 1619, 10.8.1970) geliştirilerek 24 genel, mesleki ve teknik
ortaöğretim okullunda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları başlatılmıştır.
b) Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları başlangıçta, rehberlik
konusunda bir süre hizmet - içi eğitim görmüş öğretmenlerle sürdürülmüş; daha sonra
öğretmenlerin yanı sıra, eğitim ve psikoloji dallarında çeşitli üniversite ve yüksek
okulları bitiren genç elemanlar tam - zamanlı rehberlik personeli olarak okullara
atanmaya başlanmıştır.
5. Okullarda başlatılan PDR uygulamalarına paralel olarak eğitim sistemimizde
rehberliğin önemini ve yerini belirleyen gelişmelerde devam etmiştir.
a) 1970 sonrası eğitim reformu çalışmaların da eğitimde "seçme, yöneltme ve
rehberlik" ilkesi kabul edilmiştir(Resmi Gazete. 14335. 13.10.1972).
b) Milli Eğitim Temel Kanunu ile eğitimde "rehberli ve yöneltme" ilkesi bir yasa
maddesi olarak benimsenmiştir(Resmi Gazete, 14574, 24.6.1973).
6. IX. Milli Eğitim Şı'.'ırası'nda alınan kararlar okullardaki psikolojik danışma ve
rehberlik uygulamalarına yeni ve önemli boyutlar kazandırmıştır. Ülke düzeyinde
bütün orta dereceli okul programlarında rehberlik çalışmaları için haftada iki saatlik
bir süre ayrılmıştır. Bu karar rehberlik çalışmaları için gerekli olan zaman sorununu
çözmede önemli bir adım olmuştur. Bu derslerde rehberlik uygulamaları sınıf
öğretmenlerinin sorumluluğuna bırakılmış; bu uygulamanın esaslan (MEB. Teb. Der.
1805, 16.9.1975) belirtilmiş ve uygulamada kullanılacak kılavuz programlar (MEB Teb. Der. 1812. 4.11.1974) hazırlanmıştır.
7.

Okullardaki

rehberlik

uygulamaları

genişlerken

bazı

yüksek

öğrenim

kurumlarımızda da psikolojik danışma ve rehberlik dalında lisansüstü düzeyde
akademik programlar başlatılmış; bu dalda aynı bölümler kurulmuştur. Ülkemizde
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 1981 yılında yükseköğretimde yapılan yeni
düzenlemeler sonucunda psikolojik danışma ve rehberlik alanı eğitimde psikolojik
hizmetler anabilim dalları içinde bir bilim dalı olarak yerini almış; psikolojik danışma
ve rehberlikte lisans programları başlatılmıştır(Kepçeoğlu, 1999).
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1983 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik
Danışma

Hizmetleri

Genel

Müdürlüğü

kurulmuş

ve

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin yürütülmesi görevi verilmiştir (Yeşilyaprak, 2003).
2.5.3. K.K. T.C Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Tarihçesi
Ülkemizde rehberlik, uygulamalar bakımından yeni olmakla birlikte, fikir ve
kavram olarak oldukça uzun bir geçmişe sahiptir.
K.K.T.C eğitim sisteminde, Rehberlik çalışmalarının kökleri, her ne kadar
1975 yılında "Nejla Oktay tarafından yapılan pilot bir çalışmaya" (Bozkurt, 1998; 15)
dayanmaktaysa da "orta dereceli okullarda ilk kez 1975-76 ders yılında Türk Maarif
Koleji'nde, 1976-1977 ders yılından itibaren de Lefkoşa Türk Kız Lisesi ve Lefkoşa
Türk Lisesi'nde rehberlik uygulamalarına başlanmıştır. İşte ilk olarak bu girişimle
K.K.T.C'de

ilk olarak Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin gerçek

anlamda temeli atılmıştır. 1977-78 yıllarından itibaren öğrencilere Mesleki Rehberlik
anlamında bilgiler sunulmuştur(Vasfi,

1977). Vasfi (1977) LTL'de

uygulanan

Rehberlik hizmetlerinin amacını ve gereğini şu cümlelerle aktarmaktadır; "Lise
çağındaki öğrenciler, ... ergenlik dönemlerinde hızlı gelişim sonucu önemli gelişim
sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Gençlerin kendilerini tanımaları, karşılıklı
iyi ilişkiler kurabilmeleri, toplumun beklentileri yönünde kişisel ve sosyal yönde
uyum sağlamalarına

yardımcı olmaya çalışılmaktadır."

Ülkemizdeki

Psikolojik

Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin ilk dönemlerinde bunlar gerçekleştirilirken
Eğitim yasasında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerine ilişkin herhangi
bir yasa mevcut değildi. Daha sonra 1991 yılında yapılmış II. Milli Eğitim Şurası
kapsamında yayınlanan Ortaöğretim Komisyonu Raporunun "Öneriler ve Kararlar"
bölümünün

3. 1.

bendinde

kısmındaki

"Zorunlu

öngörülen

eğitim

"Genel

çağındaki

Ortaöğretime

gençlere

sağlıklı

İlişkin
bir

Kararlar"

yönlendirmeyi

yapabilecek sistem ve merkezlerin kurulması" ibaresi ülkemizin eğitim sisteminde
Psikolojik

Danışmanlık

ve

Rehberlik

Hizmetlerinin

amacını

ve

gereğini

vurgulamaktadır.
Şurada oluşturulan "Zorunlu Eğitim Komisyonunun", "İlköğretim ve Özel
Eğitim"e ilişkin aldığı kararda şu ibare bulunmaktadır; "Eğitim Bakanlığı bünyesinde
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ilkokullara

da hizmet

verebilecek

yeterlilikte

bir "Rehberlik

ve Araştırma

Merkezi"nin oluşturulmasına" karar verilmiştir.
Ne var ki, alınan bu kararlara rağmen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Hizmetlerinin yasal bir çerçevede oluşturulması ve uygulanması gerçekleşememiştir.
Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın

1992-93 yılları arasında

Fulbright görevlisi Prof. Dr. Robert Cash danışmanlığında okullarda yapılan ön
çalışmalar ışığında I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu toplandı. "Orta
Dereceli okullardaki Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerine yeni bir şekil ve
çağdaş bir yön verip gerekli sorunları saptayıp önlem almak ve bunların çözümüne
ilişkin öneriler vermek üzere I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu
oluşturulmuştur" (I. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kurulu Raporu, 1993).
Sonraki yıllarda, "K.K.T.C Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı,
19-30 Haziran 1995 tarihli III. Milli Eğitim Şurası 'rıda alınan kararlara bağlı olarak
henüz bir yasası olmamasına rağmen Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
bünyesinde bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma Merkezi kurulmuş ve
1995- 1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda çalışmalara
başlamıştır"(Bozkurt, 1998).
Milli eğitim teşkilatı içerisinde Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve

Araştırma Şubesi ise Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğüne bağlı o larak 1999
yılında kurulmuştur(İnsay, 2004).
Rehber Öğretmen: "Öğretmenler yasası uyarınca atanmış olan ve eğitim
öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerinde öğrencilere
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren, üniversitelerin psikolojik danışma
ve rehberlik

ile eğitimde psikolojik

hizmetler alanında

lisans eğitimi almış

personelidir"(KKTC Resmi Gazete sayı 151, 2005).
Öğrencilerin ders, program ve meslek seçme kararlarına yardım etmek üzere
okullarda psikolojik danışma ve rehberlik yardımının önemli bir ihtiyaç olduğu
belirtilmiştir. 1974-1975 öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında
yaygın rehberlik uygulamaları başlatılmış ve rehberlik saatleri okul programlarında
zorunlu saatler olarak yer almıştır. Söz konusu bu uygulamalar sınıf öğretmenlerinin
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sorumluluğuna bırakılmıştır (Yeşilyaprak, 2003). Görüldüğü gibi Türkiye'de 19741975 öğretim yılından itibaren tüm ortaöğretim kurumlarında yaygın rehberlik
uygulamaları başlatılmış ve rehberlik saatleri okul programlarında zorunlu saatler
olarak yer almıştır. Ancak ülkemizde rehberlik saatleri okul yönetimine bırakılmış ve
okullarımızda görev yapan rehber öğretmenler düşünce eğitimi, mesleki yöneltme
gibi derslere girmeye zorlanmaktadır.
KKTC'de "Rehber öğretmenler, rehberlik görevlerine ek olarak, ders yılı
içinde haftada en az 8, en çok 10 saat ders yaparlar" http://www.khk.kamunet.net.
Öğretmenler yasasında yer alan bu ifade ile rehber öğretmenlere, rehberli ilkeleri ile
örtüşmemesine rağmen, ders verilmesinin yanında nöbet ve sınav gözetmenliği de
verilmektedir. Rehber öğretmenlerin çalıştıkları okuldaki en önemli görevleri
psikolojik danışma hizmetidir. Not ile değerlendirme gerektiren bir derse giren, nöbet
ve sınav gözetmenliği esnasında öğrencilerle olumsuz diyaloglar yaşayan rehber
öğretmenler psikolojik danışma ilişkisinin en önemli ilkelerinden olan terapötik
iletişim yöntemini olumsuz etkilemektedir. Nitekim Bir rehber öğretmenin deyimi ile
rehber öğretmenler bundan dolayı rol çatışması veya rol karmaşası yaşanmaktadır.
Türkiye' de ise oluşabilecek bu tür olumsuzlukların önüne rehberlik hizmetleri
yönetmeliği ile geçilmiştir. "Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik
danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanlara yönetim, büro işlerinde, ders,
nöbet ve sınav gibi rehberlik ve psikolojik danışmadaki hizmet alanlarıyla ilişkisiz
konularda görev verilemez" http://orgm.meb.gov.tr/alt
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sayfalar/mevzuat.html.

BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren, çalışma grubu, veri toplama aracı
ve geliştirilmesi, verilerin toplamnası ve verilerin çözümlenmesi konularına yer
verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada

nitel araştırma

tekniği

kullanılmıştır.

Nitel

araştırma

tekniklerinin doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması,
bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya komnasım sağlaması, araştırma
deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı

bir analize sahip olması önemli

özellikleridir (Yıldırım&Şimşek, 2011). Konu, nitel araştırma esenlerinden durum
çalışması yöntemiyle araştırılmıştır. Durum çalışması, bir/birkaç durumu kendi
sınırları içinde (ortam, zaman, vb) bütüncül olarak analiz etme imkanı sağlayan nitel
araştırma desenidir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden
araştırmaların
dünyalarını

temel
ortaya

özelliği

araştırmaya

koyma,

dünyayı

faydalanılacaktır.

katılanların

bakış

araştırmaya

açılarım,

katılanların

"Nitel
anlam

gözleri

ile

görmektir"(Kuş, 2009).
"Nitel araştırmanın herkes tarafından kabul edilen bir tanımını yapmak
güçtür. Bunun nedeni ise nitel araştırma kavramının bir şemsiye kavram olarak
kullanılması

ve bu şemsiye altında yer alabilecek

disiplinlerle

yakından

ilişkili

olmasıdır"(Y ıldırım

birçok kavramın değişik
ve

Şimşek,

2011).

Nitel

araştırmayı, gözlem, görüşme ve doküman incelemesi gibi nitel bilgi toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
bir biçimde ortaya konınasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak
tanımlayabiliriz (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
Bu araştırmada nitel durum çalışması yapılmıştır. "Nitel durum çalışmasını
en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır"(Y ıldırım ve
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Şimşek, 2011). Araştırmada

nitel araştırma yöntemlerinden

görüşme tekniği

kullanılmıştır. "Nitel araştırmalarda kullanılan görüşme tekniğinin en belirleyici
özelliği, görüşülen kişilerin bakış açılarını ortaya çıkarmasıdır"(Kuş,2009).
Araştırmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme, yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerde sorular önceden
belirlenir ve belirlen sorularla veriler toplanmaya çalışılır. Bu yöntem ne tam
yapılandırılmış görüşmeler kadar katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar
esnektir (Karasar, 1999). Bu yöntem tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı
olmadığı gibi yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnek değildir; ikisi arasında yer
almaktadır.

Araştırmacıya

esneklik

sağladığı

için görüşme

türlerinden

yarı

yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır (Dağlı ve diğerleri, 2009).
3.2. Çalışma Grubu
KKTC Devlet okullarında görev yapan rehber öğretmenler araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Milli Eğitim Gençlik ve Milli Eğitim Gençlik ve Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetleri Dairesi, Psikolojik
Danışmanlık Rehberlik ve araştırma şubesi tarafından hazırlanan yılsonu faaliyet
raporu istatistiklerine göre; Genel Ortaöğretim Dairesine bağlı okullarda (78).
Mesleki

Teknik

Eğitim

Dairesine

bağlı

okullarda

(17).

Rehber

öğretmen

bulunmaktadır. Toplamda araştırmanın evrenini 96 rehber öğretmen oluşturmaktadır.
"Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların
derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir"(Yıldırım ve Şimşek, 2011). Evrenin
tamamına ulaşma imkanı olmadığından kartopu veya zincirleme örnekleme yolu
tercih edilecektir. Süreç çok basit bir soruyla başlar: Bu konuda en çok bilgi sahibi
kimler olabilir? Bu konu ile ilgili kim veya kimlerle görüşmemizi önerirsiniz?
Görüşme yapılan rehber öğretmenlerin bu sorulara verdikleri cevaplara göre yeni
görüşmeciler belirlenmiştir. Süreç ilerledikçe araştırmanın örneklemi ortaya çıkmış
ve görüşmeler yapılmıştır.
Araştırmaya KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan
ortaokullardan 12, liselerden 6, lise-ortaokullardan 6 ve meslek liselerinden 6 olmak
üzere toplam 30 rehber öğretmenin görüşüne başvurulmuştur.
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Tablo 1. Katılımcı durumu
Uyruğu

Cinsiyet

Öğrenim Durumu

Okul
Yüksek

Türü

Bay

Bayan

TC

KKTC

Lisans

Doktora
Lisans

Lise

1

5

-

6

3

3

Lise-Ortaokul

2

4

-

6

5

-

Ortaokul

1

11

-

12

7

5

Meslek Lisesi

3

3

3

3

3

3

Toplam

7

23

3

27

18

11

1

1

Çalışma grubunu cinsiyete göre incelediğimizde araştırmaya dahil edilen
rehber öğretmenlerin 23 tanesinin bayan, 7 tanesinin bay olduğu Tablo 1' den
anlaşılmaktadır. Katılımcıların çoğunu kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma grubunu
vatandaşlık durumlarına göre inceldiğimizde 27, rehber öğretmenin KKTC vatandaşı
olduğu, 3 tanesinin ise TC vatandaşı olduğu Tablo 1' den anlaşılmaktadır. Çalışma
grubunu rehber öğretmenlerin eğitim durumlarına göre incelediğimizde, 18 tanesinin
lisans, 11 tanesinin yüksek lisans, 1 tanesinin ise doktora mezunu olduğu Tablo 1'
den anlaşılmaktadır.
Tabloda katılımcı
Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

öğretmenlerin

12

okullarına
okulla

göre dağılımı

en yoğun

grubu

oluşturmuştur. Diğer okullar ise eşit şekilde dağıldığı görülmektedir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Kıdem Durumu

0-5

6-10

11-15

16-20

20 ve

Bay

1

-

2

2

2

Bayan

-

11

7

4

1

Toplam

1

11

9

6

3
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verilmiştir.
ortaokullar

Çalışma grubunu görev sürelerine göre incelediğimizde katılımcı rehber
öğretmenlerin 11 tanesinin 6- 1 O yıl aralığında görev süresi birinci olduğu 9 tanesinin
de 11-15 yıl görev süresiyle ikinci olduğu tablo 2' den anlaşılmaktadır. Çalışma
grubunda çok eski ve çok yeni rehber öğretmen sayısı ise oldukça azdır.
Tablo 3. Öğretmenlerin Şu An Çalıştıkları Okuldaki Görev Süreleri

0-5

6-10

11-15

16-20

20 ve

Bay

5

-

-

1

1

Bayan

15

5

2

1

Toplam

20

5

2

2

Çalışma grubunda

1

bulunan rehber öğretmenlerin

en son çalıştıkları

okullardaki görev sürelerine baktığımızda 20 tane rehber öğretmenin 0-5 yıl arasında
görev süresi ile birinci sırada olduğu tablo 3 'ten anlaşılmaktadır.

3.3. Veri Toplama Süreci.
Araştırma Bakanlık izni çıktıktan sonra, 16 Kasım-31Aralık 2012 tarihleri
arasında katılımcıların uygun oldukları saatlerde rehberlik servislerinde yapılan
görüşmeler
okullarında

yoluyla veriler toplanmıştır.
yaşadıkları

problemlere

Araştırmada

yönelik

görüşlerin

rehber

öğretmenlerin

belirlenmesi

amacıyla

görüşmeler yapılmıştır.

3.4. Veri Toplam Aracı
Araştırmada rehber öğretmenlerin PDR hizmetlerinin dokuz alt alanına yönelik
görüşlerine başvurmak

için yarı-yapılandırılmış

görüşme formu hazırlanmıştır.

Görüşme formunda araştırmaya uygun bir giriş hazırlanmış ve giriş kısmını
görüşülen kişinin kişisel bilgilerinin yazıldığı kısa cevaplı sorular takip etmiştir.
Daha sonra araştırmanın amacına göre hazırlanan PDR hizmetlerinin dokuz alt
alanına yönelik yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulara geçilmiştir. Veri toplama aracı
olarak yarı yapılandırılmış

görüşme tekniğine

uygun olarak görüşme formu

hazırlanmıştır. Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için; hazırlanan sorular
tez danışmamnca değerlendirilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılarak son şekli
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verilmiştir. Daha sonra görüşme formu önce 5 rehber öğretmene uygulanmıştır. Pilot
görüşme yapıldıktan sonra soruların açık ve anlaşılır olup olmadığının, verilen
yanıtların

sorulan

soruların

yanıtlarını

yansıtıp

yansıtmadığının

belirlenmesi

amacıyla görüşme sırasında kaydedilen seslerin bilgisayar ortamında oluşturulan
görüşme döküm formu üzerinde yazılı biçime dönüştürülmüştür. İki uzmandan
dökümleri inceleyerek sorulan soruların açık ve anlaşılır olup olmadığını, ele alınan
konuyu kapsayıp kapsamadığını ve gerekli olan bilgileri sağlama olasılığını da
düşünerek kontrol etmeleri istenmiştir. Bu iki uzmanın % 90 oranında görüş birliği
içerisinde oldukları görülmüştür. Bu çalışmanın sonunda soru maddelerinin geçerliği
saptanmıştır. Bilindiği gibi nitel araştırmalarda iç geçerlik araştırmacının ölçmek
istediği veriyi, kullandığı araç ya da yöntemle gerçekten ölçüp ölçemeyeceğine
ilişkindir (Yıldırım ve Şimşek, 201 1 ). Görüşme sorularının istenilen verileri sağladığı
kanısına varılarak veri toplama sürecine geçilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
İçerik analizi gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde kullanılır.
"Bu yöntemde amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmaktır" (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizinde veriler derinlemesine
incelenir; ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde organize edilerek
tanımlanır

ve yorum yapılır.

İçerik analizinde

veriler dört aşamada

analiz

edilmektedir.
1. Verilerin Kodlanması: İçerik analizinin bu ilk aşamasında, her bir katılımcıya
numara verilerek görüşmenin dökümleri yapıldıktan sonra katılımcılardan elde edilen
veriler araştırmanın çerçevesi içerisinde incelenerek anlamlı bölümlere ayrılmış ve
kendi içinde anlamlı bütünler oluşturan bu bölümler isimlendirilip kodlanmıştır.
Araştırmanın kavramsal çerçevesine ve görüşme sorularına dayanılarak hazırlanmış
olan kod listesine, tüm verilerin incelenmesinden sonra son şekli verilmiştir. Tüm
veriler bu şekilde kodlandıktan sonra bir kod listesi oluşturulmuş ve bu verilerin
incelenmesinde ve düzenlenmesinde anahtar liste görevini görmüştür. Daha sonra
kodlama anahtarları ve görüşme dökümleri araştırmacılar tarafından
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ayrı ayrı

okunarak "görüş birliği" ve "görüş ayrılığı" olan konular tartışılarak gerekli
düzenlemeler yapılmıştır.
2. Temaların Bulunması: Bu aşamada ise verilerin kodlanması aşamasında belirlenen
kodlar her biri ayrı kategori

olarak kabul edilmiş ve ayrı temalar

olarak

değerlendirilmiştir. Araştırmanın güvenirlik hesaplaması için Miles ve Huberman
(1994)'nın

önerdiği

güvenirlik

formülü

hesaplanmıştır. Güvenirlik hesaplamalarının%

kullanılarak

ortalama

% 90 olarak

70'in üzerinde çıkması araştırma için

güvenilir kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 1994: akt. Yıldırım ve Şimşek,
2011). Burada elde edilen sonuç araştırma için güvenilir kabul edilmiştir.
3. Verilerin Kodlara ve Temalara Göre Organize Edilmesi ve Tanımlanması: Bu
aşamada ise katılımcıların görüşleri okuyucunun anlayabileceği bir dilde açıklanmış
ve görüşler ilk elden okuyucuya sunulmuştur. Görüşme notlarının hangi katılımcıya
ait olduğunu belirlemek amacıyla dipnot kullanılmış ve görüşme notları tırnak işareti
içinde verilmiştir. Daha sonra parantez içinde görüşmenin hangi katılımcıya ait
olduğu belirtilmiştir. Aşağıdaki örnek açıklamalarda kodlama sistemi verilmiştir:
ÖRNEK: "

"(G:L(l))

G: Görüşme;
L: Lise;
LO; Lise, Ortaokul
O: Ortaokul
ML: Meslek Lisesi
1: 1 Numaralı Katılımcı
4. Bulguların Yorumlanması: Ayrıntılı bir biçimde tanımlanan ve sunulan bulguların
araştırmacı tarafından yorumlanması ve bazı sonuçların açıklanması bu son aşamada
yapılmıştır. Toplanan veriler nitel araştırmanın gerektirdiği aşamalardan geçirilerek
yorumlanmış

ve bir takım sonuçlar çıkarılmıştır,

açıklamalar literatürle desteklenmiştir.
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sonuçların önemine ilişkin

BÖLÜM IV
BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Bulgular

Bu bölümde araştırmanın amaçları doğrultusunda katılımcılardan elde edilen verilerin
çözümlemeleri sonucunda ortaya çıkan bulgulara ve yorumlarına yer verilmektedir.

1.Boyut: Psikolojik

Danışma

Problemlerle Karşılaşıyorsunuz?

Hizmetlerinin

Uygulanması

İle İlgili Ne Gibi

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın birinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-4' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 4. Psikolojik danışma hizmetlerinin uygulanması ile ilgili ne gibi
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?
Temalar

n

%

Rehberlik odasının yetersizliği

17

56.67

Aile ve öğretmen desteği yetersiz

9

30

6

20

Nöbet görevi

4

13.33

Kalabalık okul ve zaman sıkıntısı

9

30

8

26.67

Danışmaya direnç gösterme

3

IO

Etik ilkelere uymama

3

10

Sınav gözcülüğü verilmesi

5

16.67

Notla değerlendirme gerektiren
ders verilmesi

PDR hizmetlerini bilmeme ve
amacı dışında kullanma
--
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Kısmen

%

1

3.33

Rehberlik Odasının Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %56.67' si
rehberlik

odası

ile ilgili sıkıntı

yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin görüşleri, "Şimdi burada psikolojik danışma diyoruz da bireysel

psikolojik danışma diyoruz.Birincisi odaproblemi var. Odamız mevcutfakat mesela
benim ayırdığım süreyle diğer rehber hocanın ayırdığı süre çatışabiliyor. Birimiz
görüşme yaparken acil bir durum ortaya çıktığı zaman görüşmemiz yarıda kalmış
oluyor. Bir görüşme yapmak istediğimizzaman arkadaşımızaçık demek gerekiyor o
da ayıp oluyor veya derslere girdiğimiz sebebiyle danışma süreci esnasında
görüşmeyi yarıda bırakma oluyor. Süreci yarım bırakma veya yapamama veya eksik
yapma gibi sorunlarım var. Bir de derse girince öğretmen misin yoksa danışman
mısın rol karmaşasıyaşıyorsun. Hem oda sıkıntısındandolayı, iki ayrı oda olsa çok
daha rahat kendinize öğrenciye ve aileye çok dahafazla zaman ayırırsınız. Yine de
danışmayapıyoruzfakat burada birebir görüşmede biraz kısıtlanıyorum(G:0.(1))."
şeklinde görüşlerini ifade ederek, bir odayı iki rehber öğretmenin paylaşmasını ve
bunun yol açtığı sorunları belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bazen

düzgün bir ortamda danışma yapmak

istiyorsunuz sanki

lüks peşinde

koşuyormuşsunuz gibi anlaşılabiliyor durum, ama kimse düşünmüyor bazen ortam
insanın rahatlamasını ve kendisini daha iyi ifade etmesini sağlayabiliyor(G:
ML.(2))." şeklinde ifade ederek düzgün bir ortamda danışma yapmanın faydalarını ve
bundan dolayı da okulda yeterince anlaşılmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise, "Okulumuzda 3 tane rehber öğretmenimiz var ancak ayrı ayrı

odalarımızyok. Bir odayı iki rehber öğretmen kullanıyor. Bazen çok yoğun oluyor.
Üçümüzün de aynı anda öğrencisi oluyor bu sıkıntı yaratıyor. Oda ayarlamada
sıkıntı çektiğimiz oluyor(G:L.(6)) ". Şeklinde görüşünü ifade ederek yeterli oda
olmamasının sıkıntıya düşmelerine neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise, "PDR uygulamasında en büyük sıkıntımız uygun fiziki şartların

olmaması. Aynı odayı iki kişinin paylaşması; görüşmelerin akışını engelliyor
(G:L. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek aynı odayı iki kişinin paylaşmasının
görüşmelerin akışını engellediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise,

"PDR odasını, Özel eğitim öğretmeni ile birliktepaylaşıyoruz(G:0.(9))." Burada da
rehberlik servisi ile özel eğitim odasının aynı yerde olduğu belirtilmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise "Grupla danışma yapmak istersem odam çok dar olduğundan
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sıkıntı olabiliyor. Mesela anne-baba ayrılmış olan çocuklarla 8-10 kişilik bir grupla
danışma yapmak

istersem yapamıyorum.

Çünkü

oda ancak

iki kişilik bir

odadır(G:0.(10))."

Şeklinde görüşünü ifade ederek odasının ancak iki kişinin

sığabileceği kadar dar bir alan olduğunu ve grupla danışma yapmasına imkan
vermediğini belirtmektedir.
Aile ve Öğretmen Desteği Yok: Rehber öğretmen görüşlerinin %30'u aile ve
öğretmen desteğinin olmadığı, %3.33' ü ise desteğin kısmen olduğu şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri "Ailelerin bizimle iletişim kurmamaları.

Öğrencilere aile ile iletişim kurmaları konusunda önerilerde bulunulduğu zaman
ailenin şiddet göstereceği söylemi sıkıntı yaratzyor(G:O.(9))." şeklinde görüşünü
ifade ederek ailelerin iletişim kurmamaları nedeniyle ailen destek alamadıklarını
belirtmektedir.

Diğer bir rehber öğretmen ise,

"Ders saati içinde öğrenciyi

danışmaya almak istersem bazen öğretmenler bırakmak istemeyebiliyor. Bireysel
danışmada aileye ulaşmakta sıkıntı çekiyorum. En büyük sıkıntı ailenin gelmek
istememesidir(G:0.(10))." Şeklinde görüşünü ifade ederek okulda öğretmenlerden ve
velilerden yeterli desteği göremediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise,

"Mesela bazen biz çocukla görüşmek istiyoruz veya çocuk bizimle görüşmek istiyor,
dersten almak istiyorsunuz mesela hemen acil olarak öğretmen ben şimdi veremem
çocuğu gibi sıkıntılar var(G:O.(]))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerden
beklediği desteği göremediğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Ders

saati içinde öğrenciyi danışmaya almak istersem bazen öğretmenler bırakmak
istemeyebiliyor(G:0.(10))." Burada

da

öğretmenlerin

bazen

bırakmadıklarını

belirterek yeterli desteği görmediğini ifade etmektedir. "Okulda bir vaka ile ilgili

sıkıştığımızzaman diğer rehber öğretmenlerdenbir yardım alamıyorum(G:0.(10))."
yine aynı öğretmen okulda diğer rehber öğretmenlerden yardım alamadığım ifade
ederek okulda meslektaş dayanışmasının da olmadığım belirtmektedir.
Kalabalık Okul ve Zaman Sıkıntısı: Rehber öğretmen görüşlerinin %30'u okulun
kalabalık olması ve bunun sonucunda zamanın yetersizliği

konusunda sıkıntı

yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri Öğrenci sayısının

fazlalığından dolayı ve rehberlik servisine gelen öğrenci sayısının çok olmasından
dolayı bazı öğrencileri daha geç alabiliyoruz(G:L0.(4))." şeklinde görüşünü ifade
ederek kalabalık okul olmalarından dolayı öğrenciler daha geç danışmaya almak
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zorunda kaldıklarını belirtmiştir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Sınıfların çok
kalabalık olmasından öğrencilere yeterince ulaşamıyorum(G:ML.(5)). "Okulu rehber
öğretmeni

ise okulda bulunan

öğrenci mevcudunun

çok olmasından

dolayı

öğrencilere yeterince ulaşamadıklarını belirtmiştir.
Nöbet Görevi: Rehber öğretmen görüşlerinin %13.33'ü nöbet görevi verilmesi ile
ilgili sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Nöbet
tutuyoruz. Derse giriyoruz. Sınavlarda gözetmenlik yapıyoruz. Derse girdiğimiz için
derste ve nöbet sırasında ister istemez tartışma olayları oluyor. Daha sonra
tartıştığımız öğrenciyi alıp gel derdini anlat diyoruz. Olmuyor böyle. Rehberlik
anlayışıyla uyuşmuyor(G:ML.(5))." nöbet görevi esnasında öğrencilerle karşı karşıya
geldiklerini bunun da rehberlik anlayışıyla uyuşmadığını belirtmektedir.
Notla

değerlendirme

gerektiren

ders

görüşlerinin %20' si notla değerlendirme

görevi verilmesi:

Rehber

öğretmen

gerektiren ders görevi verilmesinin

rehberlik hizmetleri için sorun yarattığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, Diyelim bir öğrenci ile veya bir veli gelmiş görüşme yapıyorsunuz dersiniz
var, görüşme yarım kalıyor, amacına ulaşmıyor(G:0.(1))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek ders görevi nedeniyle görüşmelerinin yarım kaldığım ve bundan dolayı da
amacına ulaşmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Derse girdiğimiz
için öğrenciler çok fazla geliyor. Yetiştiremiyorum(G:0.(10))."

derse girmeniz ve

derste not verme susturma gibi olaylar öğrencinin gelip danışmasına engel oluyor
mu? "Evet, sorun oluyor. Sınıfta öğretmen rolünüz var, otoriter olmak zorundasınız
sert duruşunuzu göstermek zorunda kalışımız, burada danışman rolünüz var ikisi bir
birine karışıyor. Öğrenci gelip açılamayabilir(G:O. (1 O)). " Bu görüşmede katılımcın
ilk ifadesinden sonra araya girilmiş ve ek sorular sorularak konuyu derinlemesine
anlatması sağlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Burada rehber öğretmen derse
girmesi ve not vermesinin rehber öğretmen imajına uymadığını ifade ederek
öğrencilerin gelip rahatça açılmalarının önünde engel olduğunu ifade etmiştir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Derse girdiğimiz için derste ister istemez tartışma olayları
oluyor. Daha sonra tartıştığımız öğrenciyi alıp gel derdini anlat diyoruz. Olmuyor
böyle. Boş derse girmeye zorlanıyoruz(G:ML.(5))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

rehber öğretmene ders görevi verilmesinin rehberlik hizmetlerinin mantığı ile
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uyuşmadığını

ima ederek psikolojik danışma hizmetlerinde

önemli bir sorun

olduğunu belirtmektedir.

PDR Hizmetlerini Bilmeme ve Amacı Dışında Kullanma: Rehber öğretmen
görüşlerinin %26.67' si PDR hizmetlerinin bilinmemesi ve bu hizmetleri amacı
dışında kullanmak istenmesi ile ilgili sorun yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin

görüşleri,

"En çok karşılaşılan sorun idari problemleri olan

öğrencilerin sürekli rehberlik servisine yönlendirilmeleri ve esas ele alınması
gereken psikolojik danışma hizmetlerine ayrılması gereken zamanın yeterince
alınmayışı(G:O.(2.))." şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik hizmetlerinin idare
tarafından tam bilinmeyişini ve amacı dışında kullanmaya çalıştığını belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise, "öğrenciler rehberlik servisini amaç dışı kullanmak

istiyorlar (G:ML(5))." şeklinde ifade ederek öğrencilerin rehberlik hizmetlerinin
amacını

yeterince

kavrayamadığını

ve amacı dışında kullanmaya

çalıştığını

belirtmektedir.
Sınav Gözcülüğü Verilmesi: Rehber öğretmen görüşlerinin %16.67'
gözcülüğü verildiği ile ilgili sorun yaşandığı

sı sınav

şeklindedir. Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşleri "Sınav gozculüğumuz var, nöbet görevimiz var, bunlar hep

öğretmenler yasasının bize yüklediği sıkıntılı görevler. Mesela sınav gözcülüğü
konusunda çok mücadele verdim, yanlışlığını anlattım kopya yakalarsam disipline
vermemin PDR etik ilkeleri ile uyuşmadığınıbelirttim. Psikolojik danışman olarak o
çocuk bana geldiğinde nasıl danışma ortamında bana güvenecek dediğimde
öğretmen olduğumuz hatırlatılarak zaten sınavda iki kişisiniz diğer arkadaşı
uyarırsın o yakalar dendi(G:L.(4))." şeklinde ifade ederek öğretmenler yasasındaki
duruma atıf yapmaktadır. Öğretmenler yasasında rehber öğretmen 8-10 saat derse
girer ifadesi bulunmaktadır fakat gireceği ders ve dersin içeriğine değinilmemiştir.
Okul

idareleri

bu

uygulayabilmektedirler.

ifadeyi

okuldan

okula

farklılık

gösterecek

şekilde

Diğer bir rehber öğretmen ise, "Sınavlarda gözetmenlik

yapıyoruz(G:ML.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek sınavlarda gözetmenlik
yaptığını belirtmektedir.
Etik İlkelere Uymama:

Rehber öğretmen

görüşlerinin

%10'u

etik ilkelere

uyulmadığı ile ilgili sorun yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
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görüşleri, "Psikolojik danışma uygulamasında özel bir odamız olmamasında dolayı
gizlilik esası ile ilgili problem

yaşıyorum(G:O. (4))."

özel odanın olmaması

rehberlikte olmazsa olmaz olan etik ilkelere uymada sıkıntı yaşandığını gösteriyor.
"Danışanla rehberlik servisinde baş başasınız bu durum merak uyandırıyor acaba ne
konuşuyorlar gibi. Danışma ilişkisinde bir takım ilkelerimiz var gönüllülük, gizlilik
gibi bunu çoğu zaman anlamak istemiyor öğretmen arkadaşlarımız ve idare bizleri
sanki bir şeyleri gizliyorlar veya gizli bilgiye ulaşamıyorlar gibi algılayabiliyorlar.
Bunlar zor tarafları ama yıllar sonrasında yardımcı olduğunuz bir öğrencinin bir
yerlere

gelmesi

veya

sizden

övgüyle

bahsetmesi

ise

tüm

zorlukları

unutturuyor(G:ML. (2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik ilkelerinde olan
gizlilik ilkesinin ihlal edilmeye çalışıldığını belirtmektedir.
Danışmaya Direnç Gösterme: Rehber öğretmen görüşlerinin %10'u öğrencilerin
danışmaya direnç gösterdikleri ve bu yüzden sorun yaşadıkları şeklindedir. Bu
konuda

rehber

öğretmenlerin

zorlanabiliyorum(G:0.(10))."

görüşleri,

"Çocuk

açılmak

istemeyince

şeklinde ifade ederek çocukların danışmaya direnç

göstermesi durumunda zorlandığını belirtmektedir.

Diğer bir rehber öğretmen

görüşlerini "Küçük bir yer olması nedeniyle danışan tam olarak kendini ifade
etmekten kaçınıyor. Siz onunla ilgili bilgiye sahip olsanız da bu konuda tam olarak
açılmıyor(G:L.(3))." şeklinde ifade ederek bulundukları yerin küçük bir yer olması
nedeniyle kendilerini ifade etmeyerek danışmaya diren gösterdiğini belirtmektedir.
Başka

bir

rehber

öğretmen

ise,

"Öğrenciler

psikolojik

danışmaya

direnç

gösterdiğinden sonuç almakta zorlanıyorum(G:0.(9))."

şeklinde yaşadıklarını ifade

ederek

ve bunun da psikolojik

öğrencilerin

danışmaya

direnç gösterdiğini

danışmadan sonuç almakta zorlanmasına neden olduğunu belirtmektedir.

2.Boyut: Bireyi Tanıma Alanındaki Hizmetlerle İle İlgili Ne Tür Problemlerle
Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
Araştırmanın ikinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-5'te belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 5. Bireyi tanıma alanındaki

hizmetlerle ile ilgili ne tür problemlerle

karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Eksik veya yanlış bilgi verme

3

10

5

16.67

2

6.67

3

10

3

10

2

6.67

2

6.67

4

13.33

5

16.67

Kısmen

%

2

6.66

5

16.67

Her hangi bir problemle
karşılaşmıyorum
Rehberlik dersinin olmaması
Okullar arası bilgi ve dosya aktarımı
yetersiz
Öğretmen ve aile desteğinin yetersiz
olması
Sınıfların rehber öğretmenler
arasında her sene değişmesi
Gözlem yapamama
Öğrenci sayısı, ders görevi vb
nedeniyle zaman yetersizliği
Kırtasiye ve materyal yetersizliği

Eksik veya Yanlış

Bilgi Verme:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%10'u

öğrencilerin eksik veya yanlış bilgi verme ile ilgili sıkıntı yaşandı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "Öğrenciler bilgileri eksik ve bazen de yanlış
dolduruyorlar.

Öğrenciler

bilgilerini

eksik

dolduruyorlar(G:0.(1))."

şeklinde

görüşünü ifade ederek öğrencilerin eksik ve yanlış bilgiler doldurunca bilgi
toplamada sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Otobiyografi
ve tanıma kartlarında sınırlı sözcük dağarcığından dolayı yeterli veri alamıyoruz.
Çok sınırlı cümleler kuruyorlar. Kendilerini gerçekten ifade edemiyorlar. Neyi tam
olarak anlatmak istediğini ifade edemiyor. Yeterli bilgi gelse öğrencilere yardımda
daha etkili oluruz(G:LO.(l))."

şeklinde görüşünü ifade ederek öğrencilerin sınırlı
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sözcük dağarcığından dolayı yeterli ve doyurucu bilgi almasında sıkıntı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Bireyi tanıma ile ilgili testlerde çocuk
ve aile bazı bilgileri bizden gizliyor. Sonradan ortaya çıktığında müdahale için biraz
gecikmiş oluyoruz(G:0.(10))."

şeklinde görüşünü ifade ederek çocuk ve ailenin eksik

bilgi vermelerinin problemlere zamanında müdahale etmelerinde gecikmelere neden
olduğunu belirtmektedir.
Her Hangi Bir Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si bilgi toplama ve yayma hizmeti ile ilgili sorun yaşamadığını ifade
etmişlerdir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "Öğrencileri tanımayla ilgili
çok fazla bir problem yaşadığımı söyleyemem(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek bu konuda bir problem yaşamadığını belirtmektedir.
Rehberlik Dersinin Olmaması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'

si

rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden olduğu,
%6.66'sı ise bu sorunu kısmen yaşadığışeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşler "Bütün öğrenci tanıma tekniklerini kendim uygulamak zorunda kalıyorum.
Sınıf rehberlik dersi olmadığı için zaman zaman sınıflara giremiyorum. Ya da doğru

zamanda doğru sınıfa giremiyorum(G:ML. (I)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
rehberlik dersinin olmaması nedeniyle bazen sınıflara giremediğini veya doğru
zamanda doğru sınıfa giremediğini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise,
"Bizim okulumuzda 11 ve 12. Sıniflarda rehberlik dersi var, ancak 9 ve I O. sıniflarda
rehberlik dersi yok. Bu sınıflara düzenli giremiyoruz(G: L.(1))." şeklinde görüşünü
ifade ederek 9 ve IO.sınıflarda rehberlik dersinin olmamasının bu sınıflara düzenli
giremediğini belirtmektedir. Buradan da düzenli bilgi toplaması ve yaymasında
sıkıntı yaşadığı anlaşılmaktadır.
Okullar Arası

Bilgi

ve Dosya

Aktarımı

Yetersiz:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin %10'u okullar arası bilgi ve dosya aktarımı yetersizliği ile ilgili sıkıntı
yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşler,

"Özellikle

öğrencilerin ilkokuldan ortaokula gelişlerinde kurumlar arası öğrenci ile alakalı
bilgi

alışverişi

yok,

meslektaşlarımızdan

ilkokullarda
bilgi alabilsek.

rehberlik

servislerinde

yok

Veya öğrenci nakillerinde

en

azından

ara sınıflarda

öğrencinin karne notları hariç hiçbir bilgisi taşınmıyor. Yani öğrenci yeni geldiğinde
her şeyi sıfırdan başlatmak zorundasınız, Türkiye 'den gelen öğrenciler için oradaki
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e- okul sistemi burada olmadığından o öğrencilerin bilgileri de yok eğer veli ilgili ise
bir takım kritik bilgileri taştyor size ama buda az bir oran (G:ML. (2))." şeklinde
görüşünü ifade ederek kurumlar arası öğrenci ile alakalı bilgi alışverişi olmadığını
öğrenci ile ilgili bilgileri toplama konusunda

her şeye sıfırdan başlandığını

belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Bize gelen öğrencilerin ilkokuldan
gelirken dosyaları bize gelmiyor. Bu konuda okullar arasında bir iletişim yok
galiba(G:O. (JO))." şeklinde görüşünü ifade ederek ilkokullardan dosya ve bilgi
gelmediğini okullar arası bir iletişim kopukluğu olduğunu belirtmektedir. "Bir önceki
eğitim kurumundan öğrenciyle ilgili dosyanın gelmemesi problemdir(G:L.(5))."
şeklinde görüşünü ifade ederek okula yeni gelen öğrencilerle ilgili dosyanın
gelmemesinin bir problem olduğunu belirtmektedir.
Aile ve Öğretmen Desteğinin Yetersiz O iması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%10'u aile ve öğretmen desteğinin yetersiz olması ile ilgili sıkıntı yaşandığı
%16.67'si ise kısmen yaşandı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri,
"Bütün öğrenci tanıma tekniklerini kendim uygulamak zorunda kalıyorum. Hepsini
kendim uygulayıp kendim değerlendirmem gerekiyor. Öğretmen bu benim görevim
değil diyor(G:ML. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerin bu benim
görevim değil diyerek rehberlik servisine destek olmadığını belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen, "Velilerden yeterli geri bildirim alamıyoruz(G:ML. (3)). " şeklinde
görüşünü ifade ederek velilerden yeterli geribildirim alamadığını ve böylece veliden
tam manasıyla bir destek göremediğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise,
"Halen var olan Türk aile yapısındaki

"aile içinde olan aile içinde kalır"

düşüncesinin tam olarak yıkılamayışı, ergenliğin verdiği kendini farklı tanıtma ve
farklı gösterme, tanımayı zorlaştzrabiliyor(H:ML.(4))."

şeklinde görüşünü ifade

ederek, geleneksel Türk aile yapısından kaynaklı ve ergenlik dönemi özelliklerinden
olan kimlik karmaşası ile ilgili yaşadığı sıkıntıları belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmenin "Uygulanan testlerde sonuçlar değerlendirilirken aile ile ilgili boyutta
katılım eksikliğinden tanıtıcı verilerin çözümlenmesi güç olabiliyor(G:0.(6))."

aile

katılımının öğrenci tanımadaki önemine değinmiş ve aile ile ilgili boyutun tam olarak
sisteme giremediğini belirtmektedir.
Sınıfların

Rehber

Öğretmenler

Arasında

Her

Sene

Değişmesi:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %6.67' si sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene
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değişmesi ile ilgili sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşler "rehber öğretmenlerin sorumlu olduğu sınıfların her sene değişmesi bilgi
paylaşımında

zorluk

yaratıyor(G:L0.(4))."

şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okullarında sınıfların rehber öğretmenler arasındaki paylaşımın her sene değişmesinin
bilgi pay laşımındı zorluk yarattığını belirtmektedir.

"Şimdi sınıflar değişir. 5 00

öğrencinin hangisinin hangi sınıfa gideceğini bulmak, sınıfta mı kaldı hangi sınıfa
gitti zaten listelerin çıkması 1-1,5 ayı buluyor. Yeni yıl başladıktan 1-1,5 ay sonra
ben biliyorum ki haa bu çocuk şu sınıftadır. Bu defa da topladığınız bilgileri diğer
sınıfa aktarmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün dosyaların düzenlenmesi açısında
bizim zamanımızı alıyor(G:O. (])). " şeklinde görüşünü ifade ederek sınıflar bazında
öğrencinin okula başladığı sınıfta devam etmediğini, her sene değiştiğini bu durum da
rehber öğretmenlerin zamanını aldığım belirtmektedir.
Gözlem

Yapamama:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%6.67'

si gözlem

yapamama konusu ile ilgili sıkıntı yaşandığını şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin

görüşler,

"Kıbrıs

şartlarını

düşündüğümüzde

öğrenci

tanıma

hizmetlerinde en çok gözlem yapabilme şansımızın az olduğunu düşünüyorum
öğrencinin okulda geçirdiği zaman az. Sınıf rehber öğretmenliği iyi çalışmtyor, sanki
rehberlik sadece bizim işimiz gibi görülüyor(G:ML. (2). " şeklinde görüşünü ifade
ederek okulda öğrenci tanıma hizmetleri ile ilgili olarak gözlem yapabilme şansının
az olduğunu belirtmektedir. Bilindiği gibi KKTC'de okullarda dersler blok halde
3+2+2 şeklinde ve 15'er dakikalık iki teneffüs halinde yapılmaktadır. Bu durumda
rehber öğretmenlerin

öğrencilerle

Özellikle

okullarda

kalabalık

ilgili gözlem yapabilme şansı azalmaktadır.
rehber

öğretmen

hiç

bir

şekilde

gözlem

Yetersizliği:

Rehber

yapamamaktadır.
Ders

Görevi,

Öğrenci

Sayısı vb Nedeniyle

Zaman

öğretmenlerin görüşlerinin %13.33' si öğrenci sayısı, ders görevi vb. nedeniyle
zaman yetersizliği yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler
"Okul kalabalık ve rehber öğretmen sayısı az(G:ML.(6)." şeklinde görüşünü ifade
ederek rehber öğretmen öğrenci oranının uygun olmadığını ve bu durumdan dolayı
zaman yönünden sorun yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise
"Dersine girdiğimiz sınıflarda yap,:yoruz. Ancak dersine giremediğimiz sınıflarda
zorlukyaşıyoruz(G:ML.(5))."

şeklinde görüşünü ifade ederek derse girdiği için kendi
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dersinde bireyi tanıma hizmetlerini yaptığını fakat okulda rehberlik dersi olmadığı
için diğer sınıflarda bireyi tanıma konusunda sıkıntı yaşadığım belirtmektedir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Öğrenci tanıma ile ilgili, mesela KDE, Problem taramagibi

testlerde çok fazla zamana ihtiyaç oluyor. Uygulama için zaman alıcı olduğundan
sıkıntı oluyor(G:L0.(2))." şeklinde görüşlerini ifade ederek öğrenci tanıma ile ilgili
testlerin uygulamasının ve çözümlenmesinin çok fazla zaman aldığını bu da sıkıntıya
neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen uygulanmakta olan anket
ve envanterlerin sonucunu çıkarmanın zaman aldığım belirterek görüşün şu şekilde
ifade etmektedir: "Uyguladığımız anket ve envanterlerinsonucunu çıkarmak zaman

alıyor(G:L.(5)). "
Kırtasiye ve Materyal Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %16.67' si
kırtasiye ve materyal yetersizliği ile ilgili sıkıntı yaşandı şeklindedir. Bu konuda
rehber

öğretmenlerin

görüşler

"Tanıma kartları doldurtuyoruz. Otobiyografi

uyguluyoruz. Burada kırtasiye sıkıntısı çekiyoruz. Mesela şu anda okuldafotokopi
kağıdı yok. Kırtasiye masrafı oluyor(G:LO.(I)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
kırtasiye sıkıntısı çektiklerini şu anda okulda fotokopi kağıdının olmadığım bu
durumun da öğrenci tanıma hizmetlerini aksattığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise okulun test vb materyalinin olmadığını bunları kendi imkanları ile
bulmaya çalıştıklarını belirterek görüşünü şöyle ifade etmektedir: "İnternetten ve

kendi imkanlarımızla test vb materyal temin etmeye çalışıyoruz(G:LO.(2))." Bir
başka rehber öğretmen ise, "Öğrenciyi gözlem ve birebir görüşme haricinde

tanıyabileceğimiz işlevsel formlarda yeterince mevcut değil(G:ML.(2)). " şeklinde
görüşünü ifade ederek test ve anket gibi formların işlevsel olmadığını belirtmektedir.

3.Boyut: Bilgi Toplama ve Yayma Alanındaki Hizmetlerle İlgili Okulda Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-6' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 6. Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili okulda ne tür
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

5

16.67

Donanım ve kırtasiye yetersizliği

7

23.33

1

3.33

9

30

1

3.33

5

16.67

2

6.67

5

16.67

5

16.67

1

3.33

Üst öğrenim kurumları ve mesleklerin
tanıtımı ile ilgili materyal eksikliği
İdare ve öğretmenlerin rehberlik
anlayışı ve rehberlik servisine desteği
yetersiz
--

Rehber öğretmen sayısı ve zaman

yetersiz

-

Öğretmen ve veli desteği yetersiz
Bakanlık ve okullar arası dosya ve bilgi

2

aktarımı yetersiz

Problemle Karşılaşmıyorum:

6.67

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin

%16.67'

sı

rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yayma hizmetleri için sıkıntıya
neden olduğu şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Hiç zorluk

çekmiyorum. Çünkü öğrenci sayısı azdır. Onlara ulaşmamda bir problem olmuyor
(G:ML.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayılarının az olmasından
dolayı her hangi bir problem yaşamadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen,

"Bu alanda pek bir problemle karşılaşmıyoruz.Bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz
olmasına dikkat ediyoruz(G:0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek, her hangi bir
problem yaşamamak için bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etiğini
belirtmektedir.

Diğer

bir

rehber

öğretmen

ise

"Bir

problemle

karşılaşmıyorum(G:L0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek bu alanda bir problemle
karşılaşmadığını belirtmektedir.
Donanım ve Kırtasiye Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %23.33 'ü
donanım ve kırtasiye yetersizliği nedeniyle bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden
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olduğu, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri, "Okulda fotokopi ve kağıt kullanmada bir kaygımız var,

acaba çok mu kağıt kullanıyoruz, acaba biraz azaltsak mı gibi bir çekingenlik var.
İdareden bunlarda durmadan durmadan fotokopi istiyorlar işte aman nedir bu
gereksiz yere fotokopi çekiyorlar diye bir düşünce oluşmasın diye arda bir böyle
kaygımız var. Aynı fotokopiyi diğer sınıflara da uygulamak istediğim için aman
çocuklar karalamayındiyorum(G:0.(1))."
-Bu kaygıyı tetikleyen neler yaşadınız?.

"Yani önceden yaşadığımız şeylerdir diye düşünüyorum. Çokfazla kağıt tüketmeyin
gibi uyarılardır(G:0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda fotokopi çekerken
yaşadığı kaygıları belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin görüşü ise şöyledir,

"kimi zaman kağıt bulamıyorsunuz kağıt bulsanız çoğaltamıyorsunuz,yapacağınız
çalışmalar idarece gereksiz kulfetmiş gibi düşünülüyor, bilgilendirme amaçlı
panoları dahi zar zor düzenlemenize izin veriliyor,yani motivasyonunuzudüşürecek
çok şey var(G:ivfL.(2))." Okulda yapmak istedikleri çalışmalarda kağıt ve fotokopide
çoğaltma konusunda yaşadığı sıkıntıları ve bunun motivasyonuna olan etkisini
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bilgisayar, internet ve yazıcı gibi

imkanlarım olmadığı için bilgi toplamada, evde kendi imkanlarımı kullanıyorum.
Okulda da olsa daha rahat olurum(G:0.(10))." şeklinde görüşünü ifade ederek
okulda bilgisayar internet ve yazıcı gibi imkanlarının olması halinde daha rahat
çalışma ortamının olacağını belirtmektedir.
Rehber Öğretmen Sayısı vb. Nedeniyle Zaman Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin
görüşlerinin %6.67' si rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada
sıkıntıya neden olduğunu, %6.67'sı ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Öğrenci sayının rehber öğretmen sayısına

göre fazla olması ile sınıflara girerek bilgi aktarımı yapmak için bazen zaman
sıkıntısı yaşanıyor(G:LO.(4))" şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayısının
rehber öğretmen sayısına göre fazla olması nedeniyle zaman sıkıntısı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen "Günümüzde gelişimsel rehberlik modeli

ön plana çıkmıştır, gelişimsel rehberliğin en önemli çalışma alanlarından biri
önleyici rehberlik çalışmalarıdır, önleyici rehberlik çalışmalarında bilgiyi yaymak
çok önemlidir neyeterli zaman var ne de işbirliğivar(G:ivfL.(2))." şeklinde görüşünü
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ifade ederek yeterli zamanının olmadığını belirtmektedir. Bir diğer rehber öğretmen
ise "Özellikle çok çeşitli konularda bilgiye ve tanımaya ihtiyaç duyulduğundazaman

yetersizliği yaşanmaktadır(G:L0.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek zamanın
yetersizliğini belirtmektedir.
İdare ve Öğretmenlerin

Rehberlik

anlayışı yetersiz:

Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin %16.67' si rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada
sıkıntıya neden olduğunu, %6.67'sı ise bu sorunu kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşler,

"Okul yönetimi rehberlik hizmetlerinin

önemini yeterli düzeyde algılamamaktadır. Hizmetlere yönelik yeterli bir anlayış
oluşmamıştır(G:ML.(3))." şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okulda

rehberlik

hizmetleri konusunda yeterli bir anlayışın olmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise "Bilgiyi toplama hizmetlerinden çok yayma hizmetleri ile ilgili sıkıntı

yaşayabiliyoruz. Bazı öğretmenler ve aileler özellikle bilgilendirme hizmetlerine
ilişkin direnç gösteriyorlar.Bir sunumyapacaksanızbuna katılım olamayabiliyor.Bu
konuda rehberlik hizmetlerine öğretmenler ve aileler tarafından daha fazla önem
verilmesi gerekmektedir. Bu

da okulun en önemli politikalarından biri

olmalıdır(G:0.(2))." Şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenler ve aileler
tarafından rehberliğe gereken önemi vermediklerini belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmenin ise "Şimdi normal bir branş öğretmeninegöre bizim durumumuzfarklı,

branş öğretmenleri test veya quiz yapacakları zaman rahat rahatfotokopi çektirir, o
öğrenim için görünür de bizimkisi birazcık dahafarklı algılanır. Fotokopi çektirirken
aman farklı algılanmasın diye hep böyle bir kaygımız var(G:O.(]))." Şeklinde
görüşünü ifade ederek fotokopi çekme örneğinden hareketle diğer branş öğretmenlere
verilen önemin rehberliğe verilmediğini belirtmektedir.
Üst Öğrenim Kurumları ve Mesleklerin Tanıtımı ile İlgili Materyal Eksikliği:
Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %30'u rehberlik dersinin olmamasının bilgi
toplama ve yaymada sıkıntıya neden olduğu, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler "Mesleklerle ilgili Kıbrıs'ta

bilimsel bir çalışma yok. Hangi iş için elemana ihtiyaç var hangisine ihtiyaç yok
elimizde bir veri yok. İnsan gücü planlaması yok. Türkiye iş-kur un kitapçığını
kullanıyoruz mesleklerle ilgili(G:LO.(])). " şeklinde

görüşlerini,

insan

gücü

planlaması ile ilgili Kıbrıs'ta yaşadıklarını ve ihtiyaçlarını belirtmektedir. Diğer bir
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rehber öğretmen "Özellikle mesleğe yöneltmede işte meslekleri tanıtmada güncel

bilgileri sunmada bilgiye ulaşımproblemimiz var(G:0.(1))." Üst okulların tanıtımı
ile ilgili bir broşür geliyor mu? "Yok. Okullardan hiç broşür gelmiyor bize. Onlar

kendileri bir çaba sarf etmiyor. Böyle bir ihtiyaç var aslında. Çocuklar sürekli
soruyor. Meslek tanıtım videolarınıkendi çabamlabuluyorum.Ancak sunabilecekbir
tane akıllı oda var onu da boş bulmak çok zor. Biz rehberlik servisi olarak biraz
ikinci plana atıldığımız oluyor. Önemsenmiyoruz. Eğitsel kültürel etkinlikler pek
yapılmadığı için tanıtımınıyapamıyoruz(G:0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek
üst öğretim kurumlarının bir çaba sarf etmediğini ancak böyle bir ihtiyacın var
olduğunu ve öğrencilerin sürekli bu konuda sorular sorduğunu belirtmektedir. Başka
bir rehber öğretmen ise "İş ve mesleklerle ilgili bir kitap olsa çok iyi olur ben çok

ihtiyaç duyarım mesela. Türkiye iş kurumu bir kitap çıkarmıştı burada da böyle bir
kitap olsa birçok ihtiyacımızıgörür. KKTC'de ne gibi iş alanlarına ihtiyaç var hangi
meslek elemanlarına ihtiyaç var böyle bir kitap yok. Mesela en gözde mesleklerle
ilgili bir çalış elimizdeyok(G:LO.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek KKTC' de de
mesleklerin tanıtımı ve gözde mesleklerle ilgili bir çalışmaya ve kitapçığa ihtiyaç
olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin görüşü, "Alanla ilgili bilgi ve

materyallerin bir arada bulunduğu bir merkezin olması ve tüm okul psikolojik
danışmanlarına hizmet vermesi. Tüm okul psikolojik danışmanları tarafından
kullanabilirolması gerekiyor(G:0.(5))." şeklinde ifade ederek bilgi ve materyallerin
bir arada bulunduğu bir merkezin olmasının ve psikolojik danışmanlar tarafından
kullanılması gerektiği ile ilgili pratik bir sistem önermektedir. Başka bir rehber
öğretmenin üst öğretim kurumları ile ilgili bir broşür olmadığı ile ilgili görüşü şöyle
ifade etmektedir, "Üst öğretim kurumlarıyla ilgili okullar hakkında elimizde bir

broşür veya kitapyok. Üsteğitim kurumlarındabizefazla bilgigelmiyor(G:0.(10))."
Bakanlık

ve Okullar

Arası

Dosya

ve Bilgi Aktarımı

Yetersiz:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'ü rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve
yaymada sıkıntıya neden olduğu, %3.33'ü kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşler "Biz öğrencilerle ilgili dosya tutarız. O toplu dosya

öbür yıla aynı sınıfta aktarımı yapılmaz(G:O.(]))." Kayboluyor mu yani nasıl?
"Kaybolma değil. Şimdi sınıflar değişir. Biz sınıflar bazında tutarız öğrenci
dosyalarını 1-d sınıfından şu öğrenci gibi. Oysa sınıflar değişir bilgisayara kayıt
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olmadığı için, düzenli kayıt, toplu dosyaların bilgisayarda açımı vesaire. Bu defa
sizin elde tuttuğunuz dosya isim bazında başka bir sınıfa aktarılması gerekir bu da
bizim için çok zor bir durum. 500-501 öğrenci mevcudumuz var. 500 öğrencinin
hangisinin hangi sınıfa gideceğini bulmak, sınıfta mı kaldı hangi sınıfa gitti zaten
listelerin çıkması 1-1,5 ayı buluyor. Yeni yıl başladıktan 1-1,5 ay sonra ben biliyorum
ki haa bu çocuk bu sınıftadır. Bu defa da topladığınız bilgileri diğer sınıfa aktarmak
durumunda kalıyorsunuz. Bütün dosyaların düzenlenmesi açısında bizim zamanımızı
alıyor. Boşu boşuna bir zaman kaybıdır aslında bu da. Bu bilgiler bilgisayarda olsa
işler daha çabuk ve daha düzenli bir şekilde yürür. Bilgisayarımız var ama
çalışmıyor.

Teknolojik olarak yararlanamıyoruz.

Bilgisayar ve bununla

ilgili

program olsa öğrenci ve diğer bilgilere hemen ulaşabiliriz(G:O. (]))." şeklinde
görüşünü ifade ederek, öğrencilerin okula başladığı sınıfta devam etmediği ikinci
sınıfa geçince farklı bir sınıfa geçtiğini, bunun da kendilerinin takibinin zor olduğunu
ve boşu boşuna zaman kaybına sebep olduğunu belirtmektedir.
Başka bir rehber öğretmen ise, "Okulumuzda ygs sitemi ve ıgcs sisitemi var. Jgcs

noktasında eksikliğimiz var rehber öğretmenlerolarak. Bir bilgi eksikliğimiz vardır.
Bu konuda bir talep ilettik Bakanlığa bir hizmet içinden geçirile/im diye. Bakanlık
bünyesinde bir birim yok bu konuda danışabileceğimiz. Bu konuda İngiltere'deki
eğitim sistemi ile ilgili bilgilendirmeyapacak biri birim olsa daha sağlıklı tercihler
yapabiliriz. Bu konuda bilgi toplayıpyayma noktasında sıkındıyaşıyoruz(G:L.(6))."
şeklinde görüşünü

ifade ederek ıgcs ve İngiltere

eğitim sistemi konusunda

Bakan'lıktan gerektiği şekilde yardım alamadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen, "Biz özellikle hem ortaokul hem lise olmamızdan dolayı 8. Sınıftayapılan

yönlendirmesınavlarıhem de 12. Sınıfta üniversitesınavıyapılıyor. 9. Sınıflarımızda
mesleki yönlendirme sınavına giriyor. Burada ani değişiklikler olmazsa çok sorun
yaşamıyoruz.Ani değişiklik derken mesela geçen yıl Türkiyeye sınavsız üniversiteye
geçiş ile ilgili bir durum oldu arda sorun yaşadık. Çünkü bize bilgisi çok geç geldi.
Doğal olarak çocuklarımız bu imkandanyararlanamadı. Doğru bilgi gelmedi. Çifte
vatandaşlarbaşvuramazgibi yanlış veya eksik bilgi geldi. Bakanlıktanyeterince bilgi
gelmedi (G:L0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek Bakan'lıktan

yeterli ve

açıklayıcı bilgi gelmediğini ve bunun sonucunda bazı öğrencilerin bu imkandan
yararlanamadığını belirtmektedir.
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Öğretmen ve Veli Desteği Yetersiz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin, %16.67'sı
ise bu sorunu kısmen yaşadığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler

"Öğrencilerle ilgili bilgi toplayabiliyoruz testlerle anketlerle. Bazen aileye ihtiyaç
duyarız. Aileler aracım yok, işyerimden izin alamıyorum gibi şeylerle okula
gelemiyorlar. Telefonlakonuşuyoruz ama yüz yüze daha anlamlı oluyor(G:L0.(2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek ailelerin okula gelmekte sorun yaşadıklarını ve yüz
yüze konuşunca daha anlamlı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise,

"Öğretmenlerden destek alamıyorum. Kısmen yardımcı oluyorlar(G:ML(2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerden tam olarak destek alamadığını
kısmen destek aldığını belirtmektedir.

Öğretmenlerin

sınıf saatlerinde verilen

görevleri yapmamasının bilgi vermede sorun yaşamasına neden olduğu konusunu
şöyle ifade etmektedir: "Zamanzaman sınıfsaati için verilen görevlerin öğretmenler

tarafindan yapılmadığını görüyorum. Tepkili olabiliyorlar. Öğretmenlerin sınıfları
sahiplenmemesi

sebebiyle

yaşayabiliyorum(G:O.(9))."

öğrencilere

diğer

bir

rehber

bilgi

vermede

öğretmen

sorun

"Bilgiyi toplama

hizmetlerinden çok yayma hizmetleri ile ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bazı
öğretmenler ve aileler özellikle bilgilendirme hizmetlerine ilişkin direnç
gösteriyorlar. Bir sunum yapacaksanız buna katılım olamayabiliyor. Bu konuda
rehberlik hizmetlerine öğretmenler ve aileler tarafından dahafazla önem verilmesi
gerekmektedir.. Bu da okulun en önemli politikalarından biri olmalıdır(G:0.(2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek bazı öğretmen ve ailelerin bilgilendirmeye karşı
direnç gösterdiğini ve rehberliğe gereken önemin verilmediğini bundan dolayı ise
bilgi yayma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtmektedirler.

4.Boyut: Öğrencileri Okula Alıştırma (Oryantasyon) Hizmetleri İle İlgili Olarak
Okulda

Karşılaştığınız

Problemler

Nelerdir?

Düşüncelerinizi

Açıklayabilir

Misiniz?

Araştırmanın dördüncü sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-7'te belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.
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Tablo 7. Öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili olarak

okulda karşılaştığınızproblemler nelerdir? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

12

40

2

6,67

2

6,67

2

6,67

1

3,33

2

6,67

2

6,67

1

3,33

4

13,33

1

3,33

2

6,67

Okulda işbirliği ve koordinasyon
eksikliği
Eğitim sisteminden kaynaklanan
problemler
Oryantasyon hizmeti yapmıyoruz
Yabancı ülkelerden ve dönem
arasında gelenleri oryante etmede
zorlanıyorum
Okulun maddi sıkıntısı

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %40'ı öğrencileri
okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili sıkıntı yaşamadığını, %6.67'si
kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler, "İlkokul 5 e
giden çevredeki ilkokullara gidip kendi okulumuzu tanıttık. Okula gelmeden oryante
etmeye başlıyoruz. Okulumuzda oryantasyon eğitimi yapmıyoruz. Bir sıkıntımız yok.
Grupları salonumuzda sınıf rehber öğretmenleri eliyle toplayıp orada tanıtıcı bilgiler
veriyoruz(G:LO. (1)). " şeklinde görüşünü

ifade ederek oryantasyon

hizmetini

okullarını seçebilecek ilkokulları 5. sınıflarına gidip okulun tanıtımını yaptıklarını ve
okulda da sınıf öğretmenlerinin desteği ile tanıtım yaptıklarını belirtmektedir. Başka
bir rehber öğretmen, "Okulumuzun açıldığı ilk günlerde okulumuzu tanıtmaya
çalışıyoruz. Kütüphaneleri, kantini nöbetçi müdür muavini, idare binası gibi yerleri
gezdirip tanıtım yapıyoruz(G:L.(6))."

şeklinde görüşünün ifade ederek oryantasyon

hizmetini yapmaya çalıştıklarını belirterek bir problem yaşamadığını belirtmektedir.
Okulda İşbirliği ve Koordinasyon Eksikliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%6.67'si oryantasyon hizmetleri ile ilgili okulda işbirliği ve koordinasyon ile ilgili
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sıkıntı yaşandığı,

%6.67'si

kısmen yaşandığı

şeklindedir.

Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşler, Okullarda siz yapın anlayışı olduğu için aslında sınıf
öğretmenleri ile işbirliği içinde olsa çok daha kolay, çok daha hızlı ve çocuğa hiç
zorlanmadan iki üç gün içinde tamamlanabilecek bir hizmettir aslında ama sade bize
kaldığı için bu defa bekliyoruz ders saatimiz gelsin, o sınıfa gireyim ben çocukları
alayım gezdireyim. Bu defa uzuyor. Bunda okulda bir işbirliği olmadığından uzuyor.
İşbirliği yok destek yok. Okul kurallarını girdiğim sınıfta anlatıyorum ama diğer
sınıfta öğretmen anlatıyor mu yoksa sadece dağıtıp bırakıyor mu onu bilemiyorum.
Okulda öğretmenlerle ve idare ile işbirliği ve koordinasyon eksikliği burada da
var(G:0.(1))."

şeklinde görüşünü ifade ederek okulda bu işin sadece rehber

öğretmenlere

kaldığını,

öğretmenlerinden

destek

okulda

işbirliği

alamadıklarını

olmadığını

bunun

ve

özellikle

da oryantasyon

sınıf

hizmetlerinin

uzamasına neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Aslında
burada sorumluluk sadece rehberlik servisinin değil rehberlik servisi burada daha
çok müşavirlik hizmetlerine ağırlık vermesi gerekiyor bu konuda asıl sorumluluk
ilgili müdür yardımcısının ve sınıf öğretmeninin. Ben bunu böyle söylediğimde
bakışların çoğu zaman değiştiğini gördüm. Rehberlik servisi idare ve sınıf öğretmeni
gerekli oryante çalışmalarını yaptıktan

sonra hala daha duruma alışamayan

öğrencilerle alakalı devreye girmesi gerekiyor acaba çocukta bir farklılık mı var
yoksa farklı nedenler mi var onları düşünmeli diye düşünüyorum. Ama okulda
yaptığım bu değil yani bütün yük bizim üstümüzde. Hiç yol alamadım mı diye
sararsanız elbette yol aldım fakat henüz yeterli değil. Özellikle bazı öğretmenler bu
konuda destek vermekten kaçıyorlar ve çatışma yaşıyoruz. Şeklinde "Ben bunu böyle
söylediğimde

bakışların çoğu zaman değiştiğini gördüm(G(ML. (2))." şeklinde

görüşünü ifade ederek okulda yardım ve destek yerine olumsuz bir bakış açısı
oluştuğunu belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen de yine branş öğretmenlerinin
oryantasyon hizmetleri konusunda yaşadığı sıkıntıyı belirterek, ;:Zaman zaman branş
öğretmenlerini sürece dahil etmekte zorlanıyorum(G:O. (5))." şeklinde görüşünü
ifade etmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Oryantasyon hizmeti sunulurken
rehber öğretmene yardımcı olacak öğretmenler isteksiz olabiliyorlar(G:0.(12))."
şeklinde görüşünü ifade ederek oryantasyon hizmetini sunmaya çalışırken rehber
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öğretmene yardımcı alınası gereken öğretmenlerin bu konuda isteksiz olduğunu ve
rehber öğretmenin bu hizmeti sunarken yalnız kaldığını belirtmektedir.
Eğitim sisteminden kaynaklanan problemler: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%6.67'ü rehberlik dersinin olmamasının bilgi toplama ve yaymada sıkıntıya neden
olduğu, %3.33'ü kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, Gerçek anlamda bir oryantasyonhaftasıyaşayamıyoruz. Sistemin getirdiği

bir sorun olsa gerek(G:0.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek gerçek anlamda bir
oryantasyon

haftası yaşayamadıklarını

bunun

sebebi

ise sistemden

kaynaklı

olabileceğini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Okula alıştırma hizmetleri

okulumuzdagenellikleolumlu olarakgeçiyor. Eksik olarak gördüğüm okul şartlarına
göre oryantasyonunailelere de verilmesi gerekliliğidir. Hatta okul açılmadan önce
öğrencilereve ailelereprogramlı bir çalışma yapılması gerekir(G:0.(2))." diğer bir
rehber öğretmen ise, "Bazı orta-I öğrencileri ilkokuldan sonra ortaokul sistemine

alışmakta güçlük yaşayabiliyor. Bu durum okula gelmek istememesine, notlarına
düşüşe sebep olabiliyor. Bazen öğrencinin uyum sağlama yönünden direncini
kırmakta zorlanabiliyorum(G:0.(7)). ".Şeklinde görüşünü ifade ederek ilkokul
sistemi ile ortaokul sisteminin farklı olduğunu bunun da bazı öğrencilerde uyum
sağlama yönünden sıkıntılara neden olduğunu belirtmektedir. "Rehberlik saati 9 ve

I O. sıniflarda yok. 9 ve I O '!arda rehberlik dersi olmadığından diğer branş
öğretmenlerinden ders almak zorunda kalıyoruz. Bazen öğretmenler derslerini
yetiştirememe kaygısıyla dersini vermek istemiyorlar.Aslında 9 'Zar yeni geldiği için
rehberlik dersi muhakkak olmalı diye düşünüyorum(G:L.(6))." şeklinde görüşünü
ifade ederek 9 ve 1 O. Sınıflarda rehberlik dersinin olması gerektiğini, bu dersin
olmamasının oryantasyon

hizmetlerinin

işleyişi konusunda problem yaşadığını

belirtmektedir.

Oryantasyon Hizmeti Yapmıyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'ü
planlı

bir oryantasyon

hizmetini

yapmadıklarını,

%3.33'ü

kısmen

yaşandığı

şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşler "Aslında okullar açılmadan

oryantasyonprogramı hazırlanması lazım. Ama okullarda siz yapın anlayışı olduğu
için aslında sınıf öğretmenleri ile işbirliği içinde olsa çok daha kolay çok daha hızlı
ve çocuğa hiç zorlanmadan iki üç gün içinde tamamlanacakbir hizmettir (G:O.(1)). "
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Şeklinde görüşünü ifade ederek oryantasyon hizmetini kısmen yaptıklarını ancak
planlı programlı bir oryantasyon hizmeti veremediklerini bunun nedeni olarak da
sınıf öğretmenleri ile işbirliği olmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise "Gerçek anlamda bir oryantasyon haftası yaşayamıyoruz (G:0.(4))." Şeklinde
görüşünü ifade ederek gerçek anlamda bir oryantasyon eğitimi yaşamadıklarını ancak
kısmen bir oryantasyon

hizmeti sunmaya çalıştıklarını

"Okul

belirtmektedir.

şartlarına göre oryantasyon eğitimi ailelere de verilmesi gerekir. Hatta okul
açılmadan önce öğrencilere ve ailelere programlı bir çalışma yapılması gerekir
(G:O.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulda öğrenci ve ailelerin katılımı ile
ilgili programlı bir oryantasyon eğitimi verilmesinin gerekliliğini belirtmektedir.

Yabancı Ülkelerden" Ve Dönem Arasında Gelen Öğrencileri Oryante Etmede
Zorlanıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %13.33'ü oryantasyon hizmetleri
ile ilgili olarak yabancı uyruklu ve okula geç gelen öğrencilerle ilgili sıkıntılar
yaşadıklarını,

%3.33'ü

kısmen

yaşandığı

şeklindedir.

Bu

konuda

rehber

öğretmenlerin görüşler "O. 8. Okula geç başlayan düzensiz kayıtlı öğrencilerle ilgili

oryantasyon sorunu yaşıyoruz." Diğer bir rehber öğretmen "Geç gelen öğrencilerin
oryantasyonlarında baz aksamalar oluyor (G:LO.(3)). "Başka bir rehber öğretmen
ise, "Ana dili İngilizce olan öğrencilerin adaptasyonu anadili Türkçe olan

öğrencilere oranla daha yavaş oluyor(G:L0.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
anadili İngilizce olan yabancı uyruklu öğrencileri oryante etmede anadili Türkçe olan
öğrencilere göre daha yavaş olduğunu belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen

"Öğretim dilinin İngilizce içeriğin ağır olması oryantasyon sürecini bazen
uzatmaktadır (G:LO.(5))." diğer bir rehber öğretmen ise "Yabancı ülkelerden gelen
öğrencilereyönelik yaşanılan sıkıntılar vardır (G:L0.(6)) ". şeklinde görüşünü ifade
ederek

yabancı

ülkelerden

gelen

öğrencilerin

uyumunun

sıkıntılı

olduğunu

belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Rus, Moldovya'lı vb yabancı uyruklu

öğrencilerimize özel sınav uyguluyoruz (G:L.(4))." Şeklinde görüşünü ifade ederek
bu konuda aldıkları önlemlerden bahsederek yaşanabilecek

sorunları asgariye

indirildiğini belirtmektedir.
Okulun

ve

görüşlerinin

Rehberlik
%6.67'i

Servisinin

maddi

Maddi

sıkıntıların
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Sıkıntısı:

öğrencileri

Rehber
oryante

öğretmenlerin
etmede

sorun

yaşadıklarını

şeklindedir.

Bu konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşler

"Okulda bu

hizmeti yapabileceğimiz sınıf veya büyük bir salonumuz yok. Powerl'oint'le sunum
yapmak istediğimiz zaman sıkıntı yaşıyorum (G:0.(9))."

şeklinde görüşünün ifade

ederek okulun kısıtlı imkanlarının bu hizmeti sunmaya çalışırken kendileri için bir
sıkıntı olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen, "Okul ortamında sosyal
aktiviteyi uygulayacak yer ve maddi kaynağın azlığı öğrencilerin oryantasyonunu
zorlaştırıyor (G:ML.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda yer ve maddi
sıkıntı yaşamaları nedeniyle bu hizmetin aksamasına neden olduğu belirtilmektedir.
Başka bir rehber öğretmen ise "Maddi yetersizlikten dolayı tanışma çayları veya
okula uyum kitapçığı hazırlayamıyoruz. Bunun yanında yeni gelen öğrencilere sunum
şeklinde oryantasyon eğitim yapıyoruz (G:0.(3))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

maddi yetersizliklerin okulla ilgili kitapçık çıkaramadıklarını ve gerek öğrenciler ve
gerekse aileler için bir tanışma çayı bile düzenleyemediklerini belirtmektedir.

5.Boyut:

Öğrencilere

Hizmetleriyle

İlgili

İlişkin
Olarak

Olarak Uygulanan
Ne

Tür

Yöneltme

Problemlerle

Ve Yerleştirme

Karşılaşıyorsunuz?

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın beşinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-8' da belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 8. Öğrencilere ilişkin olarak yapılan yöneltme ve yerleştirme olarak ne tür
problemlerle karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

13

43.33

2

6.67

2

6.67

2

6.67

3

10

4

13.33

Şehrimizde yönlendirilebilecek
meslek lisesi yok
Okulda işbirliği ve rehberlik
servisine destek yok
Aile desteği yok
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Yönlendirme sınavının geç yapılması

1

3.33

5

16.67

Bakanlıkla işbirliği ve bakanlığın
desteği yok

Problemle

Karşılaşmıyorum:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin

%43.33'ü

öğrencilere ilişkin uygulanan yöneltme ve yerleştirme hizmetleri ile ilgili sıkıntı
yaşamadığı, %6.67'si kısmen yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri şöyledir: "Ders dışı etkinlikler spor ve tiyatro, ilgi ve yetenekleri

doğrultusunda yönlendiriliyor(G:O.6))." şeklinde görüşünü ifade ederek yöneltme
yerleştirme ile ilgili problem yaşamadığım belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise "En verimli çalışılan alan olduğunu düşünüyorum. Bu nedenden dolayı sıkıntı

yoktur(G: LO.(6)). "

şeklinde görüşünü ifade ederek en verimli çalıştıkları alan

olduğunu ve bundan dolayı sorun yaşamadığım belirtmektedir.
Şehrimizde

Yönlendirilebilecek

Meslek

Lisesi Yok:

Rehber

öğretmenlerin

görüşlerinin %6.67'si öğrencileri yönlendirilebileceği meslek lisesinin olmaması ile
ilgili sıkıntı yaşadığı, %93.33'ü ise bu konuda her hangi bir problem yaşamadığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Özellikle 8. Sınıf

öğrencilerimizimeslek alanınayönlendirirken sıkıntıyaşıyoruz. Girne bölgesindebir
meslek lisesi olmamasıonlara haksızlıkgibi geliyor. Lefkoşaya gitmektense Girne de
kalıp düz lise okumaya tercih ediyorlar (G:0.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
bulundukları

yerleşim

yerinde

meslek

lisesi

olmaması

nedeniyle

yöneltme

yerleştirme hizmetleri konusunda sıkıntı yaşadığım belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise "Bazen seçmeli derslere yöneltme işlemi sırasında problemler

yaşanıyor. Aile ile çocuğun istekleri çatışabiliyor. Şehrimizde meslek lisesi
olmadığından dolayı bazı çocuklar meslek lisesini tercih edemiyor(G:0.(7))."
şeklinde görüşünü ifade ederek bulundukları

şehirde meslek lisesi olmaması

nedeniyle öğrencilerin meslek lisesini tercih edemediklerini belirtmektedir.
Okulda İşbirliği ve Destek Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'si
okulda işbirliği ve rehberlik servisine destek olmadığı ilgili sıkıntı yaşandığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin

görüşleri

şöyledir: "Üst eğitim

kurumlarından beal ve tmk yı tanıtıyoruz. Ama meslek liselerine yönelik tanıtım
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yapmıyoruz. Akademik başarısı yüksek olanların daha çok bilgiyi alması düşünülür.
Oysa rehberlik hizmetleri etik kurallar gereği bütün öğrenciler eşittir. Ancak
akademik başarısı düşük olanların gitmek istediği meslek liselerin tanıtımı arada
kaynar. Onların yönlendirmesi

daha az yapılıyor. Ben kendim bireysel olarak

okullarla ilgili tanıtım yapıyorum ama okul olarak sistemli bir meslek lisesi tanıtımı
yapılmıyor.

Başarısı

yapılmıyor(G:0.(1))."

düşük

öğrencilerin

gezdirilmesi

her

zaman

şeklinde görüşünü ifade ederek akademik başarısı yüksek

öğrenciler için yöneltme yerleştirme hizmetlerinin yapıldığını ancak akademik
başarısı düşük olan öğrencilerin gidebileceği okullarla ilgili bir çalışmanın sınırlı
olduğunu bunun da okulda sistemli bir çalışmanın olmaması ile ilgili olabileceğini
düşünmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Okul içinde ki sanatsal ve sportif
etkinliklerde bizim görüşümüz dikkate alınmıyor. İşbirliği yok. Rehberlik servisi
olarak biz öğrenciyi yönlendirirken öğrencinin kendine güven kazanması başarıyı
tatması amacını güderken, diğer branş öğretmenleri başarılı olabilecek öğrencileri
daha çok tercih etme yoluna gidiyor. Bu konuda bir uyuşmazlığımız var. Öğrenci
sayısı az olduğundan öğrencinin ilgi ve istediği alan, bölüm veya ders seçimi
konusunda

sıkıntı

yaşayabiliyoruz.

3-5

öğrenci

için

sınıf

ve

alan

açamıyoruz(G:LO. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda işbirliği olmadığını,
rehberlik servisinin sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirmedeki amacıyla diğer
branş öğretmenlerinin amacının uyuşmadığını belirtmektedir.
Aile Desteği Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin % 1 O 'u aile desteği yok teması
ile ilgili sıkıntı yaşadığı, %13.33 'ü ise bu konuda kısmen problem yaşandığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Bilgilendirme
yapıyoruz. Akademik benlik testi yapıyoruz yetenek,
sınıflarda bilgilendirme yapıyoruz.

ilgi ve değerleriyle ilgili

Çocuk ailenin zorlamasıyla kendi yeteneğine

uygun olmayan alan veya sınıfı seçiyor başarılı olamıyor onların aileleri ile tekrar
görüşerek uygun alana yöneltmeye çalışıyoruz(G:L. (6)). " şeklinde görüşünü ifade
ederek

ailelerin

yöneltme

yerleştirme

konusunda

rehberlik

servisine

destek

olmadıklarını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmenin ise, "Burada biz tanıtımını
yapıyoruz. Yöneltmeyi yapıyoruz. Ancak yerleştirme konusunda aile ve çevresi etkili
oluyorlar.

Yerleştirme konusunda

giriyorlar

OKS vb sınava

ne yapıyorlar

bu konuda

85

bilmiyoruz.

da nasıl

Türkiye sınavına

tercih yapıyorlar

bilgimiz

olmuyor(G:LO. (])). " şeklinde görüşünü ifade ederek yöneltme ve yerleştirme
konusunda öğrencinin aile ve çevresinin etkili olduğunu rehberlik servisi ile işbirliği
yapmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Öğrencilerin talepleri

göz önünde bulundurularak; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yerleştirme
yapabiliyoruz. Bazı durumlarda ailenin isteği ve öğrencinin isteği paralel
olamayabiliyor(G:L0.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek öğrencileri ilgi ve
yetenekleri doğrultusunda yerleştirme yaptıklarını ancak ailelerin buna destek
vermediklerini belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, Aileler bu konuda

ônyargılıve kendi istekleridoğrultusundaöğrenciyerleştiriyorlar.Bizim belirttiğimiz
söylediğimiz, yaptığımız çalışmalara pek sıcak bakmryorlar(G:ML(6)." şeklinde
görüşünü ifade ederek ailelerin rehberlik servisine karşı önyargılı olduğunu, yöneltme
yerleştirme işlemlerini rehberlik servisinin yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan
öğrencinin ilgi ve yeteneklerine göre değil de ailelerin kendi isteklerine göre
yaptıklarını belirtmektedir.
Yönlendirme Sınavının Geç Yapılması: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin sadece
%3.33 'ü yönlendirme

sınavlarının

geç yapılması

ile ilgili sıkıntı

yaşandığı

şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: Yöneltme ve

yerleştirme ile ilgili, testyapıyoruz çocuğuyönlendiriyoruz.Ancak veli bazen çocuğu
yanlış yönlendirebiliyor. Yönlendirme sınavları haziranda yapıldığında bu sınavla
ilgili öğrencileri yönlendirme izleme konusunda sıkıntı yaşıyoruz(G:O.(I O))."
Haziranda yapılan sınavla ilgili öğrencilere ulaşabiliyor musunuz? O konuda sıkıntı

yaşıyoruz. Sınavı kazananlarıgazeteden takip edebiliyoruz ancak kazanamayanların
nereye gittiğini ne yaptığını takip edemiyoruz(G:O.(I O))." şeklinde görüşünü ifade
ederek

yönlendirme

sınavlarının

geç

yapılması

nedeniyle

öğrencilere

ulaşamadıklarını ve bu nedenden dolayı yerleştirme konusunda sıkıntı yaşadıklarını
belirtmektedir.
Bakanlıkla İşbirliği ve Bakanlığın Desteği Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si Bakanlıkla işbirliği ve Bakanlığın desteğinin yetersizliği ile ilgili sıkıntı
yaşandığı

şeklindedir.

Bu

konuda

rehber

öğretmenlerin

görüşleri

şöyledir:

"P.D.R.A.Ş'ayönlendirilen öğrencilereverilen raporlar çok açıklayıcıolmayabiliyor.
Gelen rapora uygun hizmeti sunacak imkanlar bulunamayabiliyor.Örneğin kaynak
oda eğitimi öneriliyor ama okulumuzda kaynak oda yok, özel eğitim uzmanı
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yok(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade ederek Bakanlıkla aralarında işbirliği

olmadığını özellikle kaynak oda ve özel eğitim uzmanı gibi konularda bakanlık
tarafından bir destek olmadığını belirtmektedir. "Yöneltme önemli bir hizmet alanı

ama biz hala akademik benlik kavramı ölçeği ve sınav notlarına göre yöneltme
yapıyoruz ve neticesinde mutsuz çalışanlar ve mutsuz toplum oluşuyor, yönelteme
hizmetlerinde bireysel farklılıkların ortaya çıkartıldığı nitelikli hizmetleri
sunabilmeliyiz

bu

konuda

gelişmiş

ülkelerde

uygulanan

modeller

incelenebilmeli(G:ML.(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek gelişmiş ülkelerde
uygulanan modeller incelenip bizim ülkemize de uyarlanması için bir çalışma olması
gerektiği ilgili Bakanlıkla işbirliği içinde çalışmanın önemine değinmektedir. Diğer
bir rehber öğretmen ise Bakanlığın bazı konularda bilgilendirme yapması gerektiğini
ve bunun zamanlaması ile ilgili düşüncesini şöyle ifade etmektedir: "Bakanlığın üst

öğrenim kurumlar ve sınavlarla ilgili daha bilgilendirici olması ve bilgilendirme
yazılarının,

öğretim

düşünüyorum(G:0.(5))."

yılının
Başka

başında
bir

okullara

rehber

göndermesi

öğretmen

ise,

gerektiğini

"9.

Sınıftaki

öğrencilerimizinmelek liselerinin tanıtımı ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Okullarıgezme
konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Okulları gezmek zaman ister. Hem bizim derslerimiz
gider hem gideceğimiz okulun derslerigider. Bakanlık tanıtım günü altında yaparsa
daha güzel ve kısa olur. Üniversitelerkendi tanıtımlarını gelip yapıyorlar. Bizim
öğrencileri alıp üniversiteleri gezdirme konusunda, araç gibi, izin gibi sıkıntımız
oluyor(G:LO.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulların tanıtımı ile ilgili
Bakanlıktan destek beklediklerini belirtmektedir.

6.Boyut: İzleme ve Değerlendirme Alanındaki Hizmetlerle İlgili Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Araştırmanın altıncı sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-9' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 9. İzleme ve değerlendirme alanındaki hizmetlerle ilgili ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?
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Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

5

16.67

1

3.33

İzleme çalışması yapmıyorum

10

33.34

1

3.33

6

20

1

3.33

1

3.33

4

13.33

1

3.33

Okul sonrası öğrencilere ulaşmada
ve takipte zorlanıyorum
Sınıfların her sene değişmesi
Ders, nöbet vb. görev nedeniyle
zaman bulamıyorum

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %16.67'si izleme
ve değerlendirme
karşılaşılmadığı,

alanındaki

%3.33'ü

hizmetleri

sunarken

kısmen karşılaşıldığı

her hangi

bir problemle

şeklindedir. Bu konuda rehber

öğretmenlerin görüşleri, "İzleme, müdürün telefonunu istediğim gibi kullanıyorum.

Bitiren öğrencilere telefon edip ediyorum. Nereye gittiğini biliyorum(G:ML.(]))."
şeklinde görüşünü ifade ederek okulun imkanlarını kullanarak öğrencileri izleme
hizmetleri ile ilgili çalışmaları yaptığını ve bu konuda bir problem yaşamadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Okul küçük ve öğrenci sayısı az

olduğu için çok fazla değerlendirme problemi yaşanmıyor(G:ML.(4))" şeklinde
görüşünü ifade ederek öğrenci sayılarının

az olmasından

dolayı izleme ve

değerlendirme konusunda bir problem yaşanmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise, İzleme konusundaproblem yaşamıyoruz(G:L.(5)). " şeklinde görüşünü
ifade ederek okulda izleme ve değerlendirme

hizmetleri konusunda problem

yaşamadığını belirtmektedir. "Genelde ortaokulda çalıştığım için lisedeki takiplerini

yapabiliyorum(G:LO.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek ortaokul ve liseyi aynı
bünyede okuttukları için ve genelde orta kısma baktığı için mezun olan öğrencilerinin
aynı okulun lise kısmına gittiğinden izleme ile ilgili bir sorun yaşamadığını
belirtmektedir.
İzleme Çalışması Yapmıyorum:

Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %33.34'ü

izleme ve değerlendirme alanındaki hizmetleri yapmağı %3.33'ü kısmen yaptığı
şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "İzleme yönünden çok

eksiğimiz var. Bizim okulumuzda bu hizmet yok. Burada da öğretmenlerle işbirliği
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eksikliği var. Genelde başarılı öğrenciler takip ediliyor ancak bilinçli bir izleme yok
Bu işin yine bir kişiye iki kişiye kalması ile alakalıdır. İşbirliği olsa çok daha iyi olur.
Oturtulmuş bir düzen ve planlama yok(G:O. (]))." şeklinde görüşünü ifade ederek
izleme hizmetinin okullarında olmadığını ve genelde başarılı öğrencilerin takip
edildiğini ancak düzenli ve planlı bir izleme çalışmasının olmadığım belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise, "Okullardan mezun olan öğrencilerle ilgili izleme

çalışmasıyapılmıyor(G:O.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek mezun öğrencilerle
ilgili bir izleme çalışmasının yapılmadığını belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen
ise, "Okuldan mezun olanlarla ilgili her hangi bir izleme çalışmasıyapılmıyor(0.9)."
şeklinde görüşünü

ifade ederek mezunların

izlenmesi

ile ilgili bir çalışma

yapılmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Mezunların izlenmesi

ile ilgili bir faaliyet yok. Planlı bir izleme yok. Daha çok yakın çevreden alının
bilgilerle ilgili bir izleme var. Bunlarla da ilgili kayıt tutulmuyor(G:LO.(]))."
şeklinde görüşünü ifade ederek mezunların izlenmesi ile ilgili planlı bir faaliyet
olmadığını ancak amatör tarzda yakın çevreden alınan bilgilerle izleme çalışmasının
kısmen

yapılmaya

çalışıldığının

bu

çalışmaların

da kaydının

tutulmadığını

belirtmektedir.
Okul

Sonrası

Öğrencilere

Ulaşmada

ve

Takipte

Zorlanıyorum:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %20'si öğrencileri takip etmekte zorlandığı, %3.33'ü
kısmen zorlandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Bir üst

eğitim kurumuna kadar izleyebiliyoruz. Hangi okula kayıt yapığtyla ilgili bireye
ulaşmada güçlük çekiyoruz(G:0.(6))." diğer bir rehber öğretmen ise, "Ortaokul
sonrası öğrencilerin hayatlarını takip etmek güçtür(G:0.(3))." şeklinde görüşünü
ifade ederek ortaokuldan mezun olan çocukların hayatlarının takibinin güç olduğunu
belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise "Lise döneminden sonra takip

edemiyoruz(G:L.(2)). " şeklinde görüşünü ifade ederek liseyi bitiren öğrencilerin
takip edilemediğini belirtmektedir. Bir başka rehber öğretmen ise "Şimdi ygs

sınavlarındaşifre olayı olunca öğrencilerimiziizleyemiyoruz.Hani öğrencimizhangi
üniversite ve hangi bölümü kazanmış bilemiyoruz. Okulumuzun durumunu bilmek
istiyoruz. Bazen mezun öğrencileri geliyor onlardan takip etmeye çalışıyoruz ancak
herkesi

bilemiyoruz.

edebiliyoruz(G:L.(6)). "

Bireysel
şeklinde

danışma
görüşünü
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yaptığımız
ifade

ederek

öğrencileri

takip

üniversiteye

gınş

sınavlarında öğrencilere şifre verilmesinin mezun öğrencilerin hangi üniversite ve
hangi bölümü kazandığı veya kazanamadığı gibi konularda takip zor oluyor. Okul
içinde bireysel danışma gibi izleme hizmetlerini sorunsuz yaptığını belirtmektedir.
Başka bir rehber öğretmen ise "Danışmanlık hizmeti sunulan öğrencileri zaman
zaman takip etmekte zorlanabiliyorum. Mezunları takip etmek pek mümkün olmuyor,
çünkü kurumlar arası kopukluk var(G:0.(12))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

mezunların takibinin çok zor olduğunu bunun nedeni olarak da kurumlar arası
kopukluk olduğunu belirtmektedir.
Sınıfların Her Sene Değişmesi: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %3.33'ü izleme
ve değerlendirme alanındaki hizmetleri sunarken sınıfların her sene değişmesini bir
problem olarak görürken, %96.33'ü ise böyle bir problem yaşadıklarına dair bir
ifadeleri olmamıştır. Bu konuda rehber öğretmen, "Bir kısmı düzenli olarak
yapılabiliyor. Fakat sınıfların her sene farklı bir şekilde aramızda paylaşılması bilgi
aktarımını yavaşlatıyor(G:L0.(4))."

şeklinde görüşünü ifade ederek sınıfların rehber

öğretmenler arasında her sene değişmesi

nedeniyle izleme ve değerlendirme

hizmetlerinde problem yaşamalarına neden olduğunu belirtmektedir.
Ders, nöbet vb. görev nedeniyle zaman bulamıyorum: Rehber öğretmenlerin
görüşlerinin %13.33'ü ders, nöbet vb. görev nedeniyle izleme ve değerlendirme
hizmetlerine

zaman bulamadıkları,

%3.33'ü

bu sorunla kısmen karşılaştığını,

%76.67'si ise böyle bir problemle karşılaştıklarına dair bir görüşleri olmamıştır. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "İki rehber öğretmen olduğumuz için. Buna
zaman kalmıyor. Hem özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgileniyoruz. Hem
dikkat dağınıklığı olan öğrencilerle ilgileniyoruz. Ortaokul ve lise olduğumuz için
çocukların sorunları da birbirinden farklı oluyor. 8, 9, 12 'de yönlendirme var.
Hepsinin ayrı ayrı problemleri

oluyor. Çalışmaları oluyor. İki öğretmen hem

danışma yapacağız hem yönlendirme yapacağız bunların hepsi birlikte olunca biraz
sıkıntı oluyor. Bazen çok sıkışık oluyoruz. Veli geliyor aniden, öğrencinin danışma
günü olduğu zaman yoğunluktan takip edemiyoruz. Bazen öğrenci görüşme saatine
sadık kalmıyor(G:L0.(2))"

şeklinde görüşünü ifade ederek öğrenci sayısı rehber

öğretmene oranla az olması ve lise ve ortaokulun bir çatı altında olmaları nedeniyle
özel eğitim, dikkat dağınıklığı, yönlendirme hizmetleri vb problemler nedeniyle
izleme hizmetlerine zaman kalmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise
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"Takipte zorluk yaşıyoruz. Psikolojik danışmaya aldığımız öğrencide her hangi bir
değişme oldu mu çok fazla takip edemiyoruz. Fazla öğrencimiz var ders var bir
gördüğümüz öğrenciyi ancak iki ay sonra görebiliyoruz. Zaman sıkıntısı var. Sınıf
sayısı ve dersin çok olması öğrencilere gereken zamanı veremiyoruz. Ders için
hazırlık fotokopi vb. materyal bulma gibi işler sizin esas işiniz olan bireysel danışma,
öğrenciler hakkında araştırma geliştirme çalışmaları, bireysel görüşmeleri velilerle
olan iletişiminiz vb işlerinize olan zamanınızı çalıyor. Nöbet tuttuğumuz zaman
görüşme yapmamız gerekirken nöbet tuttuğumuz yerleri geziyoruz. Buralarda sert
yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Bu ister istemez danışman yüzünüzü sıkıntıya
sokuyor. Bizim öğretmenler yasamızda

bunlar bizi sıkıntıya sokuyor.

Yasada

öğretmenler 8-10 saate kadar derse girer değdi için bizlere ders, nöbet sınav
gözcülüğü

veriyorlar.

yaparız(G:O. (1 OJ)

11

Bunlarla

şeklinde

ilgili

görüşünü

bir yasa

olsa

ifade ederek

daha

rahat

öğretmenler

işimizi

yasasından

kaynaklanan görevlerden dolayı 8- 1 O saate kadar derse girdiklerini, nöbet görevi gibi
görevlerden dolayı zaman sıkıntısı yaşadığını ve dolayısı ile izleme hizmetleri
konusunda problem yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "İzleme

alanında, gerek okul nüfusu ve gerekse sosyal yapıdan dolayı kimi zaman sıkıntı
yaşıyoruz(G:O.(4)).

11

Şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

okullarının

kalabalık

olmasından ve sosyal yapıdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtmektedir.

7.Boyut:

Araştırma

ve Geliştirme

Problemlerle Karşılaşıyorsunuz?

Alanındaki

Hizmetlerle

İlgili Ne Tür

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın yedinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-10' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 1 O. Araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetlerle ilgili ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilir misiniz?

Temalar

n

%

Problemle karşılaşmıyorum

12

40

İdare ve öğretmen desteği yok

3·

10

91

Kurumlar arası iletişim ve paylaşım

5

16.67

7

23.33

3

10

eksikliği
Ders, nöbet gibi yasal nedenlerden dolayı
zaman bulamama
Hizmet içi eğitim yetersizliği

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %40'ı araştırma
ve geliştirme alanındaki hizmetleri sunarken her hangi bir problemle karşılaşmadığını
ifade etmişlerdir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Araştırma hizmetleri
zümre öğretmenleri ile birlikte yapılıyor(G:0.(2))."

şeklinde görüşünü ifade ederek

araştırma hizmetlerini zümre öğretmenlerle birlikte yaptıklarını ve bir problemle
karşılaşmadığını

belirtmektedir.

karşılaşmıyorum(G:ML.(l))."

Diğer

bir rehber

öğretmen

ise, "Problemle

şeklinde görüşünü ifade ederek araştırma hizmetlerini

sunarken bir problemle karşılaşmadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen
ise, "Ciddi problem yok(G:0.(9))."

şeklinde görüşünü ifade ederek araştırma

hizmetlerini sunarken ciddi bir problemle karşılaşmadığını belirtmektedir.
İdare ve Öğretmen Desteği Yok: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %10'u
araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetleri sunarken idare ve öğretmen desteğinin
yetersizliği ile ilgili problem yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, "Okulda bir sorun tespit ediyorsunuz ve aslında okluda baya bir sorun var.
Bununla görüşlerimizi çözüm önerilerimizi gerek idareye gerekse öğretmenlere
söylüyoruz ama destek gelmiyor. Tek rehberlik servisinin kaldıracağı iş olmadığı için
iş yarım kalzyor(G:O. (1)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulda araştırılıp bulunan
problemlere yönelik çözüm önerilerinin idare ve öğretmenlere sunulduğunu ancak
pek destek göremediklerini belirterek rehberlik servisinin tek başına kaldırabileceği
bir iş olmadığını söylemektedir.
Kurumlar Arası İletişim ve Paylaşım Eksikliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%16.67'si araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetleri sunarken kurumlar arası
iletişim ve bilgi paylaşımı konusunda sıkıntı yaşandığı şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri, "PDRAŞ'zn aslında yeniliklerle ilgili dönem dönem bizi
bilgilendirmesi gerekir. Veya elinde kaynakları bulundurup rehber öğretmenlerin
talebine cevap verebilir. Ancak bu konuda biraz yetersizlik olduğunu düşünüyorum
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(G.L. (].))" şeklinde görüşünü ifade ederek Bakanlık birimlerinden olan PDRAŞ'ın
araştırma geliştirme çalışmaları konusunda rehber öğretmenlere destek olabileceğini
ancak bu konuda yetersizlik

olduğunu

belirtmektedir.

"Araştırma geliştirme

çalışmaları işbirliği isteyen çalışmalardır.Bunu organize edecek birilerinineksikliği
yaşanıyor(G:O( 12.))" Şeklinde görüşünü ifade ederek Bakanlıkta bu tür çalışmalarla
ilgilenecek birimlerin eskilliğini belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise

"PDRAŞ la ve diğer rehber öğretmenler arasında koordinasyon eksikliği var bazı
konularda araştırmayapıp paylaşabiliriz, meslekipaylaşımlar yapabiliriz,yenilikleri
birlikte takip edebiliriz. Buna ihtiyaç var ama maalesef böyle bir şey yok. 12'lerde
rehberlik var ama program eksikliği var. Düzensiz bir ders işleyiş var. Rehberlik
dersinde ne işleyeceğiz.Bu konuda birprogram olmalı diye düşünüyorum(G:L(6))."
Şeklinde cevap vererek PDRAŞ'la diğer rehber öğretmenler arasında koordinasyon
eksikliği

olduğunu

PDRAŞ'ın

koordinesinde

mesleki

araştırmalar

yapıp

bu

araştırmaları paylaşabileceklerini, yeniliklerin takip edilebileceğini, bu konuda bir
ihtiyacın

olduğunu

ancak

böyle

bir

çalışmanın

olmadığını

belirtmektedir.

Öğrencilerin rehberlikle ilgili ihtiyaçları vb konularda araştırma yaparken ne gibi
sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz?

Şeklindeki, bir soruya ise, "Fotokopi çoğaltmada

sorunyaşamıyorum(G:L.(6))." şeklinde cevap vererek kırtasiye vb konularında sorun
yaşamadığını

belirtmektedir.

Başka

bir

rehber

öğretmen

ise

"Bakanlıktan

yapılabilecek sistemli çalışmalar olabilir(G:ML.(4))." şeklinde görüşünü ifade
ederek

Bakanlık

tarafından

organizeli

sistemli

bir

çalışmanın

olabileceğini

belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Öncelikle şunu söyleyeyim sorular

çok güzel ve yerinde hazırlanmış bu konu uzmanlık ve ekip çalışması istiyor
araştırma hiç yok gibi gözükse de, adada 8 tane üniversite var çeşitli araştırmalar
yapılıyor ama verilerinden sonuçlarından faydalanma yoluna gidilmiyor sanki
havada kalıyor. Sürekli tez çalışmaları ile alakalı anketler geliyor önümüze fakat
sonuçlarına bakan yok sonuçlarına bakılmayınca çalışmalar geliştirilemiyorsa,
bakanlıkla üniversiteler sivil tolum kuruluşları ortak akıl ortaya koyabilmeli, beyin
firtınaları yapılıyor sadece o kadar sonuçlarına bakan yok (G.ML.(2))." Şeklinde
görüşünü ifade ederek araştırma geliştirme çalışmalarının uzmanlık ve ekip işi
olduğunu,

bazı araştırma

geliştirme çalışmalarının

olduğunu

ancak bakanlık,

üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının ortak akılla yapılan araştırmalar uygulamaya

93

yöneltmek gerektiğini belirtmektedir. Yine aynı konuya değinen bir başka rehber
öğretmen ise, "Üniversitelerinyetersizliği, akademisyenlerinilgisizliği araştırma ve

geliştirme hizmetlerini aksatmaktadır(G.ML.(3.)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
üniversitelerin ve akademisyenlerin bu konuya eğilmemelerinin problem olarak
gördüğünü belirtmektedir.
Ders, Nöbet gibi Yasal Nedenlerden

Dolayı Zaman

Bulamama:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %23.33'ü, ders, nöbet gibi yasal nedenlerden dolayı
araştırma .geliştirme çalışmalarına zaman bulamadıkları şeklindedir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri, "Zaman alıcı işler bunlar. Zaman yönünden sıkıntı

yaşıyoruz. Araştırma geliştirme çalışmaları uzun zaman isteyen faaliyettir.
Öğrencilerleilgili test bir seferdeyapılırsa sağlıklı karar alamıyorsunuzen az iki test
yapmak gerekiyor sağlıklı karar vermek içim(G.LO.(1))." şeklinde görüşünü ifade
ederek araştırma geliştirme çalışmaları uzun zaman isteyen faaliyetler olduğunu
ancak zaman yönünden sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise,

"Bizler okullar çapında araştırma yapacak yeterli zamanı ve anlayışı

bulamıyoruz ve yaptığımız iyileştirme ve geliştirme çalışmaları lokal çalışmalardan
öteye geçemiyor(G.ML.(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda araştırma
yapacak yeterli zamanı ve anlayışı bulamadıklarını

bundan dolayı yaptıkları

çalışmaların lokal kaldığını genele yayılamadığını belirtmektedir. Başka bir rehber
öğretmen ise, "Araştırma yapmak için çok fazla zamanımız kalmıyor. Ya da

araştırma için gerekli materyalimiz yoktur (G:ML.( 6)) "şeklinde görüşünü ifade
ederek okulda araştırma geliştirme çalışmaları için çok fazla zamanının kalmadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Çeşitli amaçlar ve ölçümler için

bazen tüm okulu kapsayan test ve anketleryapılmaktadır. Bu çalışmaları uygulama
ve yorumlamadazaman sorunuyaşıyoruz(G:LO.(5))" şeklinde görüşünü ifade ederek
okulda çeşitli amaçlar için test ve anket yaptıklarını ancak bunları uygulamada ve
yorumlamada zaman sorunu yaşadıklarını anlatmaktadır. Farklı bir görüş söyleyen
rehber öğretmen ise, "Derse girdiğimiz için araştırma ve geliştirme hizmetlerine

zaman kalmıyor (G.ML.(5.))" şeklinde görüşünü ifade ederek derse girmelerinin
araştırma ve geliştirme hizmetlerine zaman bırakmadığını anlatmaktadır. Aynı
konuya değinen başka bir rehber öğretmen ise, "Ders için hazırlık,fotokopi basımı

vb. işler sizin esas işiniz olan bireysel danışma, öğrenciler hakkında araştırma
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geliştirme çalışmaları yapma, bireysel görüşmeler, velilerle olan iletişiminiz vb
işlerinize olan zamanınızı çalıyor(G:O. (I O)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulda
rehberlik harici bir dersi olduğunu belirtmektedir. Bu ders için hazırlık çalışmaları
yaptığını ve rehber öğretmenin esas işi olan bireysel danışma, araştırma ve geliştirme
çalışmaları gibi işlere olan zamanından çaldığını anlatmaktadır.
Hizmet İçi Eğitim Yetersizliği: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %1O'u hizmet içi
eğitimlerin yetersizliği nedeniyle araştırma ve geliştirme alanındaki hizmetlerin
sunumu ile ilgili problem yaşadıkları şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri, "Hizmet içi eğitimleri daha verimli ve etkin hale getirilmesi gerektiğini
düşünüyorum (G:0.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek araştırma ve geliştirme ile
ilgili hizmet içi eğitimlerin daha verimli ve etkin hale getirilmesi gerektiğini
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Hizmet içi eğitimler yetersiz. Alanda
bütünlük eksik (G:0.(6))."

şeklinde görüşünü ifade ederek hizmet içi eğitimlerin

yetersiz olduğunu belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Alan ile ilgili daha
çok eğitim verilmesi bizler için daha verimli olur (G:LO. (4))." şeklinde görüşünü
ifade ederek gerek PDR hizmetleri gerekse PDR'nin alt alam olan araştırma ve
geliştirme hizmetleri ile eğitimler verilmesinin rehber öğretmenlerin gelişimi ıçın
gerekli olduğunu belirtmektedir.

8.Boyut.

Yönetici

ve Öğretmenlere

Yönelik

Olarak

Yapılan

Müşavirlik

(Konsültasyon) Hizmetleri İle İlgili Karşılaştığınız Problemler Nelerdir?
Araştırmanın sekizinci sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo- I I' de belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 11.

Yönetici ve öğretmenlere yönelik

(konsültasyon)

hizmetleri

ile

ilgili

olarak yapılan

karşılaştığınız problemler

müşavirlik
nelerdir?

Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?

Temalar

n

Problemle karşılaşmıyorum

6

95

%
20

Kısmen

1

%
3.33

Öğretmenler

ilgisiz,
10

33.33

5

16.67

8

26.67

1

3.33

3

10

1

3.33

8

26.67

3

10

önemsenmiyoruz
İdare ilgisiz, önemsenmiyoruz
Yönetici, öğretmen ve velilere
ulaşamıyoruz
Rehberlik anlayışı yok ve rehberlik
hizmetleri bilinmiyor
Yasa ve tüzük nederıiyle

Problemle Karşılaşmıyorum: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %20'si müşavirlik
hizmetini sunarken herhangi bir problem yaşamadığını, %3.33'ü ise kısmen sorunla
karşılaştığı tablo 9'dan anlaşılmaktadır. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri
" Düzenli toplantılar yapıyoruz. Bilgi paylaşımı yapabiliyoruz(G:LO. (3)). "Şeklinde
görüşünü ifade ederek düzenli toplantılar yapıldığını ve bilgi paylaşımını yaptıklarını
belirterek bir problemle karşılaşmadığını anlatmaktadır. Diğer bir rehber öğretmen
ise, "Problem yok(G:(L.5))." şeklinde görüşünü ifade ederek müşavirlik hizmetleri ile
ilgili bir problemle karşılaşmadığını belirtmektedir.
Öğretmen Desteği Yok, Önemsenmiyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%33 .33'ü öğretmenlerin rehberlik hizmetine ilgi göstermediğini, % 16.67' si ise
öğretmenlerin rehberlik hizmetine kısmen destek verdiği şeklindedir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Öğretmenler direnç gösteriyor. Öğrenilmiş
çaresizlik yaşıyoruz. Yıllardır çalışıyoruz istediğimiz olmayınca çaresizlik yaşıyorum.
Ben 23 yıldır çalışıyorum ama sorunlar hiç bitmedi bir türlü bitmiyor(G:L.(6))."
şeklinde görüşünü ifade ederek yıllardır sorunlarla uğraştığını ve öğrenilmiş
çaresizlik yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bu konuda bütün
öğretmenleri yeterince bilgilendirebildiğimizi

düşünmüyorum. Bilgilendirsek bile

öğretmenlerden gerekli ilgiyi göremiyoruz. Mesela hiperaktivite 'yle ilgili bir broşür
dağıttık ilgilenme pek göremedik. Yaptığımız şeylere ilgi gösterilmeyince bu sefer
başka

şeyler

bu(G:LO.(J))."

yapmaya

isteğiniz

olmuyor.

Sanzrzm en

önemli

sorunumuz

şeklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlere yönelik müşavirlik

hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ancak pek ilgilenme
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göremeyince başka şeyler yapma isteklerinin kalmadığını belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise, "Öğretmenlerhiçbir şey yapmama konusunda bir işbirliğivar.

Toplantıyapacağımız zaman kimi geliyor kimi gelmiyor. Müdür bile getirtemiyor.
Burada 3-4 tane alanında iyi, alanını seven öğretmen var işbirliğine açık onlarla
işbirliğiyapıyorum. Velilerlegörüşüyoruz. Layıkıyla tam olarak yapamıyoruz. Sınıf
öğretmenleripara toplamak dışında sınıf öğretmenliğini yapmıyorlar(G:ML.(]))."
şeklinde görüşünü ifade ederek bazı öğretmenlerin hiçbir şey yapmamak konusunda
işbirliği olduğunu, toplantılar yapıldığını ancak öğretmenlerin gelmediğini, müdürün
bile bu öğretmenleri getiremediğini işbirliğini açık birkaç öğretmenler rehberlik
hizmetini yapmaya çalıştığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Mesela

biz sınıfsaatleri için bir aktiviteyapıyoruz. Orda bazılarıyapıyor bazıları yapmıyor.
Biz herkes yapmalı diyemiyoruz. Bazıları kendi dersini yapıyor veya başka bir şey
yapıyorlar. Bazı öğretmenlerimiz ilgilidir rehberliğe bazı öğretmenlerimiz ilgili
değildir. Bazıları rehberliğe inanmıyor(G:L0(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek
bazı öğretmenlerin rehberliğe kısmen destek verdiğini belirtmektedir. Diğer bir
rehber öğretmen ise "Öğretmenlerzaman zaman kendilerineverilen önerilere tepkili

olabiliyor (G:O.(9))." eklinde görüşünü ifade ederek öğretmenlerin müşavirlik
hizmetleri çerçevesinde verilen önerilere tepkili olabildiğini belirterek zaman zaman
sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Ben öğretmenleri

velileri bilgilendirmeyi çok isterdim. Sunum olabilir tartışma olabilir. Bunları
yapmayı isterdim ama olabilir denilip arkası gelmiyor. Oluyorsa da bir kez oluyor.
Gerisi gelmiyor. Bir de ônyargıvar bu mu biliyorya da sanki biz bilmiyor muyuz
bunlarıgibi. Bunun için dıştan bir akademisyengetirmeyi düşündük rehber öğretmen
arkadaşla. Yürütme kurulunda bu yönde bir karar alındı. Fakat karar alınıyor da
uygulamaya gelince işler değişiyor. Daha kararlı olunması rehberlik hizmetleri
önemsense idare çok daha memnun kalacaktır. Ancak eskiye oranla daha iyi
konumdayız(G:O.(1.))"

şeklinde

görüşünü

ifade

ederek

yaşadığı

sıkıntıları

anlatmaktadır. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bizler rehber öğretmenler olarak

sıkıştığımızbir vaka ile ilgilisüpervizyonyapamıyoruz. Mesela öğretmenlerdeyaygın
anlayış olarak rehber öğretmen bir iş yapmaz anlayışı vardır(G:0.(10))." - Bu
anlayışı

yıkmak

ıçın

bir

şeyler

yapmak

isterseniz

neler

yaşıyorsunuz?

"Önemsenmiyoruz. Hala daha bir bilgisayarve telefon vermediler. Mesela telefonla
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ilgili bir hattımız yok bağlayalım gibi şeyler, okulun maddi anlamda imkanlarının
olmadığını söylüyorlar. Bazı öğretmenler işbirliğine açık ve rehberliği önemserken
bazı öğretmenler önemseyip bize yardımcı olmuyorlar. - Siz ne yapıyorsunuz? Biz

yapacağımız şeyleri yapıyoruz gören görür görmeyen görmez uğraşmam ben fazla
görmeyen görmez. Arkadaşlara yapılan işleri ve görüşmeleri gösterebilirim. Böyle
Derim arkadaşlara(G:O.(1 O)) " Şeklinde görüşünü ifade ederek okulda bir çaba
içinde olduğunu rehber öğretmenler arasında da bir işbirliği ve iletişim olamadığı ve
gerek öğretmenlerden ve gerekse idareden beklediği desteği alamadığın belirterek
yaşadığı sıkıntıları anlatmaktadır.
İdare

Desteği

%26.67'si

Yok,

rehberlik

Önemsenmiyoruz:
hizmetlerinin

idare

Rehber

öğretmenlerin

tarafından

görüşlerinin

desteklenmediğini

ve

önemsenmediği, %3.33'ü ise kısmen desteklendiği şeklindedir. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Yöneticilerde uygun bir rehberlik anlayışının

olmaması bu hizmetin kalitesini düşürmektedir(G:0.(12))." şeklinde görüşünü ifade
ederek yöneticilerin yeterli bir rehberlik anlayışının olamamasının PDR hizmetlerinin
kalitesini düşürdüğünü belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Yönetici

bildiğini okuyor. Rehberlik alanı ile ilgili bilgileriyok(G:L(3))." şeklinde görüşünü
ifade etmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Yöneticiler rehberlik hizmetinden

kısa sürede sonuç almak istiyorlar.Rehberlik hizmetleri uzun ve bazen çokfazla (dış
etkenlerden dolayı) değiştirme şansına sahip olamıyoruz(G:ML.(6))." şeklinde
görüşünü ifade ederek yöneticilerin

rehberlik hizmetleri ile ilgili bilgilerinin

olmadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Eski müdürümle sorun

yaşıyordum ancak yeni müdürümle çok iyiyim(G:ML.(1))." şeklinde görüşünü ifade
ederek bazı müdürlerden kaynaklı rehberlik hizmetleri ile ilgili sorun yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Yaptığımızşeylere ilgi gösterilmeyince

bu sefer başka şeyler yapmaya isteğiniz olmuyor. Sanırım en önemli sorunumuz bu.
Yöneticilerleilgimizde de sonuç değişmediği için bir şey yapma isteğimizoluşmuyor
(G:LO.(])). " şeklinde görüşünü ifade ederek yöneticilerin ilgi göstermediğini ve
yaptıkları bilgilendirmelerin sonucu değiştirmediği düşüncesi oluşturduğunu ve bu
düşüncenin

rehber

öğretmende

başka

şeyler yapma

belirtmektedir.
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isteğinin

söndürdüğünü

Yönetici, Öğretmen ve Velilere Ulaşamıyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin
%10'u

okulun

kalabalık

olması

vb

nedenlerle

yönetici

ve

öğretmenlere

ulaşamadıkları, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşandığı, %86.67'sirıin ise böyle bir
problem yaşadıklarına dair bir görüşleri olmamıştır. Bu konuda rehber öğretmenlerin
görüşleri şöyledir: "Birçok sınıf, öğretmen ve program olması nedeni ile bazen
bütünlük sağlamada zorluk yaşıyoruz(G:LO. (5))." Şeklinde görüşünü ifade ederek
okulun kalabalık olması nedeniyle öğretmen ve yöneticilerle kopukluk yaşadıklarını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise "Okulun kalabalık olması nedeniyle
bazen kopukluk yaşanzyor(G:LO. (6)). " şeklinde görüşünü ifade ederek okulun
kalabalık olması nedeniyle öğretmen ve idarecilerle aralarında kopukluk olduğunu ve
bu durumun da müşavirlik hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu anlatmaktadır.
Diğer bir rehber öğretmen "Okulun kalabalık olması ile bazen öğretmenlere
ulaşmamız daha uzun zaman alıyor ise (G:LO. (4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
okulun kalabalık olmasından dolayı öğretmenlere ulaşmanın zaman aldığını bu
durum da müşavirlik hizmetlerinin aksamasına neden olduğunu belirtmektedir. Diğer
bir rehber

öğretmen

çekiyoruz(G:0.(2))."

ise "Bazen

velilere

ve öğretmenlere

ulaşmada

güçlük

şeklinde görüşünü ifade ederek velilere ve öğretmenlere

ulaşmakta güçlük çektiğini ve veli ve öğretmen yapılan müşavirlik hizmetleri
konusunda sıkıntı yaşamasın neden olduğunu belirtmektedir.

Diğer bir rehber

öğretmen ise "Bazı öğretmen ve yöneticilere ulaşmak zor oluyor(G:0.(3))."

şeklinde

görüşünü ifade ederek öğretmen ve yöneticilere ulaşmakta zorluklar yaşadığını
belirtmektedir
Rehberlik

Anlayışı

Yok

ve

Rehberlik

Hizmetleri

Bilinmiyor:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %26.67' si yönetici ve öğretmenlerde rehberlik anlayışı
olmadığı ve rehberlik hizmetlerinin bilinmediği ve bu durumun da müşavirlik
hizmetlerinin sunumu konusunda problem yarattığı şeklindedir. %73 .33 'ü ise bu
konuda problem yaşadığı ilgili bir görüş beyan etmemişlerdir. "Olumlu bir rehberlik
anlayışı olgunlaşmamış. Tek tek her birime yapılacakları aktarmak gerekmekte, sınıf
rehberlik

anlayışı

kağıt

üzerinde

olsa da uygulamada

durum

böyle değil

(G:ML. (3))." şeklinde görüşünü ifade ederek okulda müşavirlik hizmeti sunarken
yaşadığı sıkıntıları anlatmaktadır
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Diğer bir rehber öğretmen ise "Müşavirlik hizmetlerinin ben kişisel olarak çok
üzerinde duruyorum iyi sonuçlar aldığım oluyor, çalıştığım okulun geldiği noktadan
memnun durumdayım. Çünkü ben tek başıma ne yapabilirim ki ancak bir rehberlik
anlayışı olursa yol alabileceğimin farkındayım, bu yüzden her .firsatta müşavirlik
hizmetlerini idareye ve öğretmenlere ulaştırmaya ve farkındalık
çalışıyorum.

'Reddeden oluyor',

kazandırmaya

'senden mi ôğrencem bunları' diyenler oluyor

'bunlar boş işler' diyenler oluyor ama olumlu ger bildirimler alzyorum(G:ML. (2))."
şeklinde görüşünü ifade ederek rehberlik hizmetlerinin sadece bir rehber öğretmenler
yürütülemeyeceğini

ortak bir rehberlik

anlayışı ile bu hizmetlerin

daha iyi

yürüyeceğini ancak bazı öğretmenlerin sürece destek vermediğini belirtmektedir.
Diğer bir rehber öğretmen ise "Yönetici ve öğretmenlerin ilgisizliği, rehberliği
gereksiz boş görev olarak görmesi(G:ML. (5)). " şeklinde görüşünü ifade ederek
yönetici ve öğretmenleri rehberliğe ilgisizliği ve PDR hizmetlerini boş görmesinin
müşavirlik hizmetleri konusunda problem yaşamasına neden olduğunu anlatmaktadır.
"Özel eğitim öğretmenimiz olmadığından idarenin bu yönde bizden bir beklentisi
oluyor.

Öğretmenler sıkıntı çekiyor şu anda onu bizim çözmemizi

(G:L0.(2))." şeklinde görüşünü
bilmediğini

ifade ederek

özel eğitim hizmetleri

konusunda

idarenin

rehberlik

rehber öğretmenden

bekliyor

hizmetlerini
beklentisi

olduğunu belirtmektedir.
Yasa ve Tüzük Nedeniyle: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %10'u yasa ve tüzük
nedeniyle müşavirlik hizmetlerinin sunumu sırasında sıkıntı yaşandığını, %90'ı ise bu
konuda her hangi bir problem yaşadığına dair görüş beyan etmemiştir. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir: "Öğretmenler yasasındaki "öğretmenler 81 O saate kadar derse girer" hükmü nedeniyle rehber öğretmenler rehberlik harici
derse giriyor.

Yasadaki boşluktan dolayı rehber öğretmen ve idareci sıkıntı

yaşıyor(G:ML. (5))." şeklinde görüşünü ifade ederek yasadaki boşluk nedeniyle
rehber öğretmenlerin değişik derslere girdiğini bu konuda rehber öğretmen ve
idarecinin sıkıntı yaşamasına neden olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber
öğretmen ise "Tüzüğün değişmesi ve Rehber öğretmenliği görev ve tanımının açık bir
şekilde çağdaş ülkeler normuna getirilmesi gerekmektedir. Nöbet, sınav gözcülüğü
görevi verilmesi ve ders öğretmeni gibi değerlendirilmesi çok yanlış ve etik dışı
uygulamalardır (G:ML.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek tüzüğün çağdaş ülkeler
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normuna getirilmesi gerektiği, rehber öğretmen ders, nöbet ve sınav gözcülüğü gibi
görevlerin verilmesi rehberlik hizmetleri etik kurallarına uymadığını belirtmektedir.

9.Boyut: Çevre ve Velilerle İlişkiler Hizmetleri Alanında Ne Tür Problemlerle
Karşılaşıyorsunuz?

Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?

Araştırmanın dokuzuncu sorusana ilişkin araştırmaya katılan 30 rehber öğretmenin
görüşleri Tablo-12' da belirtilen oranlar ve temalar altında verilmiştir.

Tablo 12. Çevre ve velilerle ilişkiler hizmetleri alanında ne tür problemlerle
karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayabilirmisiniz?

Temalar

n

%

Kısmen

%

Problemle karşılaşmıyorum

2

6.67

1

3.33

Veliler ilgisiz, okula gelmiyorlar

14

46.67

7

23.33

3

10

5

16.67

2

6.67

Çevre ve veliler rehberliği bilmiyor,
rehberliğe inanmıyor
Velilere ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz
Çevrede yönlendirebileceğimiz
kurum-kuruluş yok

Problemle Karşılaşmıyorum:

Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %6.67'si çevre ve

velilerle ilişkiler hizmetleri alanında bir problem yaşamadığı, % 3 .33'ü kısmen
problem yaşadığı şeklindedir. Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri şöyledir:

"Velimkatılımındanmemnunum.Ancak bazı veliler önemsemeyipgelmiyorlar.Ancak
genelde memnunum (G:ML.(])). " şeklinde görüşünü ifade ederek velilerle ilişkiler
konusunda genelde memnun olduğunu ancak çok az velilerle ilgili sıkıntı yaşadığını
belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Çevresel durumları 3 yıldır göz

önünde bulunduruyorum.Velilerlediyalogum tamam (G:L0.(3))" şeklinde görüşünü
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ifade ederek velilerle

olan diyalogu

konusunda

bir probleminin

olmadığını

belirtmektedir.
Veliler İlgisiz, Okula Gelmiyorlar: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %46.67'si
velilerin ilgisizliğinden dolayı sorun yaşadığı, %23.33'ü ise velilerin ilgisizliğinin bu
hizmetlerin sunumu sırasında kısmen sıkıntıya neden olduğunu şeklindedir. Bu
konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "İletişim sağlamak çok zor. Veli katılımı yok

denecek kadar az olmakta(G:ML.(3))." şeklinde görüşünü ifade ederek veli
katılımının yok denecek kadar az olduğunu belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen
ise "Veliler ilgisiz. Aradığımız zaman işim var, çok meşgulüm gibi mazeretler öne

sürüyorlar(G:ML.(5))." şeklinde görüşünü ifade ederek velilerin ilgisiz olduğunu,
aradıkları zaman
anlatmaktadır.

işim var çok meşgulüm

Başka bir rehber öğretmen,

gibi mazeretler

öne sürdüklerini

"Velilerin okula gelmesi ya da

getirilmesindebirazzorluklaryaşıyoruz. Velilerokulufazla ziyaret etmiyorlar.Davet
ettiğimiz halde okula gelmiyorlar. Daha fazla problem ortaya çıktığında (problem
büyüdüğünde) olay büyüdükten sonra okula gelip olayı çözmeye çalışıyorlar.
(G:ML.(6))." şeklinde görüşünü ifade ederek velileri okula davet ettikleri halde okulu
ziyaret etmedikleri ancak olay çıktıktan veya büyüdükten sonra okula gelip sorunu
çözmeye çalıştıklarını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Velilerimizle

açıkçası okula gelme konularında çok sıkıntıyaşıyoruz. Bir veliyi okula gelmesi için
bir kaç defa arıyoruz, gelmek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Çoğu gelmiyor zaten.
Telefonla ulaşmaya çalışıyoruz ancak yüz yüze olunca daha çok verim
alabiliyorsunuz.Onlar gelmeyince bazen biz gitmek zorunda kalıyoruz bunun için de
bizim zaman ve imkan sıkıntımız oluyor(G:LO.(2))." şeklinde görüşünü ifade ederek
velileri okula getirme konusunda sıkıntı yaşadığını telefonla görüşebildiğini ancak
yüz yüze görüştüklerinde daha çok verim aldığını belirterek yüz yüze görüşmenin
önemini anlatmaktadır. Diğer bir rehber öğretmen ise, "Bizim için velilerle ilişkiler

önemli. Çocuklar ortaokula yeni geldiğinde veli ilgisi iyi oluyor. Fakat çocuk
büyüdükçeve liseye geldiğinde veli katılımı ve ilgisi düşmektedir. Veli toplantılarında
öğretmeninyönlendirmesi çok önemlidir. Öğretmenleriyönlendirmezse pek katılım
olmuyor.Sorunlu öğrencilerinvelilerigeliyor. Yine anne baba çalıştığı için, köylerde
kalıyorlar,uzakta kalıyorlar bu yüzden veli katılımıdüşmektedir. Veli katılımı derken
gelip otursun değil. Çocukla ilgili bize yardımcı olsun, bir şeyler yapıyorsunuz
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mesela ders çalışma ile ilgili bilgi veriyorsunuz bunun takibini aile yapacak. Ancak
aile destek olmayınca okulda yaptıklarınızdan

tam olarak sonuç alamıyorsunuz

(G:LO. (])). " şeklinde görüşünü ifade ederek velilerle ilişkinin önemine değinerek
veli katımının olmamasının nedenlerini ve velilerin kendilerini desteklememeleri
durumunda istedikleri sonucu alamadıklarını belirtmektedir. Çocukları ortaokula
başladığında velilerin ilgili olduğunu ancak liseye geldiklerinde ilgilerinin düştüğünü
belirtmektedir.
Çevre

ve

Veliler

Rehberliği

Bilmiyor,

Rehberliğe

İnanmıyor:

Rehber

öğretmenlerin görüşlerinin %10'u çevre ve velilerin PDR hizmetlerini bilmediği veya
inanmadığı şeklinde ki görüşleri tablo 12 'den anlaşılmaktadır. Bu konuda rehber
öğretmenlerin görüşleri, "Biz burada çocuklara bir şeyler anlatıyoruz. Örnek bir

insan modeli çiziyoruz. Olması gereken özellikleri anlatıyoruz. Çocuk eve gittiği
zaman, okulda anlatılanlarlaevdeyaşadığı ortamdafarklı şeyler görünce bir çatışma
yaşanıyor. Biz okulda bir şeyleryapmaya çalışıyoruzfakat aile buyaptığımıza uygun
davranmayınca yapılanlar bozuluyor(G:L.(4))." şeklinde görüşünü ifade ederek
velilerin rehberlik hizmetleri konusunda bilgilerinin olmadığım belirtmektedir. Diğer
bir rehber öğretmen ise, "Nadiren bazı velilerin çocukları üzerinde kuramadıkları

disiplin ve sorumluluk duygusu gibi davranışların tamamen PDR hizmetlerince
çözülmesi beklentisi olabiliyor(G:O.(8)). " şeklinde görüşünü ifade ederek velilerin
bu hizmetlerden farklı beklentileri olduğunu ve PDR hizmetlerini bilmediklerini
belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Çevre ve veliler rehberlik hizmetini

tanımıyor. Yeri geldikçe tanıtma çalışmaları yapıyoruz fakat ilgi fazla değil
(G:L.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek çevre ve velilerin rehberlik hizmetini
tanımadığım belirtmektedir.
Velilere Ulaşmada Sıkıntı Yaşıyoruz: Rehber öğretmenlerin görüşlerinin %16.67'si
velilere ulaşmada sıkıntı yaşadığı şeklindeki görüşleri tablo 12'den anlaşılmaktadır.
Bu konuda rehber öğretmenlerin görüşleri, "Velilerin çocukları ile ilgi düzeylerine

göre bazen çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Çoğu öğrencinin ailesi ile birlikte
psikolojik danışma hizmeti alması gerekirken aileye bu konuda ulaşmakta güçlük
çekiyoruz(G:(0.2))." başak bir rehber öğretmen ise, "Veliler eskiye oranla daha
bilinçli geliyorlar. Korkmadan geliyorlar. Velilere ulaşmada sıkıntılar yaşıyoruz.
Mesela ev ziyareti olsun görüşme anlamında da ulaşmayönünden sıkıntı yaşıyoruz.
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Veli ev telefonum yok diyor, cep telefonu veriyor bunu aradığımızda da telefona
ulaşılamıyor (G:0.(1))." şeklinde görüşünü ifade ederek velilerle ulaşma konusunda
sıkıntı yaşadığını belirtmektedir. Başka bir rehber öğretmen ise, "Velilere ulaşmak

bazen zor oluyor. Sürekli çalışmak zorunda olmaları da olumsuz etki yaratabiliyor
(G:O.(5)). " şeklinde görüşünü ifade ederek velilerin sürekli çalışıyor olmaları
nedeniyle velilere ulaşamadığını belirtmektedir. Diğer bir rehber öğretmen ise,

"Velilerimiz çok fazla ilgili değil. Görüşmek istersek gelmek istemiyorlar. Ulaşma
konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Mazeretler söylüyorlar. Bir şekilde bunu çözmek
zorundasınız. En son biz veliye gitmek zorunda kalıyoruz (G:0.(10))." şeklinde
görüşlerini

ifade

ederek

veliye

ulaşma

konusunda

sıkıntı

yaşadıklarının

belirtmektedir.
Çevrede Yönlendirebileceğimiz

Kurum-Kuruluş

yok: Rehber öğretmenlerin

görüşlerinin %6.67'si çevrede öğrencileri yönlendirip gönderebilecekleri kurum
kuruluş olmaması ile ilgili problem yaşadığı tablo 12'den anlaşılmaktadır. Bu konuda
rehber öğretmenlerin görüşleri, "Çevreden 13. Maaşını alanlar yardım yaparları

öğrencilere bu sene pek fazla yardım yapılmıyor. Ekonomik açıdan pek katkı
sağlayamıyoruz öğrencilerimize(G:0.(10))." şeklinde
çevreden

ekonomik

belirtmektedir.

olarak

destek

alabileceğimiz

görüşünü

ifade

kurum-kuruluş

ederek

olmadığını

"Çevrede öğrencilerimizi yönlendirebileceğimiz kurum ve kuruluş

yok. Sadece belediye var ondan da bazen maddi yardım alıyoruz. Okulun ihtiyaçları
konusunda(G:LO.(2))." şeklinde çevrede öğrencilerin yönlendirilebileceği ile ilgili
belediye dışında kurum kuruluş olmadığını belirtmektedir.
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4.2. Tartışma

1.Boyut:

Psikolojik

Problemlerle

Danışma

Hizmetlerinin

Karşılaşıyorsunuz?

Uygulanması

Düşüncelerinizi

İle İlgili

Açıklayabilir

Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin

Ne Gibi

Misiniz?

büyük çoğunluğunun

(%56.67) PDR hizmetlerinin uygulanması noktasında rehberlik odasının yetersizliği
ili ilgili problemler

yaşadıkları

anlaşılmaktadır.

Rehber öğretmenlerin

büyük

çoğunluğu bir odayı iki rehber öğretmenin paylaştığını ayrıca rehber öğretmenler
rehberlik servisini özel eğitim öğretmenleri ile de paylaşmak zorunda kaldıklarını, bu
durumun da öğrenci ve veli görüşmelerinin akışını engellediğini belirtmektedirler.
Nazlı 'nm (2007) araştırmasında okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin kalitesinin
artırılması için psikolojik danışmanlar, alt yapının yeterli hale gelmesini ve mesleki
gelişimlerini
psikolojik

sürdürmek
alan

istediklerini

uygulaması

belirtmişlerdir.

için yeterli

değildir.

Okulların
Kepçeoğlu

fiziksel yapısı
(1976),

Okul

danışmanlarının mesleki problemleri konusunda yaptığı araştırmada okulda bir
danışman odası bulunmaması, okulda yeteri kadar test ve benzeri araç bulunmayışı
gibi bulgular bulunmuştur. Hamamcı ve Diğerleri'nin (2004) yaptığı araştırmaya
göre, psikolojik danışmanların ihtiyaç duyduğu araç-gereçleri temin edilmesi ve
çoğaltılması, görüşme için uygun mekan sağlanması gibi konularda çoğunlukla
sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir.
Psikolojik danışmanların iş hayatında yaşadıkları önemli güçlükler arasında okulda
rehberlik servislerinin olmaması, bazı okullarda psikolojik danışmanların müdür
yardımcılarıyla

aynı

odaları

telefonu, test malzemeleri,

paylaşıyor

olmaları,

kırtasiye malzemeleri

bazı okullarda

bilgisayarı,

olmayan, sandalyeleri yetersiz,

mutfaktan, depodan bozma, dönüştürülmüş merdiven altı rehberlik servislerinin
olmasıdır (Kepçeoğlu,

1997:266, Hatunoğlu ve Hatunoğlu,2006:336).

Nitekim

görüşme yapmak için gidilen bazı okullardaki rehberlik servisleri yukarıda anlatıldığı
şekilde merdiven altında 2x2 m2'lik bir alan olduğu görülmüştür.
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin önemli bir kısmı (%30) PDR
uygulamalarında aile ve öğretmen desteğinin yetersiz olduğunu belirtmektedirler.
Ailelerin rehber öğretmenlerle iletişime geçmediği ve bazen de rehber öğretmenin
aileye ulaşma konusunda sıkıntı yaşadığı anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin ve velilerin
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rehberlik servisine

desteğinin yetersizliğinin

psikolojik

danışma hizmetlerinin

aksamasına neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Bilindiği gibi okullarda teneffüs
süreleri kısıtlı olduğundan rehber öğretmenler öğrencilerle danışma veya görüşme
yapacaksa öğrenciyi derslerden almak durumunda kalmaktadır. Özellikle öğrenci
görüşmelerine rehber öğretmenler yeterli zaman ayıramadıklarını dile getirmişleridir.
Buna sebep olarak da okulda öğrencilerin geçirdiği sürenin azlığı ve kendilerine
verilen alan dışı görevlerden kaynaklandığım ifade etmektedirler (Kılıç, 2012). Bu
durumda öğretmenlerin öğrenciyi bazen vermek istememesi gibi durumların olduğu
rehber

öğretmenlerle

yapılan

görüşmelerden

anlaşılmaktadır.

Hamamcı

ve

Diğerleri'nin (2004) yaptığı araştırmaya göre, psikolojik danışmanlar, öğretmenlerin
rehberlik hizmetlerini gerçekleştirmede sorumluluklarını yerine getirmediklerini, her
şeyi psikolojik danışmandan beklediklerini vurgulamışlardır. Buna ek olarak fiziki
ortam, araç gerecin sağlanması ve ailelerin rehberlik anlayışına sahip olmaları da
psikolojik danışmanların görevlerini etkili bir şekilde yapabilmeleri için ortak
rehberlik anlayışı ve işbirliği önem kazanmaktadır.
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin karşılaştığı bir diğer sorun
da bir rehber öğretmene düşen öğrenci sayısının fazlalığı olduğu anlaşılmaktadır.
Rehber öğretmenlerin %30'1uk bir kısmı okulun kalabalık olması nedeniyle danışma
hizmeti almak isteyen öğrencilere daha geç ulaşabildiklerini ve bazı öğrencilere de
ulaşılamadıklarını belirtmektedirler. Poyraz'ın (2007) araştırmasına göre az öğrencili
okulların öğrencilerinin

psikolojik danışma hizmetlerini en fazla hissetmeleri,

rehberlik servisini daha iyi tanımalarından ve rahat bir şekilde istedikleri zaman
servise başvurabilmelerinden

kaynaklanıyor

olabileceğini

bulmuştur.

Buradan

hareketle az öğrencili okullarda rehberlik hizmetleri daha kaliteli ve istenilen
seviyede gerçekleştiği söylenebilir. Karakuş'a (2008) göre, psikolojik danışmanlar
zaman yetersizliğinin çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Farklı bir
şekilde ifade edilmiş olsa da zaman yetersizliğinin psikolojik danışman sayısıyla ilgili
olduğu düşünülmektedir. Bu durum okullarda öğrenci sayısına göre psikolojik
danışman atanmamasından ve psikolojik danışmanın birçok işi bir arada yürütmek
zorunda olmasından dolayı esas işleri olan PDR hizmetlerine yeterince zaman
ayıramamasından kaynaklandığı düşünülebilir. Hamamcı ve Diğerleri'nin

(2004)

yaptığı araştırmaya göre, psikolojik danışmanların yaşadıkları en önemli problem ise,
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sınıfların kalabalık olması, öğrenci sayısında fazlalık nedeni ile tüm öğrencilere
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunamamalarıdır.
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin önemli bir sorunu (%13.33)
da nöbet görevi verilmesidir. Rehber öğretmenler nöbet esnasında ister istemez
disiplin vakaları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durumda rehber öğretmenlerle
öğrenciler arasında çeşitli tartışma vakaları yaşanmaktadır.

Tartışma yaşanan

öğrencilere veya bu durumu gören diğer öğrencilere danışma hizmeti vermek pek
uygun düşmemektedir. Dolayısıyla rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmesi
rehberlik anlayışı ile uyuşmadığı düşünülmektedir.

Notla değerlendirme gerektiren

ders görevi verilmesine ilişkin rehber öğretmenlerin %20'si notla değerlendirme
gerektiren ders görevi verildiğini bu nedenle PDR hizmetlerinin uygulanmasında
problem yaşadıklarını belirtmektedirler. Rehber öğretmenler her hangi bir ders
vermek üzere sınıfa girdiklerinde ister istemez otoriter bir tavır sergilemekte ve bazen
de çeşitli tartışma olayları olmaktadır. Bu durum rehberlik hizmetleri anlayışına
uymamaktadır. Ayrıca rehber öğretmen bir öğrenci veya bir veli ile görüşme yaptığı
sırada dersi olduğunda görüşmenin yarım kaldığını ve bu durumun da görüşmenin
amacına ulaşmasını engellediğini belirtmektedirler. Oysaki PDR hizmetlerirıin model
olarak alındığı Türkiye'de öğretmen ve müdürler, psikolojik danışmanların, okulda
görev dağılımında yer alma, nöbet tutma gibi konularda görev beklentisinde
bulunduklarında PDR uzmanlar bunu kabul etmemiştir(Kepçeoğlu, 1978).
Çalışma

grubunu

oluşturan

rehber

öğretmenlerin

%26.67'si

PDR

hizmetlerinin bilinmemesi veya amacı dışında kullanma isteği ile ilgili olarak sorun
yaşadıklarını

belirtmektedirler.

Okullarda

idari problemleri

olan

öğrencilerin

idareciler tarafından rehberlik servisine gönderilmesinin rehberlik hizmetlerinin
işlevinin bilmedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Rehberlik servislerirıe öğrenciler

genellikle iki şekilde gelir; ya gönüllü olarak ya da veli, öğretmen veya okul yönetimi
zoruyla. Öğrencinin rehberlik servisine okul yönetimi ya da öğretmenler tarafından
bir ceza olarak gönderilmesi danışmanlık sürecine zarar vermekte ve öğrenciyi
servisten

uzak

tutmakta

bir iletişim kurulmasına

engel

ve

ayrıca

olmaktadır

sağlıklı

ve

(Hatunoğlu

gönüllüğe
ve

Hatunoğlu,

dayanan
2006,

Kepçeoğlu, 1997). Sargın ve Hamurcu, 82010) özel özel eğitim kurumlarında çalışan
rehber öğretmenlerin

sorunlarına

ve beklentilerine
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yönelik Konya' da yaptığı

çalışmada ve Kepçeoğlu'nun (1985 ve 1986) yaptığı araştırmalara göre okullarda
müdür ve öğretmenler psikolojik danışmanın görev ve sorumluluklarını açık olarak
bilmemektedir.
sınırlarının

Okul

yöneticilerinin

ve

ne olduğu ve hatta rehberlik

öğretmenlerin
hizmetlerinin

rehberlik

hizmetinin

ne anlama

geldiğini

bilmedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Sınav gözcülüğü verilmesi temasıyla ile ilgili olarak çalışma grubunu
oluşturan

rehber

öğretmenlerin

%16.67'1ik

kısmı

sınavlarda

gözetmenlik

yapmalarının sorunlara neden olduğu anlaşılmaktadır. Rehber öğretmen sınavlarda
kopya durumlarında öğrenciyle karşı karşıya gelmektedir. Bu durum rehberlik
hizmetlerinin etik ilkeleri ile uyuşmadığı düşünülmektedir. Bu tür vakalar yaşayan
öğrencilerin rehber öğretmene gidip problemlerini anlatmasına engel teşkil edecektir.
Paskal'ın (2001) İstanbul'da yaptığı bir araştırmada, okul yöneticilerinin bu okullarda
görev yapan rehber öğretmenlerin görevleri ve psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ile ilgili bilinçlilik düzeyleri konusundaki araştırmada sınavlarda gözcülük
yapma, boş geçen derslere girme, nöbet tutma, okula gelmeyen öğrencileri ailelerine
bildirme, törenlerde disiplini bozucu davranışları olan öğrencileri uyarma gibi
görevler, yöneticilerin oldukça büyük bir çoğunluğu tarafından rehberlik uzmanının
görevi olduğu görüşünde olduklarını bulmuştur.
Çalışma gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u çocuklar açılmak
istemeyip danışmaya direnç gösterince PDR uygulamaları ile ilgi sonuç almakta
zorlandıkları anlaşılmaktadır.

Bu da rehber öğretmenlerin psikolojik danışma

ilişkileri konusunda rehber öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi gerektiği şeklinde
yorumlanabilir. Kendilerini mesleki anlamda yeterli bulan ve mesleki anlamda bilgi
ve beceri yönünden neredeyse hiç problem yaşamayan psikolojik danışmanlar,
uygulamaya dönük olan grup rehberliği, bireysel psikolojik danışma gibi konularda
sorunlar yaşadığını ve bu konuda eğitime ihtiyaç duyduklarını

belirtmişlerdir

(Hamamcı ve Diğerleri, 2004). Hamamcı ve Diğerleri'nin (2004) yapmış olduğu
araştırma bulgusu da araştırma bulgumuzun bu maddesini destekler niteliktedir.
Rehber öğretmenlerin özel odalarının olmaması, ders, nöbet ve sınav görevi
gibi görevlerin verilmesi PDR etik ilkelerine uymadığı ve danışan-danışman özel
ilişkilerine zarar verdiği rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.
Kılıç, (2012) yukarıda sayılan görevleri rehber öğretmenler mesleğin ilkeleri ile
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uyuşmayan görevler olarak, ifade etmektedirler. Bu görevlerin özellikle öğrenci
görüşmelerine

zaman

kaynaklandığını,

ayıramadıklarını,

üzerlerindeki

alan

dışı

görevlerden

rehber öğretmenlerin karşılıklı güvene ve saygıya dayanması

gereken psikolojik danışma ortamının oluşturulmasına

engel olduğu bulgusuna

ulaşılmıştır. Kepçeoğlu (2004), psikolojik danışma hizmetleri verilirken birey ya da
bireylerle kurulan psikolojik danışma ilişkisi gizli, özel ve profesyonel bir ilişkidir
demektedir. Araştırmamızın bu bulgusunu desteklediği anlaşılmaktadır. Yoğun okul
temposu

içerisinde

öğrencilere

danışma

hizmeti

vermeye

çalışan

rehber

öğretmenlerin alan dışı farklı görevlerde yapıyor olması yukarıdaki araştırmanın
bulgusunu desteklediği söylenebilir. Çünkü rehber öğretmenler psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri ile karşılaştıkları problemlerin

sebepleri arasında rehberlik

servisinin yetersizliğini ve alan dışı görevleri de saymışlar bu durumun üzerlerindeki
iş yükünü arttırdığını belirtmişlerdir. Kepçeoğlu'nun (1976) araştırmasında, uzman
rehberlik personeli olan okul danışmanlarının mesleki problemlerinin belirlenmesi
amacıyla bir çalışma yapmıştır. Danışmanların mesleki problemleri üzerinde yapılan
bu çalışmada

danışmanları

en çok

kaygılandıran

problemleri

kendi

özlük

haklarındaki belirsizlikler, uygulamalar için okullarda sağlanan fiziksel olanakların
yetersizliği, okulda işbirliğinin sınırlılığı, mesleki yetişme ve gelişmedeki sınırlılıklar
gibi alanlarda toplanmıştır. (1970 yılında Calvin ve Carminal: akt. Poyraz, 2007) orta
dereceli okullarda çalışan rehber öğretmenlerle hangi görevleri yapmaları gerektiği
konusunda yaptıkları bir araştırmada rehber öğretmenlerden yapmaları gereken
görevleri sıralamaları istenmiştir. Alınan sonuçlara göre psikolojik danışmanların en
üst sırada yer verdikleri görev psikolojik danışma kapsamındaki işlerdir. Daha alt
sıralarda ise disiplin ile ilgili konularda görev alma, derse girme maddeleri
sıralanmıştır.
Okul psikolojik danışmanlığı işlevlerinin öğrenci temelli olduğu söylense de
idarecilerin psikolojik danışmanları; salonu, koridorları, tuvaleti gözetim altında
tutmak, nöbet tutmak, sınavlarda gözetmenlik, boş geçen derslere girmek gibi alanlan
dışındaki işlere yöneltmesi sonucunda öğrencilerin psikolojik danışmanı otoriter,
kuralcı, problem

arayan, idareci olarak algılamalarına

neden olmaktadır.

Bu

yaşananlar da sağlıklı bir psikolojik danışman-öğrenci etkileşimini olumsuz yönde
etkilemektedir(Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006). Aubrey (1982)'e (akt. Aslan, 2003)
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göre bu sonuçlar açık bir misyonun kaybedilmesi ve okul danışmanlarının mesleki
imajını ciddi biçimde zedeleyen bir 'rol mutasyonu'dur.

2.Boyut: Bireyi Tanıma Alanındaki Hizmetlerle İle İlgili Ne Tür Problemlerle
Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
Çalışma gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin (%10)'u, okullarında bireyi
tanıma hizmetlerini sunarken, öğrenci ve velilerin eksik veya yanlış bilgi veımesi
nedeniyle problem yaşadıkları anlaşılmaktadır. Rehber öğretmenler eksik veya yanlış
bilgi verme ile ilgili olarak öğrencilerin sözcük dağarcıklarının

sınırlı olması

nedeniyle anlatmak istediklerini tam olarak ifade edemediklerini ifade etmektedirler.
Bazen de çocuk ve ailelerin bazı bilgileri bilerek gizlemeleri nedeniyle rehber
öğretmenlerin sıkıntı yaşadıkları yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.
Çalışma gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %16.67'si bireyi tanıma
hizmetleri sunarken her hangi bir problemle karşılaşmadıkları anlaşılmaktadır.
Rehberlik dersinin olmaması

temasıyla ilgili olarak çalışma gurubunu

oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si okullarda 9. ve 10. sınıflarda rehberlik
dersinin olmaması nedeniyle bu sınıflarda düzenli bireyi tanıma hizmeti çalışmaları
yapamadıkları anlaşılmaktadır. Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2006), rehberlik ders saatinin
haftada 1 (bir) saatle sınırlandırılması ve bu saatin yeterli gelmemesi bulgusuna
ulaşmıştır. Türkiye'de haftada bir saat rehberlik ders yapılmaktadır. Oysa KKTC'de
rehberlik dersinin bazı okullarda sadece 9. ve 1 O. sınıflarda olmaması bazı okullarda
ise hiç olmaması PDR hizmetlerinin amacına ne kadar ulaştığını tartışmalı hale
getirmektedir. Ayrıca KKTC'de İlkokullarda rehberlik dersi ve buna bağlı olarak
rehber öğretmen kadrosu bulunmaktadır. İlkokul öğretmenleri rehberlik hizmeti
sunmak için yetişmiş kişiler değillerdir. İlkokul öğretmenleri okulda bir rehber
öğretmenin

liderliğinde

ve rehber

öğretmenlerle

işbirliği

içerisinde rehberlik

hizmetlerini öğrencilere sunabilirler. Ancak ilkokullarda sunulması gereken rehberlik
hizmetleri sunulamadığı ve öğrencilerin bu alanlarda gelişimi istenilen seviyede
olmadığı söylenebilir.
Okullar arası bilgi ve öğrenci dosyalarının paylaşımının olmaması temasıyla
ilgili olarak çalışma gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u bireyi tanıma
hizmetlerinde

sorun

yaşamasına

neden
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olduğunu

belirtmektedirler.

Rehber

öğretmenler özellikle ilkokullardan ortaokula geldiklerinde öğrenci ile alakalı pek bir
şey gelmediği ara dönemde gelen öğrencilerin ise karne veya notları dışında pek bir
şey gelmediği ve dolayısı

ile öğrenci ile ilgili bilgileri sıfırdan toplamaya

başladıklarını belirtmişlerdir. Okullar arası bilgi ve dosya aktarımının olmaması
sebebiyle rehber öğretmenlerin bilgi toplama hizmetleri konusunda sorun yaşadıkları
şeklinde düşünülebilir. Hatunoğlu ve Hatunoğlu'nun

(2006), ilköğretimden gelen

öğrencilerin toplu dosya bilgilerinin güncel ve yeterli olmaması bulgusu araştırmamızın
bu bulgusunu destekler niteliktedir.
Öğretmen ve aile desteğinin olmaması temasıyla

ilgili olarak çalışma

gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u problem yaşadığı, %16.67'si ise bu
sorunu kısmen yaşadığı anlaşılmaktadır. Rehber öğretmenler, bazı öğretmenlerin
bireyi tanıma için yapılan çalışmalara istekli olmadığı bunu bir yük olarak gördüğü
anlaşılmaktadır. Ailelerin ise Türk aile yapısındaki 'aile içinde olan aile içinde kalır'
düşüncesinin halen aktif olması nedeniyle ailelerin rehber öğretmenlere evde
yaşanılanlarla ilgili bilgileri paylaşmaması nedeniyle öğrencileri tanımada sıkıntı
yaşadıkları anlaşılmaktadır. Atıcı ve Çekici (2007) yaptığı araştırmada öğretmenlerin
işbirliği

kurma

konusundaki

isteksizliğine

ve

direnç

göstermelerine

dikkat

çekmişlerdir. Araştırmanın bu bulguları araştırmamızın bazı bulguları ile paralellik
arz etmektedir. Hatunoğlu ve Hatunoğlu'na

(2006) göre rehberlik hizmetlerinin

öneminin eğitimciler arasında yeterince kavranmamış olması (özellikle okulu yeni
bitiren eğitimciler rehberlik hizmetleri konusunda daha bilinçliyken, eski mezunların
bu bilinci ve sorumluluğu daha düşük düzeyde taşımaları) bulgusuna ulaşmışlardır.
Çalışma

gurubunu

oluşturan

rehber

öğretmenlerin

sınıfların

rehber

öğretmenler arasında her sene değişmesi temasıyla ilgili olarak %6.67'si sınıfların
rehber öğretmenler arasında her sene değişmesi nedeniyle öğrencilerle ilgili bilgi
paylaşımında zorluklar yaşanmasına neden olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca bazı
okullarda öğrenciler bir üst sınıfa geçtiklerinde aynı şubeden devam etmedikleri,
hangi öğrencinin sınıfta kaldığı hangi öğrencinin hangi sınıfa gittiği ile ilgili karmaşa
yaşandığı, sınıf listelerinin geç çıkması rehber öğretmenler için çeşitli sıkıntılara
neden olduğu anlaşılmaktadır.
Çalışma gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si okulda öğrencileri
gözlem yapamama ile ilgili sıkıntı yaşadığını belirtmektedirler.
KKTC'deki

Bilindiği gibi

okullarda dersler blok halde 3+2+2 şeklinde ve 15'er dakikalık iki
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teneffüs halinde yapılmaktadır. Bu durumda rehber öğretmenlerin öğrencilerle ilgili
gözlem yapabilme şansı azalmaktadır. Özellikle kalabalık okullarda görev yapan
rehber öğretmenler hiç bir şekilde gözlem yapamamaktadırlar.
Öğrenci sayısı, ders görevi vb. nedenlerle zaman yetersizliği temasıyla ilgili
olarak çalışma gurubunu oluşturan rehber öğretmenlerin

%13.13'ü

okullarının

kalabalık olması, üzerlerinde ders görevi olması gibi nedenlerle zaman sıkıntısı
çektikleri

anlaşılmaktadır.

Karakuş'un

(2008)

yaptığı

araştırmada

psikolojik

danışmanlar zaman yetersizliğinin çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.
Farklı bir şekilde ifade edilmiş olsa da zaman yetersizliğinin psikolojik danışman
sayısıyla ilgili olduğu düşünülebilir. Bu durum okullarda öğrenci sayısına göre rehber
öğretmen atanmamasından ve psikolojik danışmanın birçok işi bir arada yürütmek
zorunda olmasından dolayı bireyi tanıma hizmetlerine yeterince zaman ayıramadığı
şeklinde

yorumlanabilir.

Hatunoğlu

ve

Hatunoğlu'nun,

(2006)'nın

yaptığı

araştırmaya göre, Okullardaki öğrenci sayısına göre rehber öğretmen sayısının az
olması ve bu yetersizliğin yüksek düzeyde bulunması. (Uygulanan sistemde 300
öğrenciye 1 rehber öğretmen düşmesi gerekirken, bir çok okulda 500 öğrenciye 1
rehber öğretmen düşmekte hatta çoğu zaman bu oranlar öyle bozulmaktadır ki
örneğin ; Antalya ilinde
2300 kişiye 3 rehber öğretmen
2000 kişiye 2 rehber öğretmen
1800 kişiye 2 rehber öğretmen
3500 kişiye 2 rehber öğretmen gibi oranlarla karşılaşılmıştır.
Kırtasiye ve materyal eksikliği temasıyla ilgili çalışma gurubunu oluşturan
rehber öğretmenlerin %16.67'si okullarında öğrenci tanımayla ilgili uyguladıkları test
ve anketleri kendi imkanları ile buldukları ve bunların basılması noktasında ise
kırtasiye malzemesi yetersizliği ve fotokopi çekimi ile ilgili problemlerle karşılaştığı
yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır. Öğrencileri tanıma çalışmalarında kullanılan
test ve anketlerin basımı ve çoğaltımı ile ilgili yaşanan sıkıntıların bireyi tanıma
hizmetlerinin

işleyişinde

aksamalara

Okullarda PDR hizmetleri

neden olduğu

söylenebilir.

Tan (1974),

için gerekli olan yer, oda ve büro malzemeleri

sağlanamamaktadır ve okullarda psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları amacı ile
kullanılabilecek test ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları yoktur. Suna (1998) "
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İlköğretim

I.Kademe

Değerlendirilmesi"

ve

II.

Kademe

adlı araştırmasına

Öğrenci

göre öğretmenler

Tanıma

Tekniklerinin

ilköğretim

okullarında

yürütülen rehberlik hizmetlerini oldukça yetersiz bulmaktalar ve görev yaptıkları
okullarda hizmetlerin yürütülmesi

için gerekli araç-gereç bulunmadığını

ileri

sürmektedirler. Yukarıda yapılan araştırma bulguları yaptığımız araştırmanın bu
bulgusunu destekler niteliktedir.
Donanım ve kırtasiye yetersizliği ile ilgili olarak çalışma gurubunu oluşturan
rehber öğretmenlerin %23.33'ü okullarında veya rehberlik servislerinde bilgisayar,
internet bağlantısı, fotokopi kağıdı gibi imkansızlıklar nedeniyle bilgi toplama ve
yaymada sıkıntı yaşadıkları

anlaşılmaktadır.

Hatunoğlu ve Hatunoğlu

(2006),

Okullardaki rehberlik hizmetlerine özgü malzeme ve imkanlar açısından donanım
yetersizliği vardır. Kepçeoğlu (1976)'nın yaptığı araştırmada, okulda test ve benzeri
araç gereçler ve rehberlik hizmetleri için ayrılan oda yeterli olmadığı bulgusuna
ulaşmıştır.

Yapılan

araştırmalar

araştırmamızın

bu

bulgusu

ile paralellik

göstermektedir.
3.Boyut: Bilgi Toplama ve Yayma Alanındaki Hizmetlerle İlgili Okulda Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Bilgi toplama ve yayma alanındaki hizmetlerle ilgili problem cümlesinin ilk
teması 'problemle karşılaşmıyorum' şeklindedir. Çalışma grubunu oluşturan rehber
öğretmenlerin %16.67'si öğrencilerinin sayısının az olması, öğrencilerin yararına
olacak bilgilerin güncel ve doğru olarak tutulması sayesinde okullarında pek fazla bir
problemle karşılaşılmadıkları anlaşılmaktadır.
Üst öğrenim kurumları ve mesleklerin tanıtımı ile ilgili materyal eksikliği
temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %30'u bir
problem yaşadığı, %3.33'ü ise bu sorunu kısmen yaşadığı anlaşılmaktadır. Rehber
öğretmenler, KKTC'de mesleklerle ilgili bilimsel bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu
ifade etmektedirler. Popüler meslekler nelerdir, gelecek yıllarda özellikle ihtiyaç
duyulacak meslekler nelerdir gibi bilimsel bir çalışmanın olmaması ve üst öğretim
kurumlarının tanıtımı ile ilgili her hangi bir broşür olsun veya okulları tanıtıcı video
olsun bu tür materyallere ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Gülen (1996), iş ve üst
öğretim kurumlarına gezi düzenlemediği öğrenciler tarafından belirtilmektedir(akt.
Bıçak 2006).
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İdare ve öğretmenlerin rehberlik anlayışının ve rehberlik servisine desteğinin
yetersizliği temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin
%16.67'si bu konuda oldukça sıkıntı yaşadığı, %6.67'si ise kısmen sıkıntı yaşadığı
yapılan

görüşmelerden

anlaşılmaktadır.

Rehberlik

sadece

rehber

öğretmenin

kaldırabileceği bir yük değildir. Okul yönetimi ve öğretmenler destek olmazsa
rehberlik hizmetleri tam olarak yürümez. Bu yüzden okulda idareci ve öğretmenlerin
ortak

bir

rehberlik

anlayışının

ve rehberlik

servisine

desteğinin

rehberlik

hizmetlerinin işleyişi için gerekli olduğu söylenebilir. Nazlı'nın (2007) 'Psikolojik
Danışmanların değişen rollerini algılayışları' adlı çalışmasında okul yöneticilerinin
rehberlik hizmetlerinin amacını, nasıl uygulandığını bilmediğini belirlemiştir. Okul
yöneticilerinin rehberlik hizmetlerini psikolojik danışmanın işi olarak gördüklerini;
kendilerini rehberlik

hizmetlerinin

"lideri"

değil, psikolojik

danışmanın

işini

yapmasına destek veren kişi olarak algıladıklarını belirlemiştir. Tan'ın (1974) yaptığı
araştırmada, okul müdürleri, uzmanlar, sınıf öğretmenleri ve öğretmenler ile okulları
denetleme durumunda olan müfettişler psikolojik danışma ve rehberlik konusunda
bilgi, inanç ve anlayışları yeterli değildir.

Kepçeoğlu'nun (1974) orta dereceli

okullardaki rehberlik anlayışını konu alan bir araştırmasında okullarda görev yapan
müdür ve öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının

genellikle yetersiz olduğu ve

personel arasında önemli rehberlik anlayışı farklılığı bulunduğu görülmüştür.
Kepçeoğlu (1976), Okulda müdür ve öğretmenlerin sahip olduğu rehberlik anlayışı
yetersizdir. Dönmez

(1986), (akt.

poyraz

2007)Psikolojik

danışmanlar en

önemli sorunlarının yöneticilerden kaynaklandığı fikrinde birleşmektedirler. Buna
göre; Rehber öğretmenler, (a) yöneticilerin kendilerini anlamadığını, (b) İsteklerini
dikkate almadıklarını, (c) Çalışmalarında yardımcı olmadıklarını, aksine çoğu zaman
engellediklerini, (d) Yöneticilerin, yaptıkları çalışmalara önem vermediğini ve
yararlanmadıklarını, (e) Meslekleri ile ilgili olmayan alanlarda çalıştırdıklarını ve
yöneticilerin kendilerinin gereksizliğine inandıklarını ileri sürmektedirler. Güven
(2003), Malatya ve çevre illerde 2002 yılında, ilk ve ortaöğretimde görevli psikolojik
danışmanların okul yöneticileri ile ilişkileri ve okul yönetiminden beklentilerini
belirlemek amacıyla, 157 psikolojik danışman örneklem grubu üzerinde bir araştırma
yapmıştır. Psikolojik danışmanların %34.4'ü okul yöneticilerinin psikolojik danışma
ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri konusundaki bilgi ve anlayışını yeterli
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bulurken, %54.S'i kısmen yeterli %10.S'i ise yetersiz bulmaktadır. Danışmanların
%68.S'i çalışmalarında okul yönetiminin desteğini gördüklerini belirtirken, %28.Tsi
okul yöneticilerinin

gerekli yardımı yapmadıkları,

fakat engel de olmadıkları

görüşündedir. Hamamcı ve diğerleri (2004) yaptığı araştırmaya göre, psikolojik
danışmanlar, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rehberlik ile ilgili bilgi ve anlayış
eksikliği içinde olduklarım bu yüzdende rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini
sunmada zorluk yaşadıklarım ifade etmişlerdir. Yukarıda yapılan araştırmalar ile
bizim yaptığımız araştırmaya göre idareci ve öğretmenlerin rehberlik anlayışının ve
rehberlik servisine desteğinin yetersiz olması orta dereceli okullarda sürdürülen
psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarının başarısını olumsuz yönde etkilediği
düşünülebilir.
Rehber öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranla az olması nedeniyle
zamanın yetmemesi ile ilgili olarak, çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin
%16.67 oranıyla kısmen sıkıntı yaşadıklarım belirtmektedirler. Rehber öğretmenler
çeşitli konularda bilgiye ve öğrencileri bir çok yönden tanımaya ihtiyaç duydukları
ancak bir rehber öğretmene düşen öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle bu işlere pek
zamanlarının kalmadığını belirtmektedirler. Bu durum okullarda öğrenci sayısına
göre psikolojik danışman atanmamasından ve psikolojik danışmanın birçok işi bir
arada yürütmek zorunda olmasından dolayı rehberlik hizmetlerine yeterince zaman
ayıramamasına

neden olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Tan (1974), Okullarda

psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları için yeterli zaman yoktur. Hamamcı ve
Diğerleri'nin (2004) yaptığı araştırmaya göre rehber öğretmenlerin öğrenciler ile
yaşadıkları en önemli problem ise, sınıfların kalabalık olması, öğrenci sayısında
fazlalık nedeni ile tüm öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini
sunamamalarıdır.

Hatunoğlu

ve Hatunoğlu 'nun

(2006), rehber

öğretmenlerin

rehberlik hizmetlerinin problem alanları adlı araştırmasında okullardaki öğrenci
sayısına göre rehber öğretmen sayısının az olduğu ve bu yetersizliğin yüksek
düzeyde olduğunu bulmuştur. Yukarıda anlatılan araştırmaların bulguları, KKTC
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan rehber öğretmenlerin
de ders görevi, nöbet görevi ve sınav gözcülüğü gibi alan dışı bir çok görevler
nedeniyle

rehberlik

hizmetlerine

yeterince

bulgumuzla paralellik göstermektedir.
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zaman

ayıramadıkları

araştırma

Öğretmen ve veli desteğinin yetersizliği ile ilgili olarak çalışma grubunu
oluşturan rehber öğretmenlerin %16.67'si bilgi toplama ve yayma konusunda kısmen
sıkıntı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Öğretmen ve aileler rehberlik servisine destek
olamayınca rehber öğretmenler de bilgi toplama ve yayma konusunda yalnız
kaldıkları bunun da bu hizmetlerin sağlıklı yürümesini aksattığını belirtmektedirler.
Öğretmen ve ailelerin rehberlik servisine desteği istenilen seviyede olursa rehber
öğretmenlerin bilgi toplama ve yayma konusunda daha başarılı olacağı söylenebilir.
Rehberlik saatinin sınıf rehber öğretmenleri tarafından sağlıklı ve amacına uygun
değerlendirilmemesi ve bu saatteki rehberlik programının dışına çıkılıp öğretmenlerin
bu saatte farklı etkinlikler yapması, matematik, fen vb. dersler işlemesi sonucunda
okulda sağlıklı bir rehberlik kültürünün oluşmasına engel olmaktadır. Dolayısıyla
öğrenciler de rehberliği öğretmenlerin yaklaşımı nedeniyle angarya, faydasız olarak
görmektedirler (Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006).
Bakanlıkla ve okullar arasında dosya ve bilgi aktarımının

yetersizliği

nedeniyle çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si öğrencilerle
ilgili bilgi toplama ve yaymada sorun yaşadığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerle ilgili
tutulması gereken dosyaların okula gelmediği, Bakanlığın sınavlarla vb konularla
ilgili bilgilendirmelerin

zamanında

yapılmadığı

rehber

öğretmenlerle

yapılın

görüşmelerden anlaşılmaktadır. Bakanlığın sınavlarla ve öğrencilere gerekli olacak
bilgilendirmelerin zamanında yapılmadığı düşünülebilir. Ayrıca öğrenci dosyalarının
öğrencinin gittiği yeni okula aktarılmasının bilgi toplamda rehber öğretmenler
kolaylık sağlayacağı düşünülebilir. Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2006), ilköğretimden
gelen öğrencilerin toplu dosya bilgilerinin güncel ve yeterli olmaması bulgusu ile
araştırmamızın bulgusu paralellik göstermektedir.
4.Boyut: Öğrencileri Okula Alıştırma (Oryantasyon) Hizmetleri İle İlgili Olarak
Okulda Karşılaştığınız Problemler Nelerdir? Düşüncelerinizi Açıklayabilir
Misiniz?
Öğrencileri okula alıştırma (oryantasyon) hizmetleri ile ilgili olarak çalışma
grubunu

oluşturan

rehber

öğretmenlerin

%40'ı

bu

konuda

bir problemle

karşılaşmadığını, %6.67'si ise bu sorunu kısmen yaşadığını ifade etmişlerdir.
Okulda işbirliği ve koordinasyon eksikliği ile ilgili çalışma grubunu oluşturan rehber
öğretmenlerin %6.67'si okullarında oryantasyon hizmetleri ile ilgili işlemlerin sadece
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rehberlik servisine kaldığı, oysa bu konuda okulda işbirliği olması gerektiği, bu
işlerin organizasyonunun da okul idaresinde olduğu ancak yetersiz olduğu rehber
öğretmenlerle

yapılan

görüşmelerden

anlaşılmaktadır.

Oryantasyon

hizmetleri

konusunda bir eksiklik olduğu bunun da okulda 'lider' konumunda bulunan okul
yöneticilerinin halledebileceği bir iş olduğu söylenebilir. Rehber öğretmenlerin
%6.67'si ise bu sorunları kısmen yaşadığı anlaşılmaktadır. Kepçeoğlu'rıun (1976 ve
1978) yaptığı araştırmalarda müdür ve öğretmenlerle işbirliği yapılamadığı ve yine
oryantasyon

alanında

psikolojik

danışmanların

görev

algıları,

müdür

ve

öğretmenlerin beklentilerinden daha yeterli olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Hatunoğlu
ve Hatunoğlu (2006) ise rehberlik hizmetlerinin

öneminin eğitimciler arasında

yeterince kavranmamış olması( özellikle okulu yeni bitiren eğitimciler rehberlik
hizmetleri konusunda daha bilinçliykerı, eski mezunların bu bilinci ve sorumluluğu
daha düşük düzeyde taşımaları) bulgusuna ulaşmıştır.
Eğitim sisteminden kaynaklanan problemler teması ile ilgili olarak çalışma
grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si sorun yaşadığı, %3.33'ü ise kısmen
sorun yaşadığı yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır. Rehber öğretmenler sistemden
kaynaklı bir sorun olarak gerçek anlamda bir oryantasyon haftası yaşamadıkları,
oryantasyon çalışmalarına ailelerin de katılması gerekliliği, ilkokul sistemi ile
ortaokul sisteminin farklılığı nedeniyle öğrencilerin ortaokula alışmasını güçleştirdiği
ve her sınıfta rehberlik dersinin olmaması gibi nedenlerden dolayı oryantasyon
hizmetlerinde aksamalar yaşandığını ifade etmişlerdir. Çalışma grubunu oluşturan
rehber öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda oryantasyon haftası gibi etkinliklerde
Eğitim Bakanlığı'nın yardımına ihtiyaç duydukları söylenebilir. Dilekmen (2003),
oryantasyon çalışmalarının

birinci sınıf öğrencilerinin

üniversiteye uyumlarına

etkisini sınamak amacıyla yaptığı çalışmada oryantasyon programı uygulanan
öğrencilerin

üniversiteye

uyum düzeylerinde

önemli

fark gözlenmiş,

kontrol

grubunun üniversiteye uyum düzeylerinde önemli fark gözlenmemiştir. Bu bulguya
dayalı olarak özellikle birinci sınıf öğrencilerine Bakanlığın organize edeceği geniş
katılımlı bir oryantasyon haftası düzenlenmesinin uygun olacağı söylenebilir.
Çalışma
oryantasyon

grubunu

hizmeti

oluşturan

rehber

yapmadıklarını,

öğretmenlerin

%3.33'ü

ise

%6.67'si

kısmen

planlı

yaptığı

bir

yapılan

görüşmelerden anlaşılmaktadır. Okul psikolojik danışmanlarının kendi görevlerini
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tanıtma konusunda yeterli olmadıkları bulunmuştur(Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006;
Kepçeoğlu, 1978).
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %13.33'ü yabancı uyruklu
öğrencilerin okula uyumunun diğer öğrencilere oranla daha yavaş olduğunu ve okula
geç gelen düzensiz kayıtlı öğrencilerin oryantasyonu ilgili sıkıntılar yaşadıklarını,
ifade etmişlerdir. Buradan da yabancı uyruklu öğrenciler için özel bir oryantasyon
hizmetleri uygulanması düşünülebilir.
Okulun ve rehberlik servisinin maddi sıkıntısı temasıyla ile ilgili olarak
çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si okulda sunum yapmak
isterlerse salon veya uygun bir sınıfın olmaması ve maddi yetersizlikten dolayı
tanışma çayı, okula uyum kitapçığı gibi sosyal aktivite çalışmalarını yapamadıkları
anlaşılmaktadır. Dolayısı ile okullarda oryantasyon hizmetleri için okulun veya
rehberlik servisinin bir bütçeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Tan (1974), Psikolojik
danışma

ve rehberlik

çalışmaları

için para

ayrılmamaktadır.

Hatunoğlu ve

Hatunoğlu (2006), okullardaki rehberlik hizmetlerine özgü malzeme ve sağlanan
imkanlar açısından donanım yetersizliği

vardır. Şeklindeki bulgularla yapılan

araştırma bulguları paralellik göstermektedir.
5.Boyut: Öğrencilere İlişkin Olarak Uygulanan Yöneltme Ve Yerleştirme
Hizmetleriyle İlgili Olarak Ne Tür Problemlerle Karşılaşıyorsunuz?
Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %43.33'ü öğrencilere ilişkin
olarak uygulanan yöneltme ve yerleştirme hizmetleriyle ilgili olarak öğrencilerin ilgi
ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirildiklerini ifade ederek herhangi bir problemle
karşılaşmadıkları, %6.67'si ise kısmen problemle karşılaştıklarım belirtmektedirler.
Şehrimizde öğrencileri yönlendirebileceğimiz meslek lisesi yok temasıyla
ilgili çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si özellikle 8. Sınıf
öğrencilerini bulundukları bölgede meslek lisesi olmaması nedeniyle meslek alanına
yönlendirirken
nedeniyle

sıkıntı yaşadıklarını

öğrencilerin

mesleki

belirtmektedirler.

olarak

Meslek

yönlendirmelerinde

lisesi olmaması
sorun

yaşandığını

söylemek mümkündür.
Okulda işbirliği ve rehberlik servisine destek yok (%6.67), temasıyla ilgili
olarak, yönlendirme çalışmaları ile ilgili okulda sistemli bir çalışma ve işbirliği
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olmadığı, öğrencilerin

okul içinde yapılan sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirme

konusunda

servisleri

rehberlik

anlaşılmaktadır.
işbirliğinin

Buradan

olmadığı

ile işbirliğinin

da okul

şeklinde

öğretmenlerle

işbirliği

öğretmenlerin

okul

içinde

ve sınıf rehber

Aile desteği yok temasıyla

Bu çalışmaların

yetenekleri

doğrultusunda

akrabalarının

zorlamasıyla

belirtmektedirler.

Rehber

uygun

belirtmektedirler.

kurumlarına

hizmetlerinde

(1996),

ve

ve

(2006),
yeterli

grubunu

rehber

yardım

oluşturan

ve bilgilendirmeler
öğretmenler

yöneltildiğini

ve

rehber

yapıldığını

çocukları
ancak

ilgi ve

ailesi

veya

uygun olmayan alanlara yöneldiğini

ise

sorunlara

mesleklere

neden

ailelerden

ilköğretim

Elde edilen sonuçlara

müdür

olan ailenin katılımı

de önemlidir. Ailenin desteğinin alınmadığı ve

%13.33'ü

Gülen

bir

destekler niteliktedir.

rehber

alanlara

hizmetlerinde

de yönlendirme

yapılmıştır.

öğretmenlerinden

çocuğun yeteneğine

öğretmenlerin

öğretim

Hatunoğlu

ilgili olarak çalışma

sonucunda

okulda

(1976),

Eğitim sisteminin çok önemli sacayaklarından

ve desteği yönlendirme
bu yüzden

ve

araştırmamızı

görüşmelerden

yönlendirmelerde

% 1 O 'u çocuklara testler uygulandığını

belirtmektedir.

yapılan

Kepçeoğlu

Hatunoğlu

desteği alamaması bulgusu yaptığımız

öğretmenlerin

yapılan

yorumlanabilir.

yapılamıyor.

idaresi

olmadığı

kısmen

ikinci kademe

yönlendirilmesi

göre yönlendirme

olduğu

söylenebilir.

destek

aldıklarını

öğrencilerinin

süreci

ile

ilgili

bir üst
araştırma

ile ilgili aile katılımın

düşük

olduğu bulunmuştur.
Yönlendirme

sınavının

geç yapılması

ile ilgili olarak rehber öğretmenlerin

çok az bir kısmı (%3.33) yönlendirme

sınavlarının

olması

yönlendirmesinde

nedeniyle

belirtmektedirler.
yönlendirmesi

öğrencilerin

Yönlendirme
konusunda

sınavlarının

rehber

okullar bittikten sonra yapılıyor
aksamalar

zamanında

öğretmenler

daha

yapılmasının
sağlıklı

olduğunu
öğrencilerin

yardımlar

yapacağı

şeklinde yorumlanabilir.
Bakanlıkla

işbirliği

ve

bakanlığın

öğretmenlerin

%16.67'si

özel

beklediklerini,

yöneltme

hizmetleri

incelenip

ülkemizde

eğitim

uygulanması

desteği

hizmetleri

yok

temasıyla

konusunda

ile ilgili gelişmiş ülkelerin
konusunda

bakanlıktan

rehber
destek

uyguladığı

modeller

ve üst öğrenim kurumlarının

tanıtımı

konusunda

bakanlıktan

destek

göremediklerini

yerleştirme

konusunda

Bakanlığın

desteğinin
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ilgili

belirtmektedirler.

önemli

olduğu rehber

Yöneltme

ve

öğretmenlerle

yapılan görüşmelerden sonra düşünülebilir. KKTC de uygulanan öğretmenler yasası
ve rehberlik hizmetleri tüzüğünün, rehberlik PDR hizmetlerinin model olarak alındığı
Türkiye gibi çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir.
Aslan'ın (2003) yaptığı araştırmada rehber öğretmenlerin bağlı bulunduğu Milli
Eğitim Bakanlığı tarafında personel politikası, mevzuat ve örgüt açısından yeteri
kadar desteklenmediği bulgusuna ulaşmıştır. KKTC'deki rehber öğretmenlerin de
yasa ve tüzüklerin değiştirilip çağdaş ülkeler seviyesine çıkartılması istekleri ile
Aslan'ın (2003) araştırması ile paralellik göstermektedir.
6.Boyut: İzleme ve Değerlendirme Alanındaki Hizmetlerle İlgili Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir misiniz?
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin

%16.67'si

izleme ve

değerlendirme alanındaki hizmetlerle ilgili bir problemle karşılaşmadığını, %3.33 'ü
ise kısmen sorunla karşılaştığını belirtmektedir.
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %33.34'ü bilinçli bir izleme
çalışmasının olmadığını, genelde başarılı öğrencilerin tesadüfi olarak izlendiği,
bunlarla ilgili bir kayıt tutulmadığı rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelerden
anlaşılmaktadır. Buradan da okullarda bilimsel manada bir izleme çalışmaları
yapılmadığı sonucuna ulaşılabilir.
Okul sonrası öğrencilere ulaşmada ve takipte zorlanıyorum, temasıyla ilgili
olarak çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %20'si öğrencileri okulda
izleyebildikleri ancak mezun olduktan sonra hangi okula kayıt yaptı durumu nedir
takip etmekte zorlandıkları bunun nedenlerinden birinin de kurumlar arası kopukluk
olduğu

anlaşılmaktadır.

ÖSYM

sınav

sisteminde

şifreleme

olayı

nedeniyle

öğrencilerin liseden sonra hangi üniversite ve hangi bölümü kazanmışlar takip
edemediklerini belirtmektedirler. ÖSYM'nin sınava giren öğrencilerin durumu ile
ilgili okullarına bilgi vermesi uygun olduğu sonucuna varılabilir.
Sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene değişmesi teması (%3.33) ile ilgili
olarak çalışan grubundaki
yavaşlattığını

belirtmektedir.

1

rehber öğretmenin

öğrencilere

bilgi aktarımını

Bu nedenle bir sınıfın sorumluğunu alan rehber

öğretmen o sınıftaki öğrenciler mezun olana kadar izlemesinin uygun olacağı
şeklinde düşünülebilir.
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Ders, nöbet vb. görev nedeniyle zaman bulmama ile ilgili olarak çalışma
grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %13.13'ü öğrenci sayısının fazlalığı ders
görevi

ve

nöbet

belirtmektedirler.

görevi
Ders

nedeniyle

için

izleme

hazırlık

çalışmasına

materyal

bulma

zaman
gibi

kalmadığını

görevler

rehber

öğretmenlerin esas işlerinin aksamasına neden olduğu rehber öğretmenlerle yapılan
görüşmelerden anlaşılmaktadır. Rehber öğretmenlere ders, nöbet gibi alanı ile ilgisi
olmayan görevler verilmesi rehber öğretmenin asıl işi olan öğrencilerin durumları
hakkında çalışmalar yapmak gibi işlere zaman bulamamasına neden olduğu sonucuna
ulaşılabilir.
yönelik

Kılıç (2012), rehber öğretmenler yöneticilerin rehberlik hizmetlerine

sorumluluklarını

kendilerinden

bekleyerek

yerine

getirmemelerine

asıl işlerine

ek olarak

zaman ayırmalarına

farklı
engel

görevleri
olduklarını

belirtmişlerdir. Çalışma grubundaki rehber öğretmenlerden önemli bir kısmı okul
ortamında gerçek çalışmalarına zaman ayıramadıklarını düşünmektedirler. Kılıç'ın
bulgusu araştırmamızın bu bulgusunu desteklemektedir.

7.Boyut: Araştırma ve Geliştirme Alanındaki Hizmetlerle İlgili Ne Tür
Problemlerle Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %40'ı araştırma geliştirme
alanındaki

hizmetlerinin

sunumu

sırasında

bir

problemle

karşılaşmadığı

anlaşılmaktadır.
İdare ve öğretmen desteğinin olmaması teması ile ilgili olarak çalışma
grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u araştırma sonucunda bazı sorunlar
tespit ettiğini ancak idare ve öğretmenlerin destek vermemesi sonucunda bu sorunun
rehberlik servisine kaldığı ancak tek başına rehberlik servisinin kaldıracağı iş
olmadığını belirtilmektedirler. İdare ve öğretmenlerin desteklerinin yetersiz olması
rehber öğretmenleri umutsuzluğa ve yalnızlığa sürüklediği düşünülebilir. Psikolojik
danışmanların yönetici ve öğretmenlerin desteğini alamamalarının önemli bir nedeni,
onların PDR konusundaki bilgilerinin eksik, görüşlerinin olumsuz ve yanlış görev
beklentisi

içinde

olmalarından

kaynaklanmaktadır(Şahin,

2008).

Yöneticiler

tarafından asıl yapmaları gereken işlere yönelik olumsuz görüş bildirilip sonrasında
öğretmenlerle görüşerek rehber öğretmenlerin yalnız bırakıldıklarını ve asıl işlerinin
küçümsendiklerini, başarıların görmezden gelinip, eleştirilerin arkasından angarya
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görevler verilebildiği de söylenebilir(Kılıç, 2012). Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2006),
rehber öğretmenlerin okul idaresi ve sınıf rehber öğretmenlerinden yeterli yardım
ve desteği alamaması bulgusu araştırmamızın bu bulgusun destekler niteliktedir.
Kurumlar arası iletişim ve paylaşımın olmaması teması ile ilgili olarak
çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %16.67'si PDRAŞ'ın okullarla ve
diğer kurumlarla işbirliği içinde bazı konularda araştırma yapıp bunun rehber
öğretmenlerle

paylaşılabileceğini

belirtilmektedirler.

Ülkemizde

bulunan

üniversitelerle Bakanlık işbirliği içinde yapılan araştırmalarla ilgili öğretmenlere
sunumlar yapılabileceği, üniversitelerin, bakanlığın ve akademisyenlerin ilgisizliği
araştırma geliştirme hizmetlerini aksatmaktadır. Kurum ve kuruluşların işbirliği için
çeşitli çalışmalar yapmamaları rehberlik hizmetlerinin ve rehber öğretmenlerin
bireysel becerilerinin gelişmesine katkı koyacağı söylenebilir. İlgili kuruluşlar
arasındaki etkili işbirliği ve koordinasyonun
uygulamalarının

psikolojik danışma ve rehberlik

ülke çapında gelişmesine ve genişletilmesine

getireceği bir gerçektir.

önemli katkılar

(Reh.Sem.notları, 1976, Boğaziçi Ünv. Der. s.53-58,

akt: Poyraz, 2007). Hamamcı ve Diğerleri'nin

(2004) yaptığı araştırmaya göre

psikolojik danışmanların uygulamaya dönük yaşadıkları problemlerinin giderilmesi
için

psikolojik

danışmanlara

süpervizyon

verilmesinin

gerekliliği

gündeme

gelmektedir. Bu konuda uzman psikolojik danışmanların ve üniversiteden öğretim
elemanlarının psikolojik danışmanların ihtiyaç duydukları her alanda süpervizyon
hizmeti vermesi onların uygulamaya dönük yaşadıkları sorunları çözmede yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
Ders, nöbet görevi gibi yasal sorumluluklar sebebiyle zaman bulamama
temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %23.33'ü
araştırma geliştirme hizmetlerinin zaman alıcı işler olduğunu, yapılan çalışmaların da
okul çapında değil lokal kaldığını, okul çapında yapıldığında da ders görevi, nöbet
görevi gibi yasal sorumluluklar sebebiyle zaman sıkıntısı yaşandığını bu sebeplerden
dolayı rehber öğretmenler araştırma geliştirme çalışmalarına zaman bulamadıklarım
belirtmektedirler. Ders görevi nöbet görevi gibi görevlerin rehber öğretmenlere
verilmesi rehberlik hizmetlerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına engel olduğu
söylenebilir. Hatunoğlu ve Hatunoğlu'nun (2006), yaptığı araştırmada idarecilerin
rehber öğretmenleri alanları dışındaki işlere yönelttiği bulunmuştur. Kılıç'ın (2012)
yaptığı araştırmada rehber öğretmenlerden önemli bir kısmı okul ortamında gerçek
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çalışmalarına

zaman

ayıramadıklarını

düşünmektedirler.

Kılıç'ın

bulgusu

araştırmamızın bu bulgusunu destekler niteliktedir.
Hizmet içi eğitimin yetersizliği temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu
oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u hizmet içi eğitimlerin daha verimli ve etkin
hale getirilmesi ve PDR hizmetleri ile ilgili daha fazla hizmet içi eğitim verilerek
rehber öğretmenlerin
öğretmenlerin

de gelişmesine ihtiyaç olduğu belirtmektedirler.

bireysel

becerilerini

arttırmak

duydukları şeklinde yorumlanabilir.

için hizmet

Rehber

içi eğitime ihtiyaç

Bu durumda rehber öğretmenlere yönelik

rehberlik hizmetleri yapılmasının faydalı olacağı söylene bilir. Karakuş 'un (2008)
yaptığı araştırmada psikolojik danışman ve sınıf öğretmenleri de rehberlik hizmetleri
konusunda hizmet içi eğitim verilmesini önermişlerdir. Hamamcı ve Diğerleri'nin
(2004) yaptığı araştırmaya göre, kendilerini mesleki anlamda yeterli bulan ve mesleki
anlamda bilgi ve beceri yönünden neredeyse hiç problem yaşamayan psikolojik
danışmanlar, uygulamaya dönük olan grup rehberliği, bireysel psikolojik danışma
gibi konularda sorunlar yaşadığını ve bu konuda eğitime ihtiyaç duyduklarını
belirtmişlerdir. Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2006), yaptığı araştırmaya göre idarecilerin
(okul müdürü ve müdür yardımcıları) rehberlik hizmetlerine olumsuz ve bilinçsiz
bakış açısı. Burada görülen önemli bir eksiklikte idarecilerin rehberlik hizmetleri
alanındaki bilgilerinin yetersizliğidir. Kepçeoğlu 1985, hizmet içinde yetiştirmenin
esasları belirtilmemiş, halen görev başındaki personelin bilgi ve beceri eksikliklerinin
nasıl giderileceği

açıklanmamıştır

bulgusuna ulaşmıştır.

KKTC'de

de rehber

öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının nasıl giderileceği ile ilgili bilgilerinin
olmadığı veya eksik olduğu
araştırmasında

mesleki

şeklinde yorumlanabilir.

yetişme

ve

gelişmedeki

Kepçeoğlu'nun

sınırlılıklarla

ilgi

(1976)
sorunlar

bulunmuştur. KKTC devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin de 'hizmet içi
eğitimle bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi' isteği yaptığımız araştırmamızda da
bulunmuştur. Bu bulgular araştırmamızın bu bulgusunu destekler niteliktedir.
8.Boyut. Yönetici

ve Öğretmenlere

Yönelik

Olarak Yapılan

Müşavirlik

(Konsültasyon) Hizmetleri İle İlgili Karşılaştığınız Problemler Nelerdir?
Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %20'si müşavirlik hizmetleri
ile ilgili hizmetleri verirken her hangi bir problemle karşılaşmadığını, %3.33 'ü ise
kısmen problemle karşılaşmadığını belirtmektedir.
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Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin
hizmetlerini

sunarken

öğretmenlerin

ilgisizliği

ve

%33.33'ü

rehberlik

müşavirlik
hizmetlerinin

önemsememesi ile ilgili sıkıntı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin direnç
gösterdiği, yaptıkları çalışmalara ilgi gösterilmeyince rehber öğretmenlerin de başka
bir şey yapmak istememe duygusunun oluştuğu, öğretmenlerin hiçbir şey yapmama
konusunda anlaşmış gibi hareket ettiği rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelerden
anlaşılmaktadır.

Okullarda her eğitim öğretim yılının başında okul rehberlik

hizmetleri yürütme kurulu oluşturulur. Bu kurulun bir amacı da okulda rehberlik
hizmetlerinin işbirliği içinde yürütülmesidir.

Fakat çalışma gurubunu oluşturan

rehber öğretmenlerin görüşlerinden hareketle bu kurulun işlevsel olmadığı ve rehber
öğretmenlerin

yalnız

kaldıkları

düşünülebilir.

Rehber

öğretmenler

okullarda

yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin bir ekip işi olduğuna dikkat
çekerek diğer paydaşlardan psikolojik danışma faaliyetlerine yönelik gereken desteği
alamadıklarını dile getirmişleridir(Kılıç, 2012). Atıcı ve Çekici' nin (2007) yaptığı
araştırmada, psikolojik danışmanlar öğretmenlere bilgi verme, kaynak sağlama,
önerilerde bulunma gibi yollarla yardım ettiklerini belirtirken seminerlere katılımın
az olması, öğrenci davranışlarının değişmeyeceğini düşünme, kendi yöntemlerinde
ısrarcı olma, sorumluluğu başkasına yükleme şeklinde ortaya çıkan engellerde söz
konusudur. Burada da yine öğretmenlerin işbirliği kurma konusundaki isteksizliği ve
direnç göstermeleri bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmacının bu bulgusu araştırmamızın
öğretmenlerin ilgisizliği bulgusunu destekler niteliktedir
İdare desteği yok önemsenmiyoruz temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu
oluşturan

rehber

öğretmenlerin

%26.67'si

idare

tarafından

desteklenip

önemsenmediklerini belirtmektedirler. Rehber öğretmenler yöneticilerde uygun bir
rehberlik anlayışının olmamasının bu hizmetin kalitesini düşürdüğünü, yöneticilerin
rehberlik hizmetlerinden çok çabuk sonuç almak istediklerini, yöneticilerle yapılan
çalışmaların sonucu değiştirmediği bu nedenle bir şey yapma isteklerinin olmadığını
belirtmektedirler. Okulun lideri okul müdürüdür. Dolayısı ile rehberlik hizmetlerinin
de lideri olmalıdır. Ancak rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelere neticesinde
yöneticilerin rehberlik hizmetlerine yönelik sorumluluklarını yerine getirmedikleri ve
rehber öğretmenleri rehberlik hizmetlerinin sunumunda yalnız bıraktıkları şeklinde
yorumlanabilir. Rehber öğretmenler yöneticilerin rehberlik hizmetlerine yönelik
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sorumluluklarını yerine getirmemelerine ek olarak farklı görevleri kendilerinden
bekleyerek asıl işlerine zaman ayırmalarına engel olduklarını belirtmişlerdir. Bu
durum yöneticilerin

alan dışı

yorumlanabilir(Kılıç,

2012).

görevleri

daha fazla

Nazlı'nın

önemsedikleri

şeklinde

(2007) okul yöneticilerinin

rehberlik

hizmetlerini algılamaları konusunda yaptığı araştırmasında

okul yöneticilerinin

rehberlik ve psikolojik danışmanın amacını bilmedikleri ve rehberlik çalışmalarının
"lideri" olduklarını fark etmediklerini tespit etmiştir. Kılıç (2012), tarafında yapılan
araştırmada rehber öğretmenlerin başarılarının öğretmenler ve veliler tarafından
görüldüğünü onlardan gelen geri bildirimler yoluyla anladıklarını belirtmişlerdir.
Fakat yöneticiler tarafından bu geri bildirimlere rağmen takdir edilmediklerini, takdir
edilseler de bu takdirin çalışana da çalışmayana da yapıldığını dolayısı ile bu tarz
takdirlerin kendileri için bir anlam ifade etmediğini belirtmişlerdir. Karakuş, 2008
tarafında yapılan araştırmada da, görüşme yapılan psikolojik danışman, sınıf
öğretmeni ve sınıf rehber öğretmenlerinin

konsültasyon

hizmetlerini etkileyen

faktörlerle ilgili görüşleri birbirlerine benzerlik göstermektedir. Her üç grupta okulla
ilgili olarak okuldaki öğrenci sayısının, fiziki koşulların ve idarenin desteğinin
yapılan çalışmaları

etkileyeceğini

belirtmişlerdir.

Bu bulgular araştırmamızın

bulgularını destekler niteliktedir. Bu bulgularda yöneticilere rehberlik hizmetlerinin
tanıtılması konusunun bir ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi
konusunda rehber öğretmenlerin tek başına yetersiz kaldıklar, gerek Bakanlıktan bir
uzman gerekse üniversitelerden bir akademisyen olsun dıştan uzmanların desteğin
ihtiyaç duydukları rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır.
Akbaş (2002) tarafından yapılan bir araştırmada, psikolojik danışmanı bulunan
ilköğretim

ve

ortaöğretim

okullarındaki

hizmetlerinin

yürütülmesinde

psikolojik

öğretmenleri

arasında

sağlanan

işbirliği

psikolojik
danışman,

danışma
yönetici

incelenmiştir.

ve

rehberlik

ve sınıf rehber

Araştırma

sonucunda,

işbirliğinin yüksek olduğu okullarda şu faktörlere rastlanmıştır, yüksek idare desteği,
geliştirici iletişim, olumlu PDR anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve motivasyonu,
isteklilik, eğitim ve gelişime önem veren bir anlayış, koruyucu/önleyici PDR
anlayışı,

öğrenci

ihtiyaçlarına

duyarlılık,

sorumlulukların

yerine

getirilmesi,

danışmanın rolünün benimsenmesi, öğrenci sayısının azlığı ve yüksek düzeyde veli
katılımı bulgusuna ulaşılmıştır. Buradan da okullarda idarecilerin ve öğretmenlerin
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desteğinin okullarda gerek rehberlik hizmetleri ve gerekse diğer hizmetler açısında
son derece olumlu sonuçlara ulaşıldığı bulgusuna ulaşılabilir.
Yönetici, öğretmen ve velilere ulaşamama temasıyla ilgili olarak çalışma
grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u öğrenci ve öğretmen sayısının çok
olması

gibi

nedenlerle

yönetici,

öğretmen

ve

velilere

ulaşamadıklarını

belirtmektedirler. Rehber öğretmenler birçok sınıf, öğretmen ve program olması,
okulun kalabalık olması nedeniyle yönetici ve öğretmenlere ulaşmakta güçlük
çektiklerini

belirtmektedirler.

Karakuş'un

(2008) yaptığı çalışmada

psikolojik

danışmanlar zaman yetersizliğinin çalışmaları olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.
Farklı bir şekilde ifade edilmiş olsa da zaman yetersizliğinin psikolojik danışman
sayısıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Psikolojik danışmanla ilgili olarak üç grupta
konsültasyon

çalışmalarının

verimini

artırmak

için okulda

çalışan psikolojik

danışman sayısının artırılmasını; okul idaresi ve öğretmenlerle

işbirliği içinde

çalışmasını önermişlerdir. Bu durum okullarda öğrenci sayısının fazla olmasından
dolayı bir psikolojik danışmanın çalışmaları yürütmede yetersiz kaldığı şeklinde
yorumlanabilir. Yaptığımız araştırmada da rehber öğretmenler kalabalık okul ve çok
çeşitli program olması nedeniyle sıkıntı yaşadıkları bulgusuna ulaşılmıştır.
Rehberlik anlayışı yok ve rehberlik hizmetleri bilinmiyor, temasıyla ilgili
olarak çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %26.67'si rehberlik anlayışı
olmadığını ve rehberlik hizmetleri bilinmediğini ve bununda müşavirlik hizmetleri
sunumu· konusunda

problem

yarattığını

belirtmektedirler.

Rehber

öğretmenler

öğretmen ve idarecilerde olumlu bir rehberlik anlayışının olmadığını, bazı öğretmen
ve

idarecilerin

öğreneceğim

yapılan

gibi tepkiler

müşavirlik

hizmetlerini

gösterdiğini,

gördüklerini belirtmektedir. Karakuş'un

reddettiklerini,

rehberliği

senden

mi

gereksiz boş görev olarak

(2008) yaptığı çalışmada öğretmenlerin

rehberlik hizmetlerine bakışı ve desteğinin konsültasyon hizmetlerinin başarısını
etkileyeceği bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında öğretmenlerin rehberlik çalışmalarını
yapma

konusundaki

istekliliğinin,

inancının

ve

desteğinin

konsültasyon

çalışmalarının başarısını büyük ölçüde etkilediği düşünülmektedir. Ayrıca Kepçeoğlu
(2004) rehberlik hizmetlerinin ülkemizde yeni olması ve diğer personel tarafından
tanınmaması nedeniyle müşavirlik hizmetlerinin önemine dikkat çekmiştir. Hamamcı
ve Diğerleri'nin (2004) yaptığı araştırmaya göre, rehber öğretmenlerin çoğunlukla
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yaşadıkları problemlerin müdür, öğretmen ve velilerin rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri konusunda bilgi ve anlayış eksikliğinden kaynaklandığı ve bu
konuda müdür, öğretmen ve veliler rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
konusunda

bilgilendirilmeli

ve

gerekli

rehberlik

anlayışının

kazandırılması

gerekmektedir. Güvenç (2001)'in yapmış olduğu çalışma da rehber öğretmenlere
göre rehberlik hizmetlerin iyi yürütülmesi için öğretmen, müdür ve psikolojik
danışmanların ortak bir anlayış ve işbirliği içinde olması gerekmektedir. Yukarıdaki
araştırma bulguları ile yaptığımız araştırmanın bulguları paralellik göstermektedir.
Onur (1997), "Okul yöneticilerin rehberlik anlayışları arasında mezun oldukları
okulda rehberlik okumuş olup olmamalarına göre farklılık görülmüştür. Farklılık;
rehberlik okumuş yöneticilerin lehine çıkmıştır. Liselerde görev yapan öğretmenlerin
rehberlik anlayışları arasında rehberlik kursuna katılmış olup olmamalarına göre
farklılık görülmüştür. Farklılık rehberlik kursuna katılmış öğretmenlerin lehine
çıkmıştır." Onur'un (1997) yaptığı araştırmadan da anlaşılacağı üzere rehberlik
hizmetleri

konusunda

kurs seminer gibi hizmet içi eğitimlere katılan okul

yöneticilerinin rehberlik hizmetleri konusunda daha bilgili ve anlayışlı davrandığı
söylenebilir.

Bu durumda

okul

yöneticilerine

yönelik

rehberlik

hizmetleri

yapılmasının faydalı olacağı düşünülebilir.
Yasa ve tüzük nedeniyle temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu oluşturan
rehber öğretmenlerin

% 1 O 'u yasa ve tüzük nedeniyle

konusunda sıkıntı yaşandığını

belirtmektedir.

müşavirlik

hizmetleri

Rehber öğretmenler, öğretmenler

yasasındaki "öğretmenler 8- 10 saate kadar derse girer" hükmü nedeniyle rehberlik
harici derse girdiklerini, yasadaki bu maddeden dolayı rehber öğretmenlerin ve
idarecilerin sıkıntı yaşadıklarım belirtmişlerdir. Rehberlik tüzüğün ve öğretmenler
yasasının değiştirilerek rehber öğretmenlerin görev ve tanımlarının açık bir şekilde
çağdaş ülkeler normuna getirilmesi gerektiğini ve ayrıca nöbet, sınav ve ders görevi
gibi görevlerin verilmesinin etik ilkelere aykırı olduğunu belirtmişledir. Kılıç (2012)
tarafından yapılan araştırmada rehber öğretmenler PDR ilkelerinin birçok yönetici ve
öğretmen tarafından bilinmediğini, bilseler de gerekli yasal zeminin olmamasından
dolayı yasal boşlukları okulun öğretmen ihtiyaçlarına göre değerlendirip rehber
öğretmenlerin

mesleki

çekincelerini

önemsemedikleri

belirtmektedirler.

Kepçeoğlu,(1985) okullarda danışmanların görev, yetki ve sorumlulukları yeterince
belirtilmemiş; müdür, danışman ve öğretmeler arası görev ve işbirliği esasları
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gösterilmemiştir.

Karakuş da (2008) rehber öğretmenlerle

yaptığı görüşmeler

neticesinde okulla ilgili olarak öğrenci sayısının azaltılmasının, fiziki koşulların
iyileştirilmesinin,

okul

idaresi

ve

öğretmenlerin

rehberlik

hizmetlerini

desteklemesinin konsültasyon çalışmalarının başarısını olumlu yönde etkileyeceği
bulgusuna ulaşılmıştır. Akbaş (2001), psikolojik danışman, yönetici ve sınıf rehber
öğretmenleri arasında sağlanan işbirliğinin yüksek olduğu okullarda yüksek idare
desteği, geliştirici iletişim, olumlu PDR anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve
motivasyonu, isteklilik, eğitim ve gelişime önem veren bir anlayış, koruyucu/önleyici
PDR anlayışı, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, sorumlulukların yerine getirilmesi,
danışmanın rolünün benimsenmesi, öğrenci sayısının azlığı ve yüksek düzeyde veli
katılımı gibi faktörlere rastlandığı

belirlenmiştir.

Becerikli 'nin (2006) yaptığı

araştırmada en yüksek ortalamaya sahip madde, "Eğitimle ilgili mevzuatı her
fırsatta tanıtır, yeri geldiğinde ilgili kanun ve yönetmelikle
yapar."

ifadesi

olmuştur.

düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu maddeye

verilen

ilgili açıklamalar

cevapların

ortalaması

3.77

Bu madde, ilköğretim okulu yöneticilerinin kuralları

uygulamadaki

kararlılıklarını,

öğretmenlerin

de mevzuata

işlerinde mevzuata

göre hareket ettiklerini

hakim olmalarını ve kurallara

istedikleri sonucunu ortaya çıkarabilir. Araştırmadan

ve

dikkat etmelerini

da anlaşılacağı gibi okul

yöneticileri kuralları uygulamadaki kararlılıklarını, işlerinde mevzuata göre hareket
ettiklerini anlamaktayız. Buradan hareketle öğretmenler yasasındaki "öğretmenler 81 O saate kadar derse girer" hükmünün değişmesi halinde rehber öğretmenlerinin
çağdaş ülkelerdeki

normuna

çıkarmayacağı düşünülebilir.

ulaşması

konusunda

okul yöneticilerinin

Bu bulgular konsültasyon

sorun

hizmetlerinin başarısını

etkilediği düşünülen idare desteği, okuldaki öğrenci sayısı, öğretmenlerin rehberlik
hizmetlerine

bakışı ve desteği, kendilerini

bilincinde olmaları bulgularıyla

geliştirmeleri

benzerlik göstermektedir.

ve sorumluluklarının
Rehber öğretmenler

öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine bakışı ve desteğinin, öğretmenlerin kendilerini
geliştirmelerinin,

sorumluluklarının

bilincinde

olmalarının

konsültasyon

hizmetlerinin başarısını etkileyeceğini dile getirmişlerdir. Bu bulgular araştırmamızın
bulgularını destekler niteliktedir. Akbaş (2001, akt: Poyraz, 2007) ilk ve ortaöğretim
okullarında rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşturulan işbirliğini incelemek
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amacıyla bir araştırma yapmıştır. Bilgi toplama aracı olarak "Rehberlik Hizmetleri
Değerlendirme Formu" ve "Görüşme Formu" kullanılmıştır.
Bu araştırmada elde edilen bulgular rehberlik hizmetinin yürütülmesinde işbirliğini
olumlu etkileyen faktörleri şöyle nitelendirmektedir;
1. Yüksek yönetici desteği,
2. Pozitif rehberlik ve psikolojik danışma anlayışı
3. Psikolojik danışmanın çalışma güdüsü, istekliliği, eğitim ve gelişime önem
veımesı,
4. Okulda koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışı
5. Öğrenci ihtiyaçlarına yüksek duyarlılık,
6. Görevlilerin yüksek sorumluluk anlayışı,
7. Psikolojik danışmanın rolünün benimsenmesi,
8. Düşük öğrenci sayısı
9. Yüksek veli katılımı.
Rehberlik hizmetlerinde sağlanan işbirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerse
şöyle sıralanmaktadır;
1. Düşük yönetici desteği,
2. Engelleyici iletişim,
3. Olumsuz rehberlik anlayışı
4. Rehberlik uzmanının düşük motivasyonu,
5. Rehberlik uzmanının rolünün benimsenmesinde yetersizlik,
6. Sorun çözmeye dönük rehberlik anlayışı,
7. Görevlilerin düşük sorumluluk anlayışı,
8. Yoğun ders programı,
9. Yönetmeliklerin niteliği,
1 O. Düşük veli katılımı
11. Öğrenci ihtiyaçlarına düşük duyarlılık
12. Yüksek öğrenci sayısı
9.Boyut: Çevre ve Velilerle İlişkiler Hizmetleri Alanında Ne Tür Problemlerle
Karşılaşıyorsunuz? Düşüncelerinizi Açıklayabilir Misiniz?
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Çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %6.67'si çevre ve velilerle
ilişkiler hizmetleri ile ilgili olarak her hangi bir problemle karşılaşmadığını, %3.33 'ü
ise kısmen problemle karşılaştığını belirtmektedir.
Veliler ilgisiz, okula gelmiyorlar temasıyla ilgili olarak çalışma grubunu
oluşturan rehber öğretmenlerin %46.67'si

velilerin ilgisizliğinden dolayı sorun

yaşadığını, %23 .33 'ü ise velilerin kısmen ilgili olduğunu ancak istenilen seviyede
olmadığını belirtmektedirler. Rehber öğretmenler, velilerle iletişim sağlamanın çok
zor olduğunu, veli katılımının yok denecek kadar az olduğunu, velilerin ilgisiz
olduğunu,

veliler

arandığında

'işim

var,

çok

meşgulüm'

gibi

mazeretler

uydurulduğunu, velilerin okulu fazla ziyaret etmediklerini, telefonla ulaştıklarını
ancak görüşmelerin yüz yüze olunca daha anlamlı olduğunu belirtmektedirler.
Aslan'ın (2003) yaptığı araştırmada rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili hizmet
alanlarına

ilişkin

görevlerini

öğretmenlerinin

rehberlik

yaklaşımı

okulun

ve

yerine

hizmetine
yakın

getirememe
yaklaşımı,

çevresinde

nedenleri

velilerin

öğrencilerin

arasında

rehberlik

sınıf

hizmetine

yönlendirilebileceği

kurumu/kuruluşların bulunmayışı görülmektedir. Hamamcı ve Diğerleri'nin (2004)
yaptığı araştırmaya göre psikolojik danışmanların, velilerle yaşadıkları en önemli
problem, velilerin çocuklarının durumunu görüşmek için okula gelmemeleri ve
çocukları ile ilgili problemlerde psikolojik danışmanlarla iletişim kurmamaları
olarak ifade etmişlerdir. Yukarıda yapılan araştırma bulguları ile bizim yaptığımız
araştırma bulguları paralellik göstermektedir.
Çevre ve veliler rehberliği bilmiyor, rehberliğe inanmıyor temasıyla ilgili
olarak çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin %10'u çevre ve velilerin
rehberlik hizmetlerini bilmediği veya rehberliğe inanmadığını belirtmektedirler.
Rehber öğretmenler olarak okulda olması gereken insani özellikleri anlattıklarını
ancak çocuk eve gidince okulda anlatılanlardan farklı davranışlar görünce çatışma
yaşadıklarını, bazı velilerin çocukları üzerinde kuramadıkları disiplini ve sorumluluk
duygularını rehber öğretmenlerin çözmesini beklediklerini belirtmektedirler. Buradan
da rehberlik hizmetlerin amaçlarına ulaşması için veli desteğinin önemli olduğu
söylenebilir. Tan (1974), Veliler ve çevre, okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerini yeterince desteklememektedir bulgusuna ulaşmıştır.
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Velilere ulaşma konusunda sıkıntı yaşıyoruz temasıyla ilgili olarak çalışma
grubunu oluşturan rehber öğretmenler

%16.67'si

problem yaşadıklarını

ifade

etmektedirler. Rehber öğretmenler çoğu öğrencinin ailesi ile birlikte psikolojik
danışma hizmeti alması gerektiğini ancak ailelere ulaşamadıklarını,
telefonu

olmadığından

cep

telefonu

verdiklerini,

bu telefonu

veliler ev

arayınca

da

ulaşamadıklarını, velilerin yoğun çalışma temposundan okulla iletişimlerinin zayıf
olduğunu, velilerle görüşmek isterlerse gelmediklerini belirtmektedirler. Velilerin
eğitim öğretime pek fazla önem vermedikleri düşünülebilir. Kepçeoğlu (1985), Çevre
ve velilerle gerekli ilişkiler kurulamaktadır.
Çevrede yönlendirebileceğimiz kurum kuruluş yok temasıyla ilgili olarak
çalışma grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin
yönlendirilebilecek

%6.67'si

çevrede öğrencileri

kurum veya kuruluşun olmadığını belirtmektedirler. Rehber

öğretmenler, çevreden 13. Maaşını alanlar yardım yaptıklarını ancak bu sene pek
yardım yapılmadığından

ekonomik olarak öğrencilere

destek çıkamadıklarını,

çevrede öğrencileri yönlendirebilecekleri belediye dışında bir kurum veya kuruluşun
olmadığını belirtmektedirler. Buradan da rehber öğretmenlerin çevre ile işbirliği
konusunda bir çalışmalarının olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
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BÖLÜM IV

SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1. Sonuçlar
Araştırmaya 30 rehber öğretmen katılmıştır. Bayan rehber öğretmen sayısı
daha fazladır. Rehber öğretmenlerin görev süreleri bakımından 6-1 O yıl ile en çok
olan gruptur. Araştırmaya en çok ortaokullar katılmıştır.
Rehber öğretmenler

görüşme

sorularında

belirtilen psikolojik

danışma

hizmetlerinin sunumu ile ilgili karşılaştıkları sorunların ne önemlisini (%56.67)
rehberlik odasının yetersizliği olarak belirtmişlerdir. Ayrıca rehber öğretmenler aile
ve öğretmenlerin rehberlik birimine yeterli destek vermedikleri, ders, nöbet ve sınav
gözcülüğü gibi görevlerin verilmesi de psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı
yürümesinin önündeki engeller olarak saymışlardır. Hatunoğlu ve Hatunoğlu (2006),
yukarıda ifade edilen problemler yorumlanacak olursa şu sonuçlara ulaşılabilir:
Öncelikle okullarda bulunan rehber öğretmen sayısı ve onlara sağlanan çalışma
malzemeleri son derece yetersizdir, okullardaki yönetici ve öğretmenler bu sistemin
işleyişi hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip değillerdir, rehberlik ders saatleri ve
işlevleri yeterli görülmemektedir. Bu bilgiler doğrultusunda rehberlik sisteminin
personel, malzeme, işleyiş anlamında hedeflenen verimli seviyeye ulaşmadığı
söylenebilir.
Rehber öğretmenler bireyi tanıma çalışmalarında, öğrenci ve velilerin eksik ve
bazen de yanlış bilgiler verdiklerini belirtmektedirler. Rehberlik dersinin olmaması,
okullar arası bilgi ve dosyaların paylaşılmaması, öğretmen ve ailelerin desteğinin
yeterli olmaması, sınıfların rehber öğretmenler arasında her sene değişmesi, öğrenci'
sayısının çokluğu vb. nedeni ile zamanlarının yetmediği ve kırtasiye materyal
eksikliği gibi problemlerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir.
Bilgi toplama ve yayma hizmetleri ile ilgili rehber öğretmenler meslek
tanıtımında ellerinde bilimsel bir çalışmanın olmadığını belirtmektedirler. Rehber
öğretmenler idare ve öğretmenleri rehberlik anlayışının ve rehberlik servisine
desteğinin

yetersiz

olması

nedeniyle

problem
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yaşadıklarını

belirtmektedirler.

"Hamamcı ve Diğerleri'nin (2004) yaptığı araştırmaya göre, psikolojik danışmanlar,
okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rehberlik ile ilgili bilgi ve anlayış eksikliği
içinde olduklarını bu yüzdende rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunmada
zorluk yaşadıklarını ifade etmişlerdir." Ayrıca rehber öğretmenler rehber öğretmen
sayısının azlığı ve veli ve öğretmen desteğinin yetersizliği nedeniyle problem
yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Oryantasyon çalışmaları ile ilgili olarak rehber öğretmenler, okulda işbirliği
ve koordinasyon eksikliği, Eğitim sisteminden kaynaklanan problemler, yabancı
uyruklu ve okula geç gelen öğrencilerle ve okulun ve rehberlik servisinin maddi
yetersizlikleri gibi problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Tan (1974), Psikolojik
danışma ve rehberlik çalışmaları için para ayrılmamaktadır. Hatunoğlu ve Hatunoğlu
(2006), Okullardaki rehberlik hizmetlerine özgü malzeme ve sağlanan imkanlar
açısından donanım yetersizliği vardır.
Rehber öğretmenler yöneltme ve yerleştirme hizmetleri ile ilgili olarak,
yönlendirebileceğimiz bir meslek lisesinin olmaması, okulda işbirliği ve rehberlik
servisine

desteğin

yetersizliği,

ailelerin

rehberlik

servisinin

yönlendirmesine

uymadığı, yönlendirme sınavının plansız yapıldığı ve Bakanlıkla işbirliği ve desteğin
alınamadığı gibi problemlerle karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Aslan'ın (2003) yaptığı
araştırmada rehber öğretmenlerin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafında
personel politikası,

mevzuat ve örgüt açısından yeteri kadar desteklenmediği

bulgusuna ulaşmıştır.
İzleme ve değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak rehber öğretmenler,
okullarda bilinçli ve planlı bir izleme çalışması yapılmadığını belirtmektedirler.
Rehber öğretmenler öğrencilere ulaşma ve takip konusunda sorun yaşadıklarını,
sınıfların her sene rehber öğretmenler

arasında

değişmesi

nedeniyle

izleme

çalışmalarında sorunlar yaşadıklarını ve ders ve nöbet gibi görevler nedeniyle izleme
çalışmalarına

zaman

grubundaki rehber

bulamadıklarını
öğretmenlerden

belirtmektedirler.
önemli

(2012),

bir kısmı okul ortamında

çalışmalarına zaman ayıramadıklarını düşünmektedirler.
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Kılıç

çalışma
gerçek

Araştırma ve değerlendirme hizmetleriyle ilgili olarak rehber öğretmenler,
idare ve öğretmen desteğinin olmadığını belirtmektedirler. Hatunoğlu ve Hatunoğlu
(2006), rehber öğretmenlerin okul idaresi ve sınıf rehber öğretmenlerinden yeterli
yardım ve desteği alamadığı görülmektedir. Ayrıca rehber öğretmenler kurumlar arası
iletişim ve paylaşımın olmadığı, ders ve nöbet görevi gibi görevler nedeniyle zaman
bulamama sıkıntısı yaşadıklarını, hizmet içi eğitimlerle yeni gelişmelerden haberdar
edilmek istedikleri gibi problemlerle karşılaştıklarını belirtmektedirler.
Rehber öğretmenler müşavirlik hizmetleri ile ilgili olarak öğretmenlerin
ilgisizliği ve rehberliği önemsememesi, yöneticilerde uygun bir rehberlik anlayışının
olmaması,

okulun kalabalık olması nedeniyle yönetici, öğretmen ve velilere

ulaşamadıkları ve öğretmenler yasası ve rehberlik tüzüğündeki rehber öğretmenlerin
görev ve tanımlarının

çağdaş ülkeler

seviyesinde

olmaması

gibi nedenlerle

problemler yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Çevre ve velilerle ilişkiler hizmetleri ile ilgili olarak rehber öğretmenler
velilerin okula gelip öğrencilerle ilgilenmemeleri konusunda problem yaşadıklarını
ve çevre ve velilerin rehberliği bilmedikleri bilenlerin de rehberliğe inanmadıklarını
belirtmişlerdir.

Rehber

öğretmenler

velilere

ulaşamadıklarını

ve

çevrede

yönlendirebilecekleri kurum-kuruluşun olmadığını belirtmişlerdir.
Sonuç olarak rehberlik hizmetleri eğitim sisteminde tam anlamıyla hak ettiği
yerde ve önemde görülmemektedir. Rehberlik hizmetlerinin sağlıklı yürümesi birçok
faktörün bir araya gelmesine bağlıdır. Öncelikle bu hizmetlerin verimli ve sağlıklı
yürümesi akademik bir taban, birikim, bilgi, destek ve sistem sorunudur. Rehberlik
hizmetlerinin problemli olması, kararlı, dinamik bir yapıda olmaması eğitim-öğretim
boyutunda eğitim sürecine zarar vermekte, eğitimden ziyade öğretime ağırlık
verilmesi dengeli, toplumsal açıdan ideal, kendini gerçekleştirmiş ve geliştirmiş
bireylerin yetişmesine ciddi engeller oluşturmaktadır(Hatunoğlu
2006:338).
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ve Hatunoğlu,

5.2. Öneriler
Araştırmanın

sonuçlarıyla

ilgili olarak uygulamaya

ve bu konuda yapılacak

araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.
5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler
1 .Rehber öğretmenlerle

yapılan

görüşmelerden

rehberlik

odasının

yetersizliği

anlaşılmaktadır. Okullarda her rehber öğretmene bir oda verilmesi ve bu odaların
donanımları

çağdaş ihtiyaçlara

göre yeniden düzenlenmesinin

uygun olacağı

söylenebilir. Rehberlik hizmetleri etik ilkelerine göre rehber öğretmenlere ders vb.
idari görevlerin

verilmesi birçok

sakınca doğurduğu

anlaşılmaktadır.

Rehber

öğretmenlere ders vb. idari görevler verilmemesinin uygun olacağı düşünülebilir.
Psikolojik danışmanların görev tanımları iyi yapılmalı ve bunun dışında görevlerin
verilmemesi önerilebilir.
2. Bireyi tanımada kullanılacak

test ve envanterler

günün koşullarına

göre

geliştirilmeli ve öğrenci ile ilgili bilgilerin doğru ve güncel tutulması için okulun tüm
paydaşları ile işbirliği sağlanmasının uygun olacağı söylenebilir. Okullarda rehberlik
dersi bireyi tanıma hizmetleri de dahil tüm PDR hizmetlerinin sunumunda bir ihtiyaç
olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple her sınıfta en az bir ders saati rehberlik dersi
olması PDR hizmetlerinin daha verimli işlemesine vesile olacağı söylenebilir.
Okullarda

çalışan

psikolojik

danışman

sayısı

okuldaki

öğrenci

oranında

arttırılmasının uygun alacağı söylenebilir. Ancak ilkokullarda rehber öğretmenin
bulunmaması bu okullarda sunulması gereken rehberlik hizmetleri sunulamamaktadır
ve bu nedenle ilkokullara da rehber öğretmen atanmasının uygun olacağı söylenebilir.
3. KKTC'de mesleklerle ilgili bilimsel bir çalışma mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.
Geleceğin meslekleri ve popüler meslekler gibi bilimsel bir çalışmanın yapılması ve
bu çalışmanın sonucunun rehber öğretmenlerle paylaşılması önerilebilir. Okullarda
idare ve öğretmenlerin PDR hizmetleri ile ilgili bilgi ve anlayışlarının yeteriz olduğu
anlaşılmaktadır. Bunu gidermek için Bakanlık tarafından organize dilecek sistemli ve
planlı bir hizmet içi eğitim serisi düzenlenmesi önerilebilir.
4. Oryantasyon çalışmaları ile ilgili işbirliği ve organizasyonu idarecilerin yapması
önerilebilir. Bu çalışmalar sadece rehber öğretmenlere bırakılmamalıdır. Oryantasyon
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hizmetleri konusunda Bakanlığın belirli gün belirlemesinin uygulama açısından daha
uygun olacağı söylenebilir. Ayrıca okula ve rehberlik servisine bu çalışmalar için
maddi kaynak aktarılmasının uygun olacağı söylenebilir.
5. Rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelerden Girne bölgesinde meslek lisesi
olmaması

nedeniyle

bazı

öğrencilerin

mecburen

genel

liseye

gittikleri

anlaşılmaktadır. Girne bölgesinde de bir meslek lisesi açılması öğrencilerin ilgi
yetenekleri doğrultusunda bir mesleğe yönlendirilmeleri açısından bir ihtiyaç olduğu
söylenebilir. Yönlendirme konusunda Bakanlıkla işbirliği ve Bakanlığın desteğinin
önemli olduğu söylenebilir.

Bu konudaki

ihtiyaçların

belirlenmesine

yönelik

Bakanlık tarafında bir çalışma yapılması önerilebilir.
6. İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yeterince yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu
konuda Bakanlık desteği ile bir çalışma başlatılabilir. Sınıfların rehber öğretmenler
arasında her sene değişimi yapılmamalı ve öğrenci mezun oluncaya kadar aynı gruba
aynı rehber öğretmen bakması önerilebilir.
7. Araştırma geliştirme çalışmalarında da öğretmen ve yönetim desteğinin önemli
olduğu söylenebilir. Üniversitelerle, Bakanlık, okullar ve Sivil Toplum Kuruluşları
işbirliği içinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri ile ilgili bilimsel
çalışmalar yapması önerilebilir. Psikolojik danışmanlara hizmet içi eğitim verilmesi
önerilebilir. Genel olarak eğitim programları ve yönetmeliklerin çağdaş rehberlik
anlayışı bakımından yeniden gözden geçirimlisinin uygun olacağı düşünülebilir.
8.

Psikolojik

giderilmesi

danışmanların

için psikolojik

uygulamaya
danışmanlara

dönük

yaşadıkları

süpervizyon

problemlerinin

verilmesinin

gerekliliği

gündeme gelmektedir. Bu konuda uzman psikolojik danışmanların ve üniversiteden
öğretim elemanlarının

psikolojik

danışmanların

ihtiyaç duydukları her alanda

süpervizyon hizmeti vermesi onların uygulamaya dönük yaşadıkları sorunların
çözümünde yardımcı olacağı düşünülebilir. Yönetici, danışman ve öğretmenlerin
yeterli bir rehberlik anlayış kazanmaları ve rehberlik hizmetleri konusunda eğitim
eksikliklerinin giderilmesi için çeşitli hizmet içi eğitim etkinliklerine geniş yer
verilmesinin uygun olacağı önerilebilir. İdare ve öğretmenlerin bilgi, beceri ve
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anlayışının

ortak

çalışmalarının
9. Çevre

ve yeterli

hizmetlerinin

çıkarılabilmesi

ıçın

her

türlü

yayım

yoluyla

eğitim

yapılması önerilebilir.

ve veliler

verilebileceği

bir düzeye

rehberlik

söylenebilir.

anlayışı

Ayrıca

kazandırmak

okul idaresinin

için

organize

basın

edeceği

bir rehberlik

tanıtımı ile ilgili sunum yapılması önerilebilir.

5.2.2. İleriki Araştırmalara Yönelik Öneriler
1. Araştırma çalışma grubu olarak sadece rehber öğretmenler alınmıştır. İleriki
araştırmalarda öğretmen, öğrenci, veli ve idarecinin de görüşleri alınabilir.
2. Bu araştırmada rehberlik hizmetlerinin

dokuz alt boyutuyla

ilgili rehber

öğretmenlerin karşılaştığı problemler incelenmiştir. İleriki araştırmalarda rehber
öğretmenlerin genel olarak yaşadığı problemlerle ilgi çalışmalar yapılabilir.
3. Aynı araştırma özel okullarla devlet okulları karşılaştırılarak da yapılabilir.
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EKLER
EK-1: Görüşme Formu
GÖRÜŞME FORMU

Araştırma Sorusu:
KKTC Devlet okullarında çalışan rehber öğretmenlerin, okullarında rehberlik
hizmeti sunmaya çalışırken karşılaştıkları problemler nelerdir?
Görüşmecinin adı soyadı:
Tarih ve saat(başlangıç-bitiş):
GİRİŞ
Merhaba, adım Mehmet Arslan. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Mesleki Teknik öğretim Dairesi Müdürlüğü Hala Sultan İlahiyat Koleji
Müdürlüğü'nde rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. Yakın Doğu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi-Denetimi-Ekonomisi ve
Planlaması A.B.D. 'nda yüksek lisans yapmaktayım. Rehber öğretmenlerin
okullarında rehberlik hizmeti sunmaya çalışırken karşılaştıkları problemler nelerdir?
sorusu üzerine bir araştırma yapıyorum ve sizinle konu ile ilgili olarak görüşme
yapmak istiyorum. Bu araştırmada amacım rehber öğretmenlerin rehberlik hizmeti
ile ilgili karşılaştıkları sorunları derinlemesine incelemektir. Bu araştırmada ortaya
çıkacak sonuçların rehber öğretmenlerin sorunlarının çözümüne katkı koyacağını
ümit ediyorum. Yaptığım tüm görüşmelerde verilen bilgiler sadece bu araştırmada
kullanılacak ve kişisel bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. Görüşmeye başlamadan
sormak istediğiniz bir soru varsa öncelikle bunu yanıtlamak isterim. İzin verirseniz
görüşmeye başlamak istiyorum.

I. BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER

a) Kaç yıldır rehber öğretmenlikyapıyorsunuz?()
b) Bu okulda kaçyıldır rehber öğretmenlikyapıyorsunuz?()
c) Öğrenim durumunuz:Lisans() Yükseklisans() Doktora()
d) Cinsiyet:Bayan( ) Bay()
e) Okul türü: Lise() Meslek lisesi() Ortaokul() Lise ve Ortaokul
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II. BÖLÜM: GÖRÜŞME SORULARI
1.

Psikolojik

danışma hizmetlerinin

karşılaşıyorsunuz?
2.

Bireyi

tanıma

Düşüncelerinizi
alanındaki

karşılaşıyorsunuz?
3. Bilgi

toplama

problemlerle
4.

Öğrencileri

yayma

okula alıştırma

ile

açıklayabilir

alanındaki

ilgili

hizmetlerle

Düşüncelerinizi

(oryantasyon)

ilişkin olarak uygulanan

olarak

ne

tür

problemlerle

tür

ilgili

problemlerle

okulda

açıklayabilir

hizmetleri

yöneltme

ne

misiniz?

problemler nelerdir? Düşüncelerinizi

Öğrencilere
ilgili

hizmetlerle

Düşüncelerinizi
ve

ile ilgili ne gibi problemlerle

açıklayabilir misiniz?

karşılaştırıyorsunuz?

karşılaştığınız
5.

uygulanması

ne

tür

misiniz?

ile ilgili olarak okulda

açıklayabilir

ve yerleştirme

karşılaşıyorsunuz?

misiniz?
hizmetleriyle

Düşüncelerinizi

açıklayabilir misiniz?
6. İzleme

alanındaki

karşılaşıyorsunuz?
7. Araştırma

Yönetici

ve

hizmetleri

ilgili

Düşüncelerinizi

ve geliştirme

karşılaşıyorsunuz?
8.

hizmetlerle

Düşüncelerinizi

ile ilgili

ne

tür

problemlerle

açıklayabilir misiniz?

alanındaki

öğretmenlere

olarak

hizmetlerle
açıklayabilir

yönelik

karşılaştığınız

ilgili ne tür problemlerle
misiniz?

yapılan

müşavirlik

(konsültasyon)

problemler

nelerdir?

Düşüncelerinizi

açıklayabilir misiniz?
9.

Çevre

ve

velilerle

karşılaşıyorsunuz?

ilişkiler

Düşüncelerinizi

hizmetleri

alanında

ne

açıklayabilir misiniz?
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tür

problemlerle
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