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ÖNSÖZ
Çağımızda yaşanan hızlı değişme ve gelişmelerle karmaşık hale gelen
dünyada bireylerin yaşanan bu değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları
beklenmektedir. Çağdaş eğitim bireylerin karşılarına çıkan güçlükleri aşarak
kendi ayakları üzerinde durabilen, kendilerini ve çevrenin sunduğu olanakları
tanıyarak doğru kararlar verebilen, kendilerini her yönüyle bir bütün olarak
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi eğitimin her kademesinde
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle
çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde oldukları,
ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. İlköğretim
kurumlarında yürütülecek rehberlik çalışmalarının bir çok eğitimsel ve kişisel
sorunu önlemede ve çözümlemede etkili olacağı bilinmektedir.

Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması ilkokullarda görevli rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın tek başına gerçekleştirebileceği bir hizmet
değildir. Rehberlik hizmetleri ortak bir anlayış ve işbirliği içinde yürütülmelidir.
Özellikle öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanın görevlerini
doğru bir şekilde algılamaları, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
görevlerinin neler olduğunun farkında olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ve özel
ilkokullardaki öğretmenlerin,

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri araştırılmıştır.

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem durumu,
çalışmanın amacı, problem cümlesi, alt problemler, çalışmanın önemi, sayıltılar,
sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar, ikinci bölümde çalışmanın kuramsal temeli,
üçüncü bölümde ilgili araştırmalar, dördüncü bölümde araştırma modeli, evren
ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin çözümü ve analizi, süre ve

II

olanaklar, beşinci bölümde bulgular ve yorum, altıncı bölümde ise sonuç ve
öneriler yer almaktadır.

İlkokul
görevleri

öğretmenlerinin

konusundaki

öğretmenlerin

farkındalık

öğretmen

ve

düzeylerini

psikolojik

araştıran

bu

danışmanın
çalışmanın,

rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusunda

farkındalıklarının
danışmanın

rehber

artırılmasına,

görevlerinin

ilkokulda görevli rehber öğretmen ve psikolojik

daha

etkili

bir

şekilde

yapılandırılmasına

katkı

sağlayacağı umulmaktadır.

Bu araştırmada

görüş ve yardımlarından

dolayı danışmanın

Doç. Dr.

Cem BİROL'a teşekkürü bir borç bilirim.

Her konuda desteğini

esirgemeyen,

düşünceleriyle

bana yeni kapılar

aralayan Psikolojik Danışman Sayın Barış BAŞEL'e sonsuz teşekkürler.

Mutlu DEVECİOGLU
Lefkoşa, 2008
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ÖZET
ÖGRETMENLERİN, REHBER ÖGRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN
GÖREVLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ
(K.K.T.C Örneği)
(Devlet ve Özel İlköğretim Öğretmenleri)

Devecioğlu, Mutlu
Yüksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cem Birol
Haziran 2008, 217 sayfa

Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlete ait rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan ilkokullar ile özel sektöre ait
ilkokullarda görevli öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Devlete ait rehber öğretmen
ve psikolojik danışmanı bulunan on iki ilkokulda görev yapan 240 öğretmen ile
özel sektöre ait altı ilkokulda görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur.
Araştırmanın

evreni

toplam

340

öğretmenden

oluşmaktadır.

Veriler,

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusundaki
farkındalıklarını

belirlemeye

yönelik

olarak

hazırlanmış

anket

yoluyla

toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlere
ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevi ve görevi olmayan maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. İkinci
bölümdeki sorular beşli Likert tipi ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 13 paket program kullanılarak yapılmıştır.
Veri çözümlemede aritmetik ortalama

( x ), varyans analizi ve t-testi gibi

istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen
boyutlarda, bu farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını
görebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevi
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olan maddelere
psikolojik

büyük

danışman

bir çoğunlukla

ve rehberlik
ortaya

katıldıklarını

uzmanının
koymak

belirtmelerinden

görevlerinin
için

yapılan

farkında
testlerde;

dolayı
oldukları

saptanmıştır.

Farklılıkları

bayan

öğretmenlerin,

mesleki kıdemi 2-4 yıl ile 2 yıldan az olan öğretmenlerin,

dört

yıllık lisans ve Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin, özel okulda
görev yapan öğretmenlerin,

hizmet-içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin,

branş, birinci, dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin
sınıfı okutan öğretmenlere

ikinci, üçüncü, beşinci

göre rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın

görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, rehber öğretmen ve psikolojik danışman, görev,
farkındalık düzeyi
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SUMMARY

THE LEVELS OF DİFFERENTİATİON OF TEACHERS ABOUT THE DUTİES
OF PSYCHOLOGİCAL CONSULTANT AND GUİDANCE PROFESSİONAL
(Sample of T.R.N.C)
(Teachers in Primary Education institutions Belong To The State and Private)

Devecioglu, Mutlu
Master, Guidance and Psychological Consulting
Thesis Advisor: Ass. Prof. Dr. Cem Birol
June 2008, 217 pages

This research paper has been carried out to specify the levels of
differentiation about the duties of psychological consultant and guidance
professional of teachers employed at state and private schools in which there is
a psychological consultant and guidance professional in Turkish Republic of
Northern Cyprus. This research is a scanning model and 240 teachers from
twelve state primary schools and 100 teachers from six private primary schools,
all schools have a psychological consultant and guidance professional,
engaged in this research treatment. The data was obtained through a
questionnaire prepared for specifying the differentiations of teachers about the
duties

of

psychological

consultant

and

guidance

professional.

The

questionnaire consists of two parts. The first part includes personal information
about the teachers and the second part includes items which are and are not
the duties of psychological consultant and guidance professional. The
questions in the second part are prepared conveniently to the 5 Likert scale.
The SPSS 13 packed programme was used to evaluate the data obtained
through the questionnaires. In the data analysis, arithmetic average (X), Voryan
analysis,

and

T-Test

methods

were

used. Also,

whenever

manidar

differentiation was observed, Tukey HSD test was used to find out the reason
of that differentiation caused by point of views given to which items. According
to the data gained in this research, it is established that the teachers are aware
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the duties of psychological consultant and guidance professional since most of
the teachers agreed to the items which were about the duties psychological
consultant and guidance professional.
point out the differentiations,

In the tests, which were carried out to

it is established that female teachers, who have

been a teacher for 2-4 years or less than two years, the teachers graduated
from four-year-undergraduate

and Ataturk Teacher

Academy,

the teachers

working at private schools, the teachers attented to in-service training courses,
the teachers who are subject teachers and class first and fourth teachers, are
more aware

about

the duties

of psychological

consultant

and guidance

professional.

Key Words: Teacher, guidance teacher and psychological consultant, duties,
levels
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1

BÖLÜM I
Giriş

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan problem, araştırmanın
amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve araştırma içerisinde kullanılan
tanımlar ve kısaltmalar yer almaktadır.

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı içerisinde rehberlik hizmetleri büyük
önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri içerisinde uygulanması gereken
rehberlik anlayışının da gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülmektedir.
Gelişmsel rehberlik anlayışı içerisinde bireyin her dönem rehberlik ihtiyacı
olduğu düşünülecek olursa rehberlik hizmetlerinin ilköğretimden başlamasının
ne derece önemli olduğu görülebilmektedir. Öğrencinin kişilik gelişiminin her
yönü ile temel taşlarının atıldığı ilkokullarda oluşmasına bağlı olarak rehberlik
hizmetleri ilkokullarda sunulmuş olmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde
verilebilmesi için tüm ilkokullarda rehberlik servislerinin bulunması ve bu
servislerde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
öğretmen, öğrenci, yönetici ve veliler tarafından doğru şekilde algılanması
gerekmektedir. Bu araştırmada rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı
bulunan devlete ait on iki okul ile özel sektöre ait altı okul incelenerek
öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri konusunda
farkındalıklarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.

Problem

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliklerinden birisi her alanda
yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerdir. Yaşanan bu gelişme ve değişmeler
toplum yapısını da etkilemekte, toplumla birlikte insan ilişkileri ve değer
yargıları da değişmektedir (Özgüven, 2000:2).
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Çağımızda öğrenmeyi öğrenmiş, sahip olduğu bilgiyi kullanabilen, yeni
durumlara uyum sağlayabilen, bedence, ruhça sağlıklı bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:2).

Bu hızlı gelişmeler karşısında okullardan beklentiler de çağımızın
gerektirdiği bireyleri yetiştirmeye yönelik

olarak değişmektedir. Okullardan;

öğretim hizmetlerinin yanında bireylerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek,
kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri beklenmektedir.

Bu durumda, okullardaki öğretim ve yönetim etkinliklerinin öğrencilerin
tamamının tek varlık olarak eğitilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle, okullarda bir üçüncü faaliyet grubu olarak öğrenci kişilik hizmetleri
ortaya çıkmıştır (Tan ve Baloğlu, 2006:2).

Öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alan rehberlik hizmetleri eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan onu tamamlayan çalışmalardır.

Rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini tanıma ve

kabul etme,

seçimler yapmada ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak kendilerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:8).

Çağdaş eğitimin bireyin her yönüyle gelişimini sağlamayı amaçlaması
göz önüne alınacak olursa eğitimde en fazla uygulanması gereken rehberlik
anlayışının gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülür. Gelişimsel rehberliğin
temelinde bireyin gelişimsel ihtiyaçları vardır. Her dönemde insanın gelişimsel
ihtiyaçları olduğu ve her dönemde gelişimsel rehberliğin bireye yardımcı olduğu
dikkate alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece
önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde
oldukları, ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır.
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insan sosyal bir varlık olarak sürekli bir gelişim ve değişme içinde tüm
hayatı boyunca rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ama gelişiminin en
hızlı olduğu ve

insanın yetişkinlikte

sahip olacağı

değer, tutum

ve

davranışlarının temelinin atıldığı ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin çok daha
önem taşımakta olduğu birçok kaynakta vurgulanmaktadır.

Ültanır'a (2003) göre ilkokul düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
daha üst basamaklarında verilecek olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini de
artırır. insandaki potansiyelin en üst sınırına kadar geliştirilebilmesi ancak ona
çok erken yaşlarda sağlanan imkanlarla mümkündür.

Freud, Ericson, Piaget gibi dünyaca ünlü gelişim kuramcıları çocukluk
döneminin önemine dikkat çekerler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar,
psikolojik ve sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir (Yeşilyaprak,
2004:41).
Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesindeki psikolojik danışma ve rehberlik
servisleri, öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişim
alanlarında da ilerlemeleri için yardımcı olurlar. Rehberlik servislerinde görevli
psikolojik danışmanlar, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin bir bütün olarak
gelişmelerini desteklemek için çaba gösterirler. "Kuşkusuz psikolojik danışma
ve

rehberlik hizmetlerinin

hedefine ulaşabilmesi için sadece psikolojik

danışmanların çaba göstermesi yeterli olmamaktadır. Rehberlik servislerinin
başarıya ulaşmasında ön koşul okuldaki yönetim, öğretmenler ve rehberlik
servisi arasında ortak bir rehberlik anlayışının olmasıdır'' (Akman, 2002:7).

Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, istenilen düzeye
ulaşılabilmesi ve yapılan çalışmaların daha verimli olması için de okullarda
görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin öğretmenler
tarafından doğru şekilde algılanması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin
rehberlik

çalışmalarının

bilincinde

olmaları

ve

yararına

inanmaları
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gerekmektedir.

Bu nedenle öğretmenler bu konuya önem vermeli ve

okullarında bulunan psikolojik danışmanlara yardımcı olmalıdır. Okullarda
görev yapan psikolojik danışmanların görevleri doğru şekilde algılanmadığı
takdirde rehberlik hizmetleri amacına ulaşamayacaktır. İlkokullardaki psikolojik
danışmanların görevlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler tarafından
doğru şekilde algılanması rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde hizmet
verebilmesi ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşmasında yardımcı olacaktır.

Ülkemizde, devlete ait okulların sadece on iki tanesinde rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunmakta olmasına rağmen özel okulların tümünde
rehberlik servisi ve psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı bulunmaktadır.
Günümüz çağdaş eğitim anlayışı ve ulaşılmak istenen hedefler göz önünde
bulundurulacak olursa tüm okullarımızda rehberlik servislerinin kurulması ve bu
servislerde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevlerini yerine
getirmesi beklenmektedir.
Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için okulda
hizmet veren

yöneticiden

öğretmene

kadar

tüm

personelin

rehberlik

çalışmalarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Okullarda görev yapan rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından
doğru algılanmadığı takdirde amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin özellikle öğretmenler tarafından
doğru algılanması büyük önem taşımaktadır.

Amaç

Araştırmanın genel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete
ait ilköğretim kurumları ile özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerin,

psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber

öğretmen

psikolojik

ve

danışmanın

görevleri

düzeylerinin saptanması amaçlanmaktadır.

konusundaki

farkındalık
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Problem Cümlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete ait ilköğretim kurumları ile
özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, psikolojik
danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri farklılık göstermekte
midir?

Alt Problem ter

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait bulgular
nelerdir?
2. Araştırmaya

katılan öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın görevleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
4. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri mesleki kıdemine
göre farklılık göstermekte midir?
6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri hizmet-içi eğitim
kursuna katılmalarına göre farklılık göstermekte midir?
7. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri görev yaptıkları
okul türüne göre farklılık göstermekte midir?
8. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri okuttukları
sınıflara göre farklılık göstermekte midir?

Önem

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı
tüm ilkokullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
ve öğretmenlerin rehberlikle ilgili rollerini daha iyi değerlendirmelerine,
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2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür

Bakanlığı

bünyesindeki ilkokul öğretmenlerinin rehberlik konusundaki görüşlerini
geliştirmeye yönelik hizmet-içi eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağına,
3. Öğretmen yetiştiren kurumların rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile
ilgili programlarının düzenlenmesine,
4. Bu konu ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.

Sayıltılar

Araştırmada;

1. Araştırmaya konu olan öğretmenler anketlere gerçek düşüncelerini
yansıtarak samimi cevap verdiği,
2. Araştırmada kullanılan anketin, öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanlarının görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yeterli
olduğu,
3.

Araştırma konusunun kuramsal çerçevesini oluşturmak

amacıyla

taranan kaynakların güvenilir ve geçerli bilgiler vereceği,
4. Örneklemin evreni temsil ettiği,
5. Yapılan istatistiki işlemlerin geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

1. Araştırmada elde edilen veriler kullanılan anket formundaki sorular ile
sınırlıdır.
2. Araştırma zaman açısından, 2007-2008 öğretim yılı ile sınırlıdır.
3. Araştırma örneklem açısından, devlet ve özel okullarda görev yapan
öğretmenler ile sınırlıdır.
4. Araştırma ankete katılan 340 ilkokul öğretmeni ile sınırlıdır.
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Tanımlar

İlkokul Öğretmeni: Eğitim ve öğretim işleriyle görevli bakanlığın ve bakanlığa
bağlı eğitim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve
öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde çalışan kişi (Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası, 1985:1).

Gelişimsel Rehberlik: Bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim
basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim
görevlerini de daha iyi başaracağı görüşüdür (Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman: Öğretmenler Yasası uyarınca
atanmış olan ve eğitim-öğretim

kurumlarındaki

rehberlik ve

psikolojik

danışmanlık servislerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
veren, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile eğitimde psikolojik
hizmetler alanında en az lisans eğitimi almış personeli, anlatır (Milli Eğitim
Yasası Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 2005:1).

Kısaltmalar

PDR: Psikolojik Danışma ve Rehberlik
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
A.B.D: Amerika Birleşik Devletleri
SPSS: Statistical Packet for Social Sciences
F: Frekans
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesine yer verilmiştir.

EGİTİM NEDİR?
insan sürekli gelişme gösteren biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır.
insan doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim
halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentileri
ile gereksinimlerini karşılama güdüsünü uzlaştırıcı davranışlar geliştirir. Bireyde
meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla; bir kısmı ise
yetişkinler tarafından planlı ve ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir (Kuzgun, 2008: 1 ).

Amaçlı, planlı, programlı olarak gerçekleştirilen bu sürece eğitim
denilmektedir.

Eğitim kurumlarının amaçlı, planlı, programlı ve sistemli olarak çalışan
bölümüne formal eğitim kurumları denilmektedir. Formal eğitim kurumları örgün
ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim "belli bir yaş
grubundaki bireylere, milli eğitimin genel amaçlarına göre hazırlanmış eğitim
programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir (Fidan ve
Erden, 1993:13).

insan hayatının tümünü kapsayan, insanlık tarihinin en eski temel
kurumlarından biri olan eğitimin araştırmacılar tarafından çok çeşitli tanımları
yapılmaktadır.

Eğitim, kişiliğin gelişmesine yardım eden ve onu temel alan, onu yetişkin
yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesine yarayan
bir süreçtir (Tezcan, 1996:3).
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En yaygın olarak kullanılan eğitim tanımlarından birini yapan Ertürk 'e
(1972) göre; eğitim bireyin davranışlarında kendi davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim; bireyin bedensel, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve
toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Kısaca bireyin her
yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmesi
sürecidir (Yeşilyaprak, 2006:2).

Eğitim her bireyin kendinde meydana gelen ve bireyde oluşan
değişimleri kapsayan bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre,
eğitim kişinin içinde olup bitmektedir; tamamen kişiseldir ve kişinin kendisi
tarafından yapılmaktadır (Tan ve Baloğlu, 2006:55).

Eğitimi zaman ve mekan yönünden sınırlamak mümkün değildir. insan
yaşamı süresince eğitimle iç içedir (Erden ve Fidan, 1993:18).

Eğitimin tanımı üzerine yapılan çeşitili açıklamalardan sonra eğitimin bir
süreç olduğunu, bireyde istenilen yönde davranış değişikliğinin meydana
geldiğini, kişiliğin gelişmesine yardım ettiğini, bütün bunları kendi ve toplumu
için kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Eğitim süreklidir ve
yaşam boyu devam etmektedir.

Değişen Toplumda Eğitim

insanoğlu varolduğu günden başlayarak sürekli bir gelişim ve değişim
içerisindedir. İçinde yaşadığımız çağ değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği
bir çağdır. Öyleki toplumlardaki bu hızlı değişmeler patlama sözüğü ile ifade
edilmektedir. Bilgi patlaması, teknolojik patlama, ekonomik patlama ve iletişim
patlaması olarak nitelendirilmektedir (Özgüven, 2000:1). Kültürler ve toplumlar
arasındaki

sınırlar

kalkmakta,

eskiye

göre daha yoğun

bir etkileşim

yaşanmaktadır. Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan
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kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir (Erdoğan,
2004:1).

İlk çağlardan günümüzün modern dünyasına kadar geçen süreçte
eğitim, üzerinde önemle durulan bir konudur.

1879'da ilk psikoloji labaratuarının kurulması ve insan davranışlarının
incelenmesiyle başlayan, Freud'la ivme kazanan psikoloji hareketi zeka, kişilik
gibi bireysel özelliklerin ölçülebilir hale gelmesi insana bakışı değiştirmiş ve
bireysel farklılıkların önemini ortaya koymuştur.

Bireysel farklılıkların önemini vurgulayan bu gelişmeler, her bireyin
değerli olduğu düşüncesini savunan hümanist (insancıl) yaklaşımla buluşunca
bireyi merkeze alan eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bireyi merkeze
alan eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Gündüz, 2006:4).

Yaşanan gelişmeler tümüyle toplumsal yapıyı da etkilemekte, toplumla
birlikte insan ilişkileri ve değer yargıları da değişmektedir. Yeni ortamda belirli
kararlara varabilmek için, önceki geleneksel düşünme modellerini değiştirmesi
ve yeni modelleri öğrenmesi gerekiyor (Özgüven, 2000:2).

1960'11 yılardan itibaren insanlık tarihi boyunca üretilen bilgi kümülatif bir
artışla altı yedi kez katlanmıştır. Bu durum sadece bireylerin değil, kurumların
hatta toplumların öğrenmesini zorunlu kılmıştır. Bu öğrenme ve gelişme yaşam
boyudur. Amaç kendini gerçekleştirmeye dönüktür (Altıntaş, 2004:2).

Son yüzyıldaki sosyo kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bilim
alanındaki buluşlar, demokratik düşünceler ve insan haklarındaki gelişmeler
eğitimin amaç ve işlevi yönünden değişmesine neden olmuştur (Şahin, 2008:2).

Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı; bedence, ruhça sağlıklı,
topluma etkin şekilde uyabilen insanlar yetiştirmektir. Diğer bir deyişle;
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toplumsal, çevresel koşullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek
(edilgen uyum) yerine toplumu ileri götürebilecek, değiştirebilecek değişimleri
de sağlayabilecek (etken uyum) bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacı
çözümlediğimizde çağdaş eğitimin amaçlarını özet olarak "bireyi kendisi için" ve
"toplum için" yetiştirmek olduğu görülmektedir. (Yeşilyaprak, 2006:2-3).

Her bireyde ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirme
yolunda doğal bir eğilim vardır. Eğitim bireylerdeki bu eğilimi toplumun
beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma süreci
olarak düşünülebilir. Şu halde eğitimin amacı, genel anlamda bireyin özünü
gerçekekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır (Kuzgun,
2008:1).

Geleneksel Eğitim ile Çağdaş Eğitim Arasındaki Farklar

Her alanda yaşanan gelişmeler karşısında eğitim sistemlerinin de
değişmeye zorunlu olduğu görülmektedir.

Günümüzün okulları çok yönlü çevresel değişme ve dalgalanmalarla
karşı karşıyadır ve bundan etkilenmektedirler. Çok sayıda öğrencinin eğitimi
için yapılanmış olan eğitim sistemi ihtiyaç duyulan yeni değer ve becerileri
üretmede zorlanmaktadır. (Erdoğan, 2004:2).

Geleneksel eğitim anlayışında mevcut kültürü aktaran statik bir yapı
vardır. Öğrencilerin bilgi yüklenen öğretmenin merkez olduğu bir anlayış
hakimdir. Günümüzün çağdaş eğitim anlayışında ise statik değil dinamik bir
yapı vardır. Bu anlayış öğrencileri bilgi yüklenen değil merkeze alan, öğrenmeyi
öğrenen vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamaya çalışır (Altıntaş, 2004:2).

Sanayi toplumunun öğretmeni ve programı merkeze alan, öğrencinin
bilgi aktarılan rasyonel bir varlık olarak ele alındığı geleneksel eğitim sistemi
yerini, bilgi toplumunun öğrenciyi (bireyi) merkeze alan bilgi aktarılan değil
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bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, değişimelere açık modern eğitim sistemine
bıraktığı görülmektedir.

Günümüzde "öğretmeni merkeze alan" geleneksel öğretim yöntemleri
yerine "kişilik gelişimlerine" önem veren ve "öğrencileri merkeze alan" eğitim
yöntemleri yaygınlaşmıştır (Özgüven, 2000:7).

Çağın gerektirdiği içerikte gelişme ve değişmelere paralel bir eğitim,
değişmeleri göğüsleyecek insan tipi yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini
göstermektedir.

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları incelendiğinde çağdaş eğitim
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Yasası'nın genel amaçların
üç ve dördüncü maddelerinde eğitim sistemininin çıktısı olan bireylerin son
sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir.

Milli Eğitim Yasası'na göre bireylerin sahip olması gereken özellikler:

•

Beden zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş
sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, her yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine
katkıda bulunan, cesur, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak
yetiştirmek;

•

Bireylerin; ilgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp
geliştirmek suretiyle, bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve
dayanışma ile iş görme alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla
hayata hazırlamak ve onların; kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe
sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan, toplumsal birlik ve
bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip
hızlandıran; toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
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seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba
gösteren yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu görülmektdir.

Daha önce belirtildiği gibi eğitimin ve rehberliğin temel amaçlarından olan
bireylerin "kendisi ve toplumu" için yetiştirilmesi

amacına uygun olarak ve

bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin milli eğitim
yasasında da hedeflenmekte olduğu görülmektedir .

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Hızla değişen dünyamızda meydana gelen sosyo-kültürel ekonomik,
teknolojik yenilikler, bilim alanındaki yeni gelişmeler ve buluşlar eğitiminde bu
gelişmeler doğrultusunda değişme göstermesine neden olduğu görülmektedir.

20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. Çünkü
eğitimin artık değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere uyum sağlamadığı, bireyin
beklentilerine cevap vermediği eleştirileri ileri sürülmüştür.

Geleneksel okullara yapılan eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:
•

Yalnız akademik başarıya önem vererek, insanların diğer doğal
yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir.

•

Duygulardan soyutlanmış yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve
köklü davranış değişiklikleri sağlayamamaktadır.

•

Geleneksel eğitim daha çok bir yarışma ortamı yarattığı için öğrencilerin
çoğunda yetersizlik duyguları oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda
güven ve dayanışma duygularını yok etmektedir.

•

Bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede
yetersiz kalmaktadır.

•

Bireylere yaşama aktif uyum yapabilecek özellikler kazandırmada
yetersiz kalmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:20-21).
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Yapılan bu eleştiriler, yeni fikirler, yeni gelişmeler doğrultusunda eğitimde de
çağdaşlaşma akımı başlamış ve eğitim sistemi içinde yeni bir hizmet alanı
ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, kişinin bütünüyle gelişmesine, etkin bir
kişisel-toplumsal ve mesleksel uyum gücü kazanmasına yardımcı olmak
amacıyla okullarda öğrenci kişilik hizmetleri adı altında yeni hizmetler verilmeye
başlandı (Bakırcıoğlu, 2005:4). Okul bünyesinde "Rehberlik ve Psikolojik
Danışma" servislerinin kurulması da örgün eğitimin üçüncü fonksiyonu olan
"Öğrenci Kişilik Hizmetleri"'nin devreye girmesiyle olmuştur.

Öğrenci kişilik hizmetleri, eğitimde yönetim ve öğretim çalışmalarının
dışında kalan ve öğrencilerin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik tüm yardım hizmetlerini kapsar (Kepçeoğlu, 2004:32).

Öğrenci Kişilik Hizmetleri'nin Faaliyetlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
•

Sağlık hizmetleri

•

Sosyal yardım hizmetleri

•

Özel eğitim ve özel yetiştirme

•

Sosyal ve kültürel etkinlikler

•

Rehberlik ve psikolojik danışma

Öğrenci kişilik hizmetleri genellikle barınma, beslenme, sağlık, serbest
zamanları değerlendirme gibi gereksinimleri giderecek yardımlar yanında,
onların gizilgüçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek
seçme,

insanlarla daha

kolaylaştırmak ve

iyi

ilişkiler kurabilme gibi,

uyum sorunlarını

çözmek

kişilik gelişimlerini

için yapılacak yardımları

kapsamaktadır (Kuzgun, 2008:3).

Önceleri, daha çok "bir eğitim kurumunda, bir küme öğrenciye belli dal
ya da konularda bilgi verme" onlara belli konuları "öğretme" anlamını
çağrıştıran "öğretim" kavramı giderek öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri
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düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemini dile getirmeye
yöneldi. Bu anlamdaki öğretimde ise, öğrenciyi odak almak; her öğrencinin
kendine özgü özelliklerini tanımak ve öğretimi ona göre biçimlendirmek önem
kazanıyordu (Bakırcıoğlu, 2005:3).
Eğitimde başarı; öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri arasındaki
işbirliğine ve bu alanlarla ilgili gereksinimlerin eksiksiz giderilmesine bağlıdır.
Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı:
•

Öğrencini

eğitim-öğretim

etkinliklerinden

üst

düzeyde

yararlanılmasını sağlamak ve öğrenim başarısının yükselmesini
geliştirmek
•

Öğrencinin güçlü

bir

kişilik geliştirmesine ve çevreye

uyum

sağlamasına yardımcı olmak
•

Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak
sağlıklı bir

şekilde gelişmesine olanak sağlayaca eğitim ortamını

yaratmak
•

Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde geliştirmek

•

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak (Gündüz,
2006:5).

Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili genel sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

•

Öğretim ve yönetim alanından ayrı bir hizmet grubudur.

•

Kişilik hizmetleri öğrencinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine
ortam hazırlar.

•

Rehberlik, bireyin seçimler yapması, "kararlar" vermesi ve "uyumlar''
sağlaması konusunda bireye, bireysel olarak yardım eden kendine
özgü bir hizmettir.

•

Öğrenci kişilik ve rehberlik hizmetleri, sistemli ve sürekli örgütlü bir
yönetim ister (Altıntaş, 2004:6).
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Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde bireyin, yaşamının çeşitli
aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun
yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler
bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü
ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir
Eğitim Rehberlik İlişkisi
Çağımızdaki hızlı gelişmeler yeni gelişmeler ve toplum değişmelerine
uygun

olarak,

eğitimde

de

eğitim

ve

okul

programları,

öğrencilerin

gereksinimlerini karşılamak üzere her geçen gün daha da çeşitlendirilmiştir.

Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim, bireyin bedensel, duygusal,
zihinsel ve toplumsal yeteneklerini hem kendisi, hem de mensup olduğu toplum
için en uygun biçimde geliştirmesi oluşumudur.

Büyüme ve

gelişme

sorunluluğunda olan birey, birçok bilgilere ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu yardım ve bilgilerin bir kısmı, rehberlik hizmetlerinin işlevi içindedir (Altıntaş,
2004:8).

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci kişilik hizmetleri üçlüsünden oluşmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri
içerisinde bulunan, rehberlik ve psikolojik danışma eğitimin ayrılmaz parçasıdır.

Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte eğitimden
farklıdır. Rehberlik ve eğitimin sonal amaçları birdir. Kendini gerçekleştirmek
her ikisinin de amacıdır (Altıntaş, 2004:8).

Eğitim sürecinin her kademesinde öğrenciler rehberlik hizmetlerinden
yararlanabilir. Dahası buna gereksinim duyarlar. Eğitim sürekli bir hizmettir. Bu
uzun olan sürecin her aşamasında öğrencilerin gelişim, öğrenme ve eğitim
ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılır (Yeşilyaprak,
2006:32).
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Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan rehberlik, öğrencinin kişilik
gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır (Kuzgun, 2008:3). Rehberlik eğitimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüz eğitimin temel amaçları, kendisiyle ve içinde
yaşadığı toplumla uyumlu, kişisel özelliklerinin farkında olan bunları optimal
düzeyde kullanan, kendine güvenen, toplumsal sorumlulukları ve rolleri
üstlenebilen, ekonomik anlamda üretken bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar
rehberliğin

eğitimin

ayrılmaz

bir

parçası,

olmazsa

olmazı

olduğunu

vurgulamaktadır (Otrar, 2004:24).

Rehberliğin Tanımları

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci

kişilik

hizmetleri

üçlüsünden

oluşmakta

olduğunu

yukarıdaki

açıklamalarda vurgulamıştık. Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde bulunan
rehberliğin çeşitli uzmanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmakta olduğunu
görmekteyiz.

Mortensen ve Schmuller'e (1966) göre rehberlik, demokratik ortam
içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan
ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004:1 O).

Baymur'a (1975) göre rehberlik, en geniş anlamda bir insana ya da
gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların
kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yollarının bulabilmeleri için yapılan
yardımdır.

Özoğlu'na (1997) göre rehberlik, bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en
üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurmasında, benliğine uygun rol
kavramları geliştirerek çevresindeki durumlarla ilişkisinde uyum sağlaması için
gerekli problem çözme, karar verme, bilgi ve becerisini kazanmasında; benlik
kavramı ile bağdaşan doğal ve toplumsal "gerçeği" içinde bir öğrenen olarak
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anlamlı ve mutlu bir yaşam sürdürmesinde, bireye profesyonel kimselerce
yapılan bilimsel ve sistematik yardım sürecidir (Kepçeoğlu, 2004:1O).

Kepçeoğlu'na (2004) göre rehberlik, kendini anlaması, problemlerini
çözmesi,

gerçekçi

kararlar

alması,

kapasitelerini

en

uygun

düzeyde

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.

Bakırcıoğlu'na (2005) göre rehberlik,
tanıması,

gizilgüçlerini

geliştirmesi,

gerçekleştirmesi, için kişiye, bu işi

kendini çevresindeki olanakları

sorunlarını

çözebilmesi

ve

kendini

kendine meslek edinmiş olan uzman

kişilerce yapılan düzenli yardım sürecidir.

Tan'a (2006) göre rehberlik bireyin en verimli şekilde gelişim ve uyum
sağlamasında gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar
vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçim ve
kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzrnansal)
yardımdır.
Kuzgun'a (2008) göre rehberlik bireye kendini anlaması, çevredeki
olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünün gerçekleştirebilmesi için
bireylere yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Şahin'e (2008) göre bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş)
ve bunları kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi,
çevresine sağlıklı uyum yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve
kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan bilimsel ve profesyonel bir
yardım sürecidir.

Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan sözcüklerden hareket ederek
rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler yapılabilir:
•

Rehberlik bir süreçtir.
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•

Rehberlik bireye yardım etme işidir.

•

Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

•

Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

•

Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir
(Kepçeoğlu, 2004:11-12).

•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya
yöneliktir (Yeşilyaprak, 2006:7).

Rehberliğin Amaçları

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiği gibi,
öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin
temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini
gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır
(Yeşilyaprak, 2006:8).
Kendini gerçekleştirme Maslow tarafından geniş şekilde işlenmiş ve
insan ihtiyaçları arasında en yüksek düzeydeki bir ihtiyaç olarak sıralanmıştır.
Rogers, kendini gerçekleştirme kavramı ile aynı anlama gelen "tam verimlilik"
(fully-functioning) kavramını kullanmıştır (Kepçeoğlu, 2004:14). Bu kavramla,
kişide varolan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması,
uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilmektedir.
Kısaca bireyin her yönüyle kendini geliştirerek verimli ve mutlu bir düzeye
ulaşabilmesidir (Yeşilyaprak, 2006:8).

Aşağıda verimli ve mutlu bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler
verilmiştir:
• Verimli çalışma ve sınav becerileri
•

Zamanı iyi kullanabilme

•

Etkili karar verme ve kendini kabul

•

Kendini tanıma ve kendini kabul

•

Etkili iletişim becerileri
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin dayandığı temel ilkeler
aşağıda sırlanmıştır: (Şahin, 2008; Yeşilyaprak, 2006; Girgin, 2006).

•

Rehberlik hizmetlerinin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili
demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokratik anlayış bireyin
özerk olduğu, kendi kendini yönetme hakkına sorumluluğu olduğu,
kendisi için seçimler yapma ve kararlar alma hakkına sahip olduğunu
kabul eder. Bu görüş, her bireyi değerli ve biricik kabul eder.

•

Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her birey kendine
özgü ve benzersiz bir varlıktır. Kapasiteleri, yetenekleri, ilgi ve
ihtiyaçaları farklıdır. Öğrencilere yardım hizmetleri sunulurken onları
çeşitli yönleri ile tanımak ve bireysel özelliklerini tanımak gereklidir.
Rehberlik çalışmalarında tanıma hizmetleri önemli bir yer tutar.

•

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan eğitim
sistemini öngörür. Tüm boyutları ile öğrenciyi merkezine alan bir eğitim
sistemini gerektirir. Bu sistemde rehberlik hizmetlerinden beklenen her
öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve ihtiyaçlarına göre gelişimine
yardımcı olmasıdır. Bu anlayış her öğrencinin rehberliğe gereksinimi
olduğunu kabul eder.

•

Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi
anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada kendilerine yeter bir
duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde
öğrencinin güçlerine güvenmek ve sorumluluğu bireye vermek anlayışı
bulunmaktadır.

Bireyler

kendilerine

yardım

edildiği

takdirde

problemlerine çözüm yolu bulma gücüne sahiptir. Rehberlik bireyin
kendilerini daha iyi tanıma ve alternatifleri görüp değerlendirmelerini
sağlamak için yardım eder.
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•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini
gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Eğitimin ve rehberliğin amacı
ogrencının

tüm

kapasitesini,

varolan

tüm

gizilgüçlerini

ortaya

koyabilmesi, potansiyeli ölçüsünde kendini geliştirmesi, daha yeterli,
daha verimli ve yeterli bir yaşam sürdürebilmesidir. Rehberliğin kademe
kademe

ulaşmaya

çalıştığı

sonal

hedef

bireyin

kendini

gerçekleştirmesidir.

•

Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve
işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri, bir takım
çalışmasıdır. Danışmanların öncülüğünde yöneticiler, öğretmenler, okul
içi ve dışı kşilerin desteği ile ortak bir amaç doğrultusunda çalışır. Bu
takım içinde herkesin, ortak amacın, öğrencinin gelişimi ve uyumu için
işbirliği yapmak olduğunu benimsemesi gereklidir.

•

Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun
alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Okulun yapısı, niteliği, eğitim düzeyi,
koşulları, olanakları, sınırlılıkları, hedefleri gibi yönler dikkate alınarak
rehberlik programlarında değişiklikler yapılabilir. Okulun kendi kapasitesi
ölçüsünde öğrencilerin gelişimi ve uyumuna yönelik olarak sunacağı
hizmetleri iyi organize edebilmelidir. Bu nedenle tek tip rehberlik
programı hazırlamak ve tüm okullara uygulamak doğru değildir.

•

Okulda bir etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programını
gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine
bağımlıdır.

Öğrencinin

öğretim

etkinliklerinden

en

etkili

biçimde

yararlanabilmeleri için rehberlik hizmetleri gereklidir. Öğrencinin sadece
zihinsel yönden

geliştirilmesi değil, sosyal ve psikolojik yönden

geliştirilmesi gerekmektedir. Etkili bir öğretim ve etkili bir rehberlik
programı birbirini destekler.
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•

Uygun bir okul programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci
nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi
temeline dayandırılmalıdır. Okulda uygulanacak rehberlik programı
dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Öğrenciler ve yaşam sürekli bir
değişim içerisindedir. Çevredeki olanaklar, koşullar, yararlanabilecek
bilgi kaynakları değişmekte olduğundan hizmetleri güncelleştirebilmek,
bu değişimi izleyip değerlendirmek ile olasıdır.

•

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" ve "gönüllülük" ve psikolojik danışma
ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır. Rehberlik hizmetleri sadece belli bir
zamanda ya da sürede öğrenciye karar verme veya uyum sağlama
aşamasında yardım gibi anlık yardım hizmetleri olmayıp süreklilik özelliği
taşımaktadır. Gelişimlerinin her aşamasında sunulan Psikolojik Danışma
ve Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak üzere öğrenciler zorlanamaz.
Rehberlik

hizmetlerinde

"gönüllülük"

esastır.

Psikolojik

danışma

sürecinde, öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile
paylaşılamaz. Gizlilik bir etik kuraldır.

•

Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve
profesyonel

bir

düzeyde

sunulmalıdır.

Rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde alan uzmanı kişilerin liderliği önemlidir. Hizmetlere
katılacak yönetici ve öğretmenlerin da bu alanda bilgi beceri donanımına
sahip olması gereklidir.

•

Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul-içi ve okul-dışı ilşkiler ağı
kurulabilmelidir. Öğrencilerle etkileşimde olan herkesle yoğun ve
karşılıklı ilişkiler sürdürülebilmelidir. Çevredeki rehberlik hizmetlerine
katkı koyacak tüm kişi kuruluşlardan yararlanılmalıdır.
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Rehberliğin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve
böylece

onun

kendini

gerçekleştirmesini

amaçlayan

psikolojik

yardım

hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi önem
taşır (Yeşilyaprak, 2006:9).

Bütünlük ilkesinden hareket ederek, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
hizmet alanları (servisleri) şu dokuz alanda toplanabilirler:

1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
2. Bireyi Tanıma Hizmetleri
3. Bilgi Toplama ve Yayma hizmetleri
4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
5. İzleme-Değerlendirme Hizmetleri
6. Oryantasyon hizmetleri
7. Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri
8. Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri
9. Çevre ve Veli ile İlişkiler
(Kepçeoğlu, 2004; Yeşilyaprak, 2006)

Aşağıda bu hizmetler hakkında kısaca açıklamalar yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma: Gibson ve Mitchell (2003), psikolojik danışmayı bir kişinin
gelişim, uyum sağlama, problem çözme ve karar verme ihtiyaçlarına
odaklanan, o kişiyle bire bir ve yüz yüze kurulan bir yardım ilişkisidir" diye
tanımlamaktadırlar (Akboy ve İkiz, 2007:29).

Oryantasyon: Öğrencilere okulu, çevresini ve buralarda yararlanabileceği
imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir (Kuzgun, 2004:3).
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Bireyi Tanıma: Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti
ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgilerini kısaca

öğrencinin tüm

yönlerini, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak
ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bireyi tanıma etkinliklerinin temel
amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım etmek için gerekli verileri
elde etmektir (Kuzgun, 2004; Yeşilyaprak, 2006).

Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı eğitsel ve mesleki tüm
bilgilerin toplanması ve bunların çeşitli yöntemlerle öğrencilere duyurulmasına
yönelik etkinlikleri içerir (Kuzgun, 2004:3).

Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için
yapılabilecek yardım hizmetlerini kapsar (Güven, 2006:75).

izleme ve Değerlendirme: Yöneltme ve yerleştirme hizmeti verilen bireylerin bu
hizmeti

aldıktan

sonraki

durumlarının

ne

olduğunun

izlenmesi

ve

değerlendirilmesidir. Örneğin okul dışında bir işe yerleştirilen öğrencinin o işe
ne kadar uyum sağladığı izlenip değerlendirilmektedir. Bireyi tanıma hizmetinde
olduğu gibi bu çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir
(Yeşilyaprak, 2006:13).

Müşavirlik:

Doğrudan

öğrencilere

dönük

olmayan

öğrencilere

sunulan

hizmetlerin etkililiğini artırmaya yönelik hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

Psikoljik Danışma ve Rehberlikte okullardaki yönetici, uzman ve
öğretmenlerin bir takım halinde yakın işbirliği içinde çalışmaları her zaman
benimsenmiş

ve

önemsenmiş

olduğu

vurgulanmaktadır.

Müşavirlik

hizmetlerinin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir
rehberlik anlayışına sahip olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu
anlayışın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde
kullanılmasını sağlamaktır (Kepçeoğlu, 2004:123).
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Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
yoluyla okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının
etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştitilip yenilenmesi ancak araştırma
ve değerlendirme hizmetleri ile sağlanır (Kepçeoğlu, 2004:126).

Çevre ve Veli ile İlişkiler: Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır. Aile ile ilişkileri
geliştirmek, okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması,
okulun amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel,
duygusal ve sosyal davranışların kazandırılmasını desteklemektedir. Okulu
çevreye tanıtmak ve çevrede okula karşı

olumlu bir yaklaşımın oluşması,

çevredeki

kullanılmasını

olanakların

okul

yararına

kolaylaştıracaktır

(Kepçeoğlu, 2004:130; Çam, 2004:65).

REHBERLİGİN TARİHİ GELİŞİMİ

Rehberlik bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir
anlayışla ele alınırsa, rehberlik insanoğlunun dünyada var oluşu ve dili
öğrenmesi ile başlamıştır denilebilir. Ancak, bugünkü anlam ve kapsamı ile
psikolojik danışma ve rehberlik oldukça yeni bir anlayış ve uygulamadır.
Rehberlik günümüzde sadece eğitimde değil yaşamın

her aşamasında ve

toplumların çeşitli kurumlarında vardır (Kepçeoğlu, 2004:40).

Rehberlik

çalışmalarının

tarihsel

sürecine

bakıldığında,

batı

toplumlarında ortaya çıkıp geliştiği görülmektedir. Rehberliği hazırlayan
teknolojik, toplumsal, felsefi ve psikolojik gelişmelerin ilk önce gelişmiş batı
toplumlarında

görülmesi doğal olarak

Psikolojik danışma ve

rehberlik

hizmetlerinin bu ülkelerde başlamasına neden olmuştur (Gündüz, 2006:22).
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A.B.D'deki Gelişmeler

Rehberlik, kişinin gelişme ve

problemlerini çözebilme

konularda

sistemetik yardım gayretleri olarak Amerikan toplumunda doğup gelişmiş bir
harekettir (Şahin, 2008:24).

Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe, insan olarak
kişiye büyük değer vermiştir. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da birçok eğitimci,
düşünür ve vatandaş, okulların gençleri uyumlu, üretken ve yaratıcı olarak daha
iyi yetiştirmeleri konusuyla ilgilenmeye başladılar. Bunu sonucu olarak bireysel
eğitime, çocukların biyo-psiko sosyal ihtiyaçlarına ve toplumun gereksinimlerine
yönelik dikkatler artmıştır (Gündüz, 2006:23). Öğrenciyle birey olarak ilgilenen
rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danışma doğmuştur (Tan ve
Baloğlu, 2006:23).

A.B.D'de

geleneksel

kültürün

aktarılmasını

amaçlayan

eğitim

programlarının, hızla gelişen endüstirinin beklentilerine karşılık veremez
duruma duruma gelmesi ile ortaya çıkmıştır (Bakırcıoğlu, 2005:30). Bunun
üzerine, işveren kuruluşlarından işçi sendikaları ve birçok eğitimcilere değin bir
çok kişi ve kuruluşlar, bireyleri bu yeni iş ve meslek yaşamının koşullarına
hazırlamaya girişmişlerdir. Bu yeni insan gücünü yetiştirmek amacı ile
başlatılan çalışmalar, daha sonra alanını genişleterek bir çok rehberlik
modellerinin oluşmasına yol açmıştır (Girgin, 2006:23).

Rehberlik hizmetleri önce meslek rehberliği olarak başlamış, daha sonra
da kişisel-sosyal rehberlik psikolojik danışma çalışmaları gerçekleşmiştir
(Şahin, 2008:25). Mesleki rehberlik çalışmalarının başlamasında 20. yüzyılın
başında

zeka

ve

yetenek

testlerinin

gelişmesi

önemli

rol

oynadığı

görülmektedir.

Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etme anlamında ilk rehberlik
denemesi 1895 yılında George Merrill'in önderliği ile San Francisco'da Mekanik
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Sanatlar Enstitüsü'nde başlatılmıştır. Merril'in yaptığı öğrenciler iş dünyasını
tanıtmak, oların iş bulmalarına yardımcı olmaktı (Kuzgun, 2008:15)

1898-1907 yılları arasında ilk kez danışman olarak okullarda bazı
personelin rehberlikle ilgili görevler aldığı görülmektedir. Jesse B. Davis, bir
okulda sistematik rehberlik programını uygulayan ilk kişi olarak kabul
edilmektedir (Tan ve Baloğlu, 2006:24). 1907'de Grand Rapids'de tüm okulları
kapsayan bir rehberlik programı başlatılmıştı. Bu programın amacı öğrencilerin
kişilik gelişimlerine yardımcı olmak ve normal müfredat programı içinde onlara
mesleki bilgi vermekti (Kuzgun, 2008:15)

Eli Weaver adlı bir eğitimci New York okullarında rehberlik hizmetlerini
başlattı ve kısa zamanda diğer kentler bunu izledi. 1906 yılında ""Meslek
Seçme" kitabını yayınladı (Şahin, 2008:25).

Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının
öncüsü Frank Parsons'dur. 1908'de Boston'da "Boston Meslek Bürosu" adını
verdiği bürosunu açarak, iş arayanlara yardım hizmeti vermeye başlamıştır.
Parsons bu hizmetin önemli bir taleple karşılaşması sonucu 1909'da "Meslek
Seçimi" (Choosing a Vocation) isimli kitap yazarak mesleki rehberlikle ilgili
kavramaları ve hizmetleri açıklamıştır (Kepçeoğlu, 2004:41-42).

İlk çocuk rehberliği kliniği, 1909 yılında Chicago'da Psikopatik Gençlik
Enstitüsü" ismiyle açılmıştır. Freud Amerika'ya gelerek psikanaliz üzerine
konferanslar vermiş ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilgiyi
artırmıştır (Karaçam, 2004:1O).

1909-1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı
görülmektedir (Girgin, 2006:23).

Meslek rehberliği etkinlikleriyle başlayan çalışmalar

1913 yılında

Amerika'da eğitim sistemine alınarak planlı ve sistemli bir şekilde gelişmeye

LIBRARY

başlamıştır

(Gündüz, 2006:23).

1913'te öğrencilere,

öğretmenl~f~Jve.Y-eıUif~hf
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meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki Enformasyö~ıresi"
(Boston Vocational İnformation Department) daha sonra da 1915'te "Boston
Mesleki Rehberlik Dairesi" (Department of Vocational Guidance) kurulmuştur
(Kepçeoğlu, 2004:42).

İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında rehberlik alanındaki gelişmeler
yeni bir hareket ve yön kazandırmıştır. Carl R. Rogers'ın danışandan hız alan
terapi yaklaşımı rehberlik alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur (Şahin,
2008:26).

1952 yılında bütün rehberlik derneklerinin ortak bünyesinde toplayan
"Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği" (American Personnel and
Guidance Association) (APGA) kurulmuştur. APGA, 1985 yılında adını
Amerikan Psikolojik Danışma ve Gelişim Derneği (American Association for
Counseling and

Development-AACD), 1992'de ise Amerikan

Psikolojik

Danışma Derneği (American Counseling Association-ACA) olarak değiştirmiştir.
ACA, bir yandan alanla ilgili standartları daha da geliştirirken bir yandan da
üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla sürekli olarak bilimsel
çalışma ve yayın yapmaktadır (Şahin, 2008:26).

Avrupa'daki Gelişmeler

Amerika'da ortaya çıkıp gelişen psikolojik danışma ve rehberlik mesleği,
daha sonra Avrupa ülkelerinde de kendini göstermeye başlamıştır (Tan ve
Baloğlu, 2006:33). Avrupa ülkelerinde uygulanan rehberlik, Amerika'da ki
rehberlik uygulamalarından farklıdır.

Rehberliğe

temel

olan

bilimler,

özellikle

psikolojik

ölçme

ve

değerlendirme ile bireysel ayrılıklar psikolojisi önce Avrupa ülkelerinde
gelişmeye başlamıştır. Buna karşın rehberlik, bu ülkelerdeki okullara çok sonra
girebilmiştir. Buna neden olarak; söz konusu ülkelerin eğitim felsefeleri ile
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eğitim uygulamalarına egemen olan ve gelişmeyi etkileyen geleneksel tutum
gösterilmektedir. Avrupa okularında rehberlik uygulamalarında, genellikle, test
ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları fazla kullanılmamaktadır. Okullarda
mesleki bilgi verme hizmetleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimle yetişmiş
öğretmenler tarafından verilmektedir. Rehberlik çalışmalarında öğretmenlerin
öğrenciler hakkındaki gözlemleri esas alınmaktadır. Öğrencileri okul içinde türlü
programlara, üst okullara, iş ve mesleklere yöneltmede öğretmenler tarafından
yapılan gözlemler daha etkili olmaktadır (Girgin, 2006:24).

Avrupa'da okullardaki rehberlik çalışmaları, daha çok, öğrencilerin
akademik gelişmelerine ve mesleklere yönelmelerine dönük olup, öğrencilerin
kişisel-sosyal konulardaki duygusal problemleri ile fazla ilgilenilmemektedir.
Avrupa'da değişik okul kademelerini kapsayan sürekli rehberlik programları
bulunmamaktadır. 1963 yılını esas alan bir incelemeye göre, Fransa,
Danimarka ve Belçika'da okullarda sadece 11-15 yaş grupları için rehberlik
programlarının bulunduğu görülmüştür. Yine aynı incelemede Almanya, İtalya
ve Hollanda'da 12-14 yaş gruplarına dönük olmak üzere okullarda rehberlik
programlarının başlatılması için öneriler geliştirdiği anlaşılmıştır (Kepçeoğlu,
2004:44).

Rehberlik uygulamalarının ne zaman başladığını kesin olarak belirtmenin
bazı zorlukları olmasına karşın yukarıda belirtilen tarihler esas alındığında
rehberlik uygulamalarına başlama bakımından Avrupa ülkelerinde büyük
zaman farkları görülmemektedir. Genel olarak Avrupa'da rehberlik 1950'1i
yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır diyebiliriz.

1960'11 yıllarda Avrupa ülkelerinde hızlanmaya başlayan eğitimde
yenileşme çalışmalarında bireyin yeteneklerinin en üst düzeyde ortaya
konulması, temel ilke olarak benimsendi (Bakırcıoğlu, 2005:37).

Avrupa ülkelerindeki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinin
Amerika'dakinden çok daha yakın bir geçmişi vardır. Bu durum 2004 yılında

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI

ÖGRETMENLERİN,

REHBER ÖGRETMEN VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANIN GÖREVLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK
DÜZEYLERİ
(K.K.T.C Örneği)
(Devlet ve Özel İlköğretim Öğretmenleri)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Mutlu Devecioğlu

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Cem Birol

KKTC
Haziran, 2008

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne,

'Bu çalışma jürimiz

Rehberlik

ve Psikolojik

Danışmanlık

Anabilim

Dalı'nda

YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.

Başkan

.

Doç. Dr. Cem BİROL

Üye

.
Yrd. Doç. Dr. Fatoş Silman

Onay
Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
I

ÖNSÖZ
Çağımızda yaşanan hızlı değişme ve gelişmelerle karmaşık hale gelen
dünyada bireylerin yaşanan bu değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları
beklenmektedir. Çağdaş eğitim bireylerin karşılarına çıkan güçlükleri aşarak
kendi ayakları üzerinde durabilen, kendilerini ve çevrenin sunduğu olanakları
tanıyarak doğru kararlar verebilen, kendilerini her yönüyle bir bütün olarak
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi eğitimin her kademesinde
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle
çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde oldukları,
ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. İlköğretim
kurumlarında yürütülecek rehberlik çalışmalarının bir çok eğitimsel ve kişisel
sorunu önlemede ve çözümlemede etkili olacağı bilinmektedir.

Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması ilkokullarda görevli rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın tek başına gerçekleştirebileceği bir hizmet
değildir. Rehberlik hizmetleri ortak bir anlayış ve işbirliği içinde yürütülmelidir.
Özellikle öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanın görevlerini
doğru bir şekilde algılamaları, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
görevlerinin neler olduğunun farkında olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ve özel
ilkokullardaki öğretmenlerin,

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri araştırılmıştır.

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem durumu,
çalışmanın amacı, problem cümlesi, alt problemler, çalışmanın önemi, sayıltılar,
sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar, ikinci bölümde çalışmanın kuramsal temeli,
üçüncü bölümde ilgili araştırmalar, dördüncü bölümde araştırma modeli, evren
ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin çözümü ve analizi, süre ve
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Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cem Birol
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Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlete ait rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan ilkokullar ile özel sektöre ait
ilkokullarda görevli öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Devlete ait rehber öğretmen
ve psikolojik danışmanı bulunan on iki ilkokulda görev yapan 240 öğretmen ile
özel sektöre ait altı ilkokulda görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur.
Araştırmanın

evreni

toplam

340

öğretmenden

oluşmaktadır.

Veriler,

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusundaki
farkındalıklarını

belirlemeye

yönelik

olarak

hazırlanmış

anket

yoluyla

toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlere
ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevi ve görevi olmayan maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. İkinci
bölümdeki sorular beşli Likert tipi ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 13 paket program kullanılarak yapılmıştır.
Veri çözümlemede aritmetik ortalama

( x ), varyans analizi ve t-testi gibi

istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen
boyutlarda, bu farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını
görebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevi
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olan maddelere
psikolojik

büyük

danışman

bir çoğunlukla

ve rehberlik
ortaya

katıldıklarını

uzmanının
koymak

belirtmelerinden

görevlerinin
için

yapılan

farkında
testlerde;

dolayı
oldukları

saptanmıştır.

Farklılıkları

bayan

öğretmenlerin,

mesleki kıdemi 2-4 yıl ile 2 yıldan az olan öğretmenlerin,

dört

yıllık lisans ve Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin, özel okulda
görev yapan öğretmenlerin,

hizmet-içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin,

branş, birinci, dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin
sınıfı okutan öğretmenlere

ikinci, üçüncü, beşinci

göre rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın

görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, rehber öğretmen ve psikolojik danışman, görev,
farkındalık düzeyi
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SUMMARY

THE LEVELS OF DİFFERENTİATİON OF TEACHERS ABOUT THE DUTİES
OF PSYCHOLOGİCAL CONSULTANT AND GUİDANCE PROFESSİONAL
(Sample of T.R.N.C)
(Teachers in Primary Education institutions Belong To The State and Private)

Devecioglu, Mutlu
Master, Guidance and Psychological Consulting
Thesis Advisor: Ass. Prof. Dr. Cem Birol
June 2008, 217 pages

This research paper has been carried out to specify the levels of
differentiation about the duties of psychological consultant and guidance
professional of teachers employed at state and private schools in which there is
a psychological consultant and guidance professional in Turkish Republic of
Northern Cyprus. This research is a scanning model and 240 teachers from
twelve state primary schools and 100 teachers from six private primary schools,
all schools have a psychological consultant and guidance professional,
engaged in this research treatment. The data was obtained through a
questionnaire prepared for specifying the differentiations of teachers about the
duties

of

psychological

consultant

and

guidance

professional.

The

questionnaire consists of two parts. The first part includes personal information
about the teachers and the second part includes items which are and are not
the duties of psychological consultant and guidance professional. The
questions in the second part are prepared conveniently to the 5 Likert scale.
The SPSS 13 packed programme was used to evaluate the data obtained
through the questionnaires. In the data analysis, arithmetic average (X), Voryan
analysis,

and

T-Test

methods

were

used. Also,

whenever

manidar

differentiation was observed, Tukey HSD test was used to find out the reason
of that differentiation caused by point of views given to which items. According
to the data gained in this research, it is established that the teachers are aware
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the duties of psychological consultant and guidance professional since most of
the teachers agreed to the items which were about the duties psychological
consultant and guidance professional.
point out the differentiations,

In the tests, which were carried out to

it is established that female teachers, who have

been a teacher for 2-4 years or less than two years, the teachers graduated
from four-year-undergraduate

and Ataturk Teacher

Academy,

the teachers

working at private schools, the teachers attented to in-service training courses,
the teachers who are subject teachers and class first and fourth teachers, are
more aware

about

the duties

of psychological

consultant

and guidance

professional.

Key Words: Teacher, guidance teacher and psychological consultant, duties,
levels
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BÖLÜM I
Giriş

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan problem, araştırmanın
amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve araştırma içerisinde kullanılan
tanımlar ve kısaltmalar yer almaktadır.

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı içerisinde rehberlik hizmetleri büyük
önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri içerisinde uygulanması gereken
rehberlik anlayışının da gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülmektedir.
Gelişmsel rehberlik anlayışı içerisinde bireyin her dönem rehberlik ihtiyacı
olduğu düşünülecek olursa rehberlik hizmetlerinin ilköğretimden başlamasının
ne derece önemli olduğu görülebilmektedir. Öğrencinin kişilik gelişiminin her
yönü ile temel taşlarının atıldığı ilkokullarda oluşmasına bağlı olarak rehberlik
hizmetleri ilkokullarda sunulmuş olmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde
verilebilmesi için tüm ilkokullarda rehberlik servislerinin bulunması ve bu
servislerde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
öğretmen, öğrenci, yönetici ve veliler tarafından doğru şekilde algılanması
gerekmektedir. Bu araştırmada rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı
bulunan devlete ait on iki okul ile özel sektöre ait altı okul incelenerek
öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri konusunda
farkındalıklarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.

Problem

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliklerinden birisi her alanda
yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerdir. Yaşanan bu gelişme ve değişmeler
toplum yapısını da etkilemekte, toplumla birlikte insan ilişkileri ve değer
yargıları da değişmektedir (Özgüven, 2000:2).
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Çağımızda öğrenmeyi öğrenmiş, sahip olduğu bilgiyi kullanabilen, yeni
durumlara uyum sağlayabilen, bedence, ruhça sağlıklı bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:2).

Bu hızlı gelişmeler karşısında okullardan beklentiler de çağımızın
gerektirdiği bireyleri yetiştirmeye yönelik

olarak değişmektedir. Okullardan;

öğretim hizmetlerinin yanında bireylerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek,
kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri beklenmektedir.

Bu durumda, okullardaki öğretim ve yönetim etkinliklerinin öğrencilerin
tamamının tek varlık olarak eğitilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle, okullarda bir üçüncü faaliyet grubu olarak öğrenci kişilik hizmetleri
ortaya çıkmıştır (Tan ve Baloğlu, 2006:2).

Öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alan rehberlik hizmetleri eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan onu tamamlayan çalışmalardır.

Rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini tanıma ve

kabul etme,

seçimler yapmada ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak kendilerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:8).

Çağdaş eğitimin bireyin her yönüyle gelişimini sağlamayı amaçlaması
göz önüne alınacak olursa eğitimde en fazla uygulanması gereken rehberlik
anlayışının gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülür. Gelişimsel rehberliğin
temelinde bireyin gelişimsel ihtiyaçları vardır. Her dönemde insanın gelişimsel
ihtiyaçları olduğu ve her dönemde gelişimsel rehberliğin bireye yardımcı olduğu
dikkate alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece
önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde
oldukları, ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır.
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insan sosyal bir varlık olarak sürekli bir gelişim ve değişme içinde tüm
hayatı boyunca rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ama gelişiminin en
hızlı olduğu ve

insanın yetişkinlikte

sahip olacağı

değer, tutum

ve

davranışlarının temelinin atıldığı ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin çok daha
önem taşımakta olduğu birçok kaynakta vurgulanmaktadır.

Ültanır'a (2003) göre ilkokul düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
daha üst basamaklarında verilecek olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini de
artırır. insandaki potansiyelin en üst sınırına kadar geliştirilebilmesi ancak ona
çok erken yaşlarda sağlanan imkanlarla mümkündür.

Freud, Ericson, Piaget gibi dünyaca ünlü gelişim kuramcıları çocukluk
döneminin önemine dikkat çekerler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar,
psikolojik ve sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir (Yeşilyaprak,
2004:41).
Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesindeki psikolojik danışma ve rehberlik
servisleri, öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişim
alanlarında da ilerlemeleri için yardımcı olurlar. Rehberlik servislerinde görevli
psikolojik danışmanlar, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin bir bütün olarak
gelişmelerini desteklemek için çaba gösterirler. "Kuşkusuz psikolojik danışma
ve

rehberlik hizmetlerinin

hedefine ulaşabilmesi için sadece psikolojik

danışmanların çaba göstermesi yeterli olmamaktadır. Rehberlik servislerinin
başarıya ulaşmasında ön koşul okuldaki yönetim, öğretmenler ve rehberlik
servisi arasında ortak bir rehberlik anlayışının olmasıdır'' (Akman, 2002:7).

Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, istenilen düzeye
ulaşılabilmesi ve yapılan çalışmaların daha verimli olması için de okullarda
görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin öğretmenler
tarafından doğru şekilde algılanması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin
rehberlik

çalışmalarının

bilincinde

olmaları

ve

yararına

inanmaları
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gerekmektedir.

Bu nedenle öğretmenler bu konuya önem vermeli ve

okullarında bulunan psikolojik danışmanlara yardımcı olmalıdır. Okullarda
görev yapan psikolojik danışmanların görevleri doğru şekilde algılanmadığı
takdirde rehberlik hizmetleri amacına ulaşamayacaktır. İlkokullardaki psikolojik
danışmanların görevlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler tarafından
doğru şekilde algılanması rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde hizmet
verebilmesi ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşmasında yardımcı olacaktır.

Ülkemizde, devlete ait okulların sadece on iki tanesinde rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunmakta olmasına rağmen özel okulların tümünde
rehberlik servisi ve psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı bulunmaktadır.
Günümüz çağdaş eğitim anlayışı ve ulaşılmak istenen hedefler göz önünde
bulundurulacak olursa tüm okullarımızda rehberlik servislerinin kurulması ve bu
servislerde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevlerini yerine
getirmesi beklenmektedir.
Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için okulda
hizmet veren

yöneticiden

öğretmene

kadar

tüm

personelin

rehberlik

çalışmalarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Okullarda görev yapan rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından
doğru algılanmadığı takdirde amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin özellikle öğretmenler tarafından
doğru algılanması büyük önem taşımaktadır.

Amaç

Araştırmanın genel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete
ait ilköğretim kurumları ile özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerin,

psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber

öğretmen

psikolojik

ve

danışmanın

görevleri

düzeylerinin saptanması amaçlanmaktadır.

konusundaki

farkındalık
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Problem Cümlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete ait ilköğretim kurumları ile
özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, psikolojik
danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri farklılık göstermekte
midir?

Alt Problem ter

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait bulgular
nelerdir?
2. Araştırmaya

katılan öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın görevleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
4. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri mesleki kıdemine
göre farklılık göstermekte midir?
6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri hizmet-içi eğitim
kursuna katılmalarına göre farklılık göstermekte midir?
7. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri görev yaptıkları
okul türüne göre farklılık göstermekte midir?
8. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri okuttukları
sınıflara göre farklılık göstermekte midir?

Önem

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı
tüm ilkokullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
ve öğretmenlerin rehberlikle ilgili rollerini daha iyi değerlendirmelerine,
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2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür

Bakanlığı

bünyesindeki ilkokul öğretmenlerinin rehberlik konusundaki görüşlerini
geliştirmeye yönelik hizmet-içi eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağına,
3. Öğretmen yetiştiren kurumların rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile
ilgili programlarının düzenlenmesine,
4. Bu konu ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.

Sayıltılar

Araştırmada;

1. Araştırmaya konu olan öğretmenler anketlere gerçek düşüncelerini
yansıtarak samimi cevap verdiği,
2. Araştırmada kullanılan anketin, öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanlarının görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yeterli
olduğu,
3.

Araştırma konusunun kuramsal çerçevesini oluşturmak

amacıyla

taranan kaynakların güvenilir ve geçerli bilgiler vereceği,
4. Örneklemin evreni temsil ettiği,
5. Yapılan istatistiki işlemlerin geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

1. Araştırmada elde edilen veriler kullanılan anket formundaki sorular ile
sınırlıdır.
2. Araştırma zaman açısından, 2007-2008 öğretim yılı ile sınırlıdır.
3. Araştırma örneklem açısından, devlet ve özel okullarda görev yapan
öğretmenler ile sınırlıdır.
4. Araştırma ankete katılan 340 ilkokul öğretmeni ile sınırlıdır.

7

Tanımlar

İlkokul Öğretmeni: Eğitim ve öğretim işleriyle görevli bakanlığın ve bakanlığa
bağlı eğitim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve
öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde çalışan kişi (Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası, 1985:1).

Gelişimsel Rehberlik: Bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim
basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim
görevlerini de daha iyi başaracağı görüşüdür (Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman: Öğretmenler Yasası uyarınca
atanmış olan ve eğitim-öğretim

kurumlarındaki

rehberlik ve

psikolojik

danışmanlık servislerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
veren, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile eğitimde psikolojik
hizmetler alanında en az lisans eğitimi almış personeli, anlatır (Milli Eğitim
Yasası Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 2005:1).

Kısaltmalar

PDR: Psikolojik Danışma ve Rehberlik
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
A.B.D: Amerika Birleşik Devletleri
SPSS: Statistical Packet for Social Sciences
F: Frekans
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesine yer verilmiştir.

EGİTİM NEDİR?
insan sürekli gelişme gösteren biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır.
insan doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim
halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentileri
ile gereksinimlerini karşılama güdüsünü uzlaştırıcı davranışlar geliştirir. Bireyde
meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla; bir kısmı ise
yetişkinler tarafından planlı ve ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir (Kuzgun, 2008: 1 ).

Amaçlı, planlı, programlı olarak gerçekleştirilen bu sürece eğitim
denilmektedir.

Eğitim kurumlarının amaçlı, planlı, programlı ve sistemli olarak çalışan
bölümüne formal eğitim kurumları denilmektedir. Formal eğitim kurumları örgün
ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim "belli bir yaş
grubundaki bireylere, milli eğitimin genel amaçlarına göre hazırlanmış eğitim
programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir (Fidan ve
Erden, 1993:13).

insan hayatının tümünü kapsayan, insanlık tarihinin en eski temel
kurumlarından biri olan eğitimin araştırmacılar tarafından çok çeşitli tanımları
yapılmaktadır.

Eğitim, kişiliğin gelişmesine yardım eden ve onu temel alan, onu yetişkin
yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesine yarayan
bir süreçtir (Tezcan, 1996:3).
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En yaygın olarak kullanılan eğitim tanımlarından birini yapan Ertürk 'e
(1972) göre; eğitim bireyin davranışlarında kendi davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim; bireyin bedensel, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve
toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Kısaca bireyin her
yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmesi
sürecidir (Yeşilyaprak, 2006:2).

Eğitim her bireyin kendinde meydana gelen ve bireyde oluşan
değişimleri kapsayan bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre,
eğitim kişinin içinde olup bitmektedir; tamamen kişiseldir ve kişinin kendisi
tarafından yapılmaktadır (Tan ve Baloğlu, 2006:55).

Eğitimi zaman ve mekan yönünden sınırlamak mümkün değildir. insan
yaşamı süresince eğitimle iç içedir (Erden ve Fidan, 1993:18).

Eğitimin tanımı üzerine yapılan çeşitili açıklamalardan sonra eğitimin bir
süreç olduğunu, bireyde istenilen yönde davranış değişikliğinin meydana
geldiğini, kişiliğin gelişmesine yardım ettiğini, bütün bunları kendi ve toplumu
için kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Eğitim süreklidir ve
yaşam boyu devam etmektedir.

Değişen Toplumda Eğitim

insanoğlu varolduğu günden başlayarak sürekli bir gelişim ve değişim
içerisindedir. İçinde yaşadığımız çağ değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği
bir çağdır. Öyleki toplumlardaki bu hızlı değişmeler patlama sözüğü ile ifade
edilmektedir. Bilgi patlaması, teknolojik patlama, ekonomik patlama ve iletişim
patlaması olarak nitelendirilmektedir (Özgüven, 2000:1). Kültürler ve toplumlar
arasındaki

sınırlar

kalkmakta,

eskiye

göre daha yoğun

bir etkileşim

yaşanmaktadır. Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan

10

kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir (Erdoğan,
2004:1).

İlk çağlardan günümüzün modern dünyasına kadar geçen süreçte
eğitim, üzerinde önemle durulan bir konudur.

1879'da ilk psikoloji labaratuarının kurulması ve insan davranışlarının
incelenmesiyle başlayan, Freud'la ivme kazanan psikoloji hareketi zeka, kişilik
gibi bireysel özelliklerin ölçülebilir hale gelmesi insana bakışı değiştirmiş ve
bireysel farklılıkların önemini ortaya koymuştur.

Bireysel farklılıkların önemini vurgulayan bu gelişmeler, her bireyin
değerli olduğu düşüncesini savunan hümanist (insancıl) yaklaşımla buluşunca
bireyi merkeze alan eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bireyi merkeze
alan eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Gündüz, 2006:4).

Yaşanan gelişmeler tümüyle toplumsal yapıyı da etkilemekte, toplumla
birlikte insan ilişkileri ve değer yargıları da değişmektedir. Yeni ortamda belirli
kararlara varabilmek için, önceki geleneksel düşünme modellerini değiştirmesi
ve yeni modelleri öğrenmesi gerekiyor (Özgüven, 2000:2).

1960'11 yılardan itibaren insanlık tarihi boyunca üretilen bilgi kümülatif bir
artışla altı yedi kez katlanmıştır. Bu durum sadece bireylerin değil, kurumların
hatta toplumların öğrenmesini zorunlu kılmıştır. Bu öğrenme ve gelişme yaşam
boyudur. Amaç kendini gerçekleştirmeye dönüktür (Altıntaş, 2004:2).

Son yüzyıldaki sosyo kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bilim
alanındaki buluşlar, demokratik düşünceler ve insan haklarındaki gelişmeler
eğitimin amaç ve işlevi yönünden değişmesine neden olmuştur (Şahin, 2008:2).

Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı; bedence, ruhça sağlıklı,
topluma etkin şekilde uyabilen insanlar yetiştirmektir. Diğer bir deyişle;
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toplumsal, çevresel koşullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek
(edilgen uyum) yerine toplumu ileri götürebilecek, değiştirebilecek değişimleri
de sağlayabilecek (etken uyum) bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacı
çözümlediğimizde çağdaş eğitimin amaçlarını özet olarak "bireyi kendisi için" ve
"toplum için" yetiştirmek olduğu görülmektedir. (Yeşilyaprak, 2006:2-3).

Her bireyde ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirme
yolunda doğal bir eğilim vardır. Eğitim bireylerdeki bu eğilimi toplumun
beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma süreci
olarak düşünülebilir. Şu halde eğitimin amacı, genel anlamda bireyin özünü
gerçekekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır (Kuzgun,
2008:1).

Geleneksel Eğitim ile Çağdaş Eğitim Arasındaki Farklar

Her alanda yaşanan gelişmeler karşısında eğitim sistemlerinin de
değişmeye zorunlu olduğu görülmektedir.

Günümüzün okulları çok yönlü çevresel değişme ve dalgalanmalarla
karşı karşıyadır ve bundan etkilenmektedirler. Çok sayıda öğrencinin eğitimi
için yapılanmış olan eğitim sistemi ihtiyaç duyulan yeni değer ve becerileri
üretmede zorlanmaktadır. (Erdoğan, 2004:2).

Geleneksel eğitim anlayışında mevcut kültürü aktaran statik bir yapı
vardır. Öğrencilerin bilgi yüklenen öğretmenin merkez olduğu bir anlayış
hakimdir. Günümüzün çağdaş eğitim anlayışında ise statik değil dinamik bir
yapı vardır. Bu anlayış öğrencileri bilgi yüklenen değil merkeze alan, öğrenmeyi
öğrenen vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamaya çalışır (Altıntaş, 2004:2).

Sanayi toplumunun öğretmeni ve programı merkeze alan, öğrencinin
bilgi aktarılan rasyonel bir varlık olarak ele alındığı geleneksel eğitim sistemi
yerini, bilgi toplumunun öğrenciyi (bireyi) merkeze alan bilgi aktarılan değil
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bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, değişimelere açık modern eğitim sistemine
bıraktığı görülmektedir.

Günümüzde "öğretmeni merkeze alan" geleneksel öğretim yöntemleri
yerine "kişilik gelişimlerine" önem veren ve "öğrencileri merkeze alan" eğitim
yöntemleri yaygınlaşmıştır (Özgüven, 2000:7).

Çağın gerektirdiği içerikte gelişme ve değişmelere paralel bir eğitim,
değişmeleri göğüsleyecek insan tipi yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini
göstermektedir.

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları incelendiğinde çağdaş eğitim
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Yasası'nın genel amaçların
üç ve dördüncü maddelerinde eğitim sistemininin çıktısı olan bireylerin son
sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir.

Milli Eğitim Yasası'na göre bireylerin sahip olması gereken özellikler:

•

Beden zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş
sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, her yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine
katkıda bulunan, cesur, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak
yetiştirmek;

•

Bireylerin; ilgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp
geliştirmek suretiyle, bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve
dayanışma ile iş görme alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla
hayata hazırlamak ve onların; kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe
sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan, toplumsal birlik ve
bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip
hızlandıran; toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
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seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba
gösteren yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu görülmektdir.

Daha önce belirtildiği gibi eğitimin ve rehberliğin temel amaçlarından olan
bireylerin "kendisi ve toplumu" için yetiştirilmesi

amacına uygun olarak ve

bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin milli eğitim
yasasında da hedeflenmekte olduğu görülmektedir .

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Hızla değişen dünyamızda meydana gelen sosyo-kültürel ekonomik,
teknolojik yenilikler, bilim alanındaki yeni gelişmeler ve buluşlar eğitiminde bu
gelişmeler doğrultusunda değişme göstermesine neden olduğu görülmektedir.

20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. Çünkü
eğitimin artık değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere uyum sağlamadığı, bireyin
beklentilerine cevap vermediği eleştirileri ileri sürülmüştür.

Geleneksel okullara yapılan eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:
•

Yalnız akademik başarıya önem vererek, insanların diğer doğal
yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir.

•

Duygulardan soyutlanmış yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve
köklü davranış değişiklikleri sağlayamamaktadır.

•

Geleneksel eğitim daha çok bir yarışma ortamı yarattığı için öğrencilerin
çoğunda yetersizlik duyguları oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda
güven ve dayanışma duygularını yok etmektedir.

•

Bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede
yetersiz kalmaktadır.

•

Bireylere yaşama aktif uyum yapabilecek özellikler kazandırmada
yetersiz kalmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:20-21).
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Yapılan bu eleştiriler, yeni fikirler, yeni gelişmeler doğrultusunda eğitimde de
çağdaşlaşma akımı başlamış ve eğitim sistemi içinde yeni bir hizmet alanı
ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, kişinin bütünüyle gelişmesine, etkin bir
kişisel-toplumsal ve mesleksel uyum gücü kazanmasına yardımcı olmak
amacıyla okullarda öğrenci kişilik hizmetleri adı altında yeni hizmetler verilmeye
başlandı (Bakırcıoğlu, 2005:4). Okul bünyesinde "Rehberlik ve Psikolojik
Danışma" servislerinin kurulması da örgün eğitimin üçüncü fonksiyonu olan
"Öğrenci Kişilik Hizmetleri"'nin devreye girmesiyle olmuştur.

Öğrenci kişilik hizmetleri, eğitimde yönetim ve öğretim çalışmalarının
dışında kalan ve öğrencilerin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik tüm yardım hizmetlerini kapsar (Kepçeoğlu, 2004:32).

Öğrenci Kişilik Hizmetleri'nin Faaliyetlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
•

Sağlık hizmetleri

•

Sosyal yardım hizmetleri

•

Özel eğitim ve özel yetiştirme

•

Sosyal ve kültürel etkinlikler

•

Rehberlik ve psikolojik danışma

Öğrenci kişilik hizmetleri genellikle barınma, beslenme, sağlık, serbest
zamanları değerlendirme gibi gereksinimleri giderecek yardımlar yanında,
onların gizilgüçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek
seçme,

insanlarla daha

kolaylaştırmak ve

iyi

ilişkiler kurabilme gibi,

uyum sorunlarını

çözmek

kişilik gelişimlerini

için yapılacak yardımları

kapsamaktadır (Kuzgun, 2008:3).

Önceleri, daha çok "bir eğitim kurumunda, bir küme öğrenciye belli dal
ya da konularda bilgi verme" onlara belli konuları "öğretme" anlamını
çağrıştıran "öğretim" kavramı giderek öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri
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düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemini dile getirmeye
yöneldi. Bu anlamdaki öğretimde ise, öğrenciyi odak almak; her öğrencinin
kendine özgü özelliklerini tanımak ve öğretimi ona göre biçimlendirmek önem
kazanıyordu (Bakırcıoğlu, 2005:3).
Eğitimde başarı; öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri arasındaki
işbirliğine ve bu alanlarla ilgili gereksinimlerin eksiksiz giderilmesine bağlıdır.
Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı:
•

Öğrencini

eğitim-öğretim

etkinliklerinden

üst

düzeyde

yararlanılmasını sağlamak ve öğrenim başarısının yükselmesini
geliştirmek
•

Öğrencinin güçlü

bir

kişilik geliştirmesine ve çevreye

uyum

sağlamasına yardımcı olmak
•

Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak
sağlıklı bir

şekilde gelişmesine olanak sağlayaca eğitim ortamını

yaratmak
•

Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde geliştirmek

•

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak (Gündüz,
2006:5).

Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili genel sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

•

Öğretim ve yönetim alanından ayrı bir hizmet grubudur.

•

Kişilik hizmetleri öğrencinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine
ortam hazırlar.

•

Rehberlik, bireyin seçimler yapması, "kararlar" vermesi ve "uyumlar''
sağlaması konusunda bireye, bireysel olarak yardım eden kendine
özgü bir hizmettir.

•

Öğrenci kişilik ve rehberlik hizmetleri, sistemli ve sürekli örgütlü bir
yönetim ister (Altıntaş, 2004:6).

16

Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde bireyin, yaşamının çeşitli
aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun
yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler
bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü
ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir
Eğitim Rehberlik İlişkisi
Çağımızdaki hızlı gelişmeler yeni gelişmeler ve toplum değişmelerine
uygun

olarak,

eğitimde

de

eğitim

ve

okul

programları,

öğrencilerin

gereksinimlerini karşılamak üzere her geçen gün daha da çeşitlendirilmiştir.

Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim, bireyin bedensel, duygusal,
zihinsel ve toplumsal yeteneklerini hem kendisi, hem de mensup olduğu toplum
için en uygun biçimde geliştirmesi oluşumudur.

Büyüme ve

gelişme

sorunluluğunda olan birey, birçok bilgilere ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu yardım ve bilgilerin bir kısmı, rehberlik hizmetlerinin işlevi içindedir (Altıntaş,
2004:8).

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci kişilik hizmetleri üçlüsünden oluşmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri
içerisinde bulunan, rehberlik ve psikolojik danışma eğitimin ayrılmaz parçasıdır.

Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte eğitimden
farklıdır. Rehberlik ve eğitimin sonal amaçları birdir. Kendini gerçekleştirmek
her ikisinin de amacıdır (Altıntaş, 2004:8).

Eğitim sürecinin her kademesinde öğrenciler rehberlik hizmetlerinden
yararlanabilir. Dahası buna gereksinim duyarlar. Eğitim sürekli bir hizmettir. Bu
uzun olan sürecin her aşamasında öğrencilerin gelişim, öğrenme ve eğitim
ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılır (Yeşilyaprak,
2006:32).
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Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan rehberlik, öğrencinin kişilik
gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır (Kuzgun, 2008:3). Rehberlik eğitimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüz eğitimin temel amaçları, kendisiyle ve içinde
yaşadığı toplumla uyumlu, kişisel özelliklerinin farkında olan bunları optimal
düzeyde kullanan, kendine güvenen, toplumsal sorumlulukları ve rolleri
üstlenebilen, ekonomik anlamda üretken bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar
rehberliğin

eğitimin

ayrılmaz

bir

parçası,

olmazsa

olmazı

olduğunu

vurgulamaktadır (Otrar, 2004:24).

Rehberliğin Tanımları

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci

kişilik

hizmetleri

üçlüsünden

oluşmakta

olduğunu

yukarıdaki

açıklamalarda vurgulamıştık. Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde bulunan
rehberliğin çeşitli uzmanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmakta olduğunu
görmekteyiz.

Mortensen ve Schmuller'e (1966) göre rehberlik, demokratik ortam
içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan
ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004:1 O).

Baymur'a (1975) göre rehberlik, en geniş anlamda bir insana ya da
gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların
kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yollarının bulabilmeleri için yapılan
yardımdır.

Özoğlu'na (1997) göre rehberlik, bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en
üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurmasında, benliğine uygun rol
kavramları geliştirerek çevresindeki durumlarla ilişkisinde uyum sağlaması için
gerekli problem çözme, karar verme, bilgi ve becerisini kazanmasında; benlik
kavramı ile bağdaşan doğal ve toplumsal "gerçeği" içinde bir öğrenen olarak
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anlamlı ve mutlu bir yaşam sürdürmesinde, bireye profesyonel kimselerce
yapılan bilimsel ve sistematik yardım sürecidir (Kepçeoğlu, 2004:1O).

Kepçeoğlu'na (2004) göre rehberlik, kendini anlaması, problemlerini
çözmesi,

gerçekçi

kararlar

alması,

kapasitelerini

en

uygun

düzeyde

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.

Bakırcıoğlu'na (2005) göre rehberlik,
tanıması,

gizilgüçlerini

geliştirmesi,

gerçekleştirmesi, için kişiye, bu işi

kendini çevresindeki olanakları

sorunlarını

çözebilmesi

ve

kendini

kendine meslek edinmiş olan uzman

kişilerce yapılan düzenli yardım sürecidir.

Tan'a (2006) göre rehberlik bireyin en verimli şekilde gelişim ve uyum
sağlamasında gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar
vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçim ve
kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzrnansal)
yardımdır.
Kuzgun'a (2008) göre rehberlik bireye kendini anlaması, çevredeki
olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünün gerçekleştirebilmesi için
bireylere yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Şahin'e (2008) göre bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş)
ve bunları kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi,
çevresine sağlıklı uyum yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve
kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan bilimsel ve profesyonel bir
yardım sürecidir.

Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan sözcüklerden hareket ederek
rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler yapılabilir:
•

Rehberlik bir süreçtir.
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•

Rehberlik bireye yardım etme işidir.

•

Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

•

Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

•

Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir
(Kepçeoğlu, 2004:11-12).

•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya
yöneliktir (Yeşilyaprak, 2006:7).

Rehberliğin Amaçları

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiği gibi,
öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin
temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini
gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır
(Yeşilyaprak, 2006:8).
Kendini gerçekleştirme Maslow tarafından geniş şekilde işlenmiş ve
insan ihtiyaçları arasında en yüksek düzeydeki bir ihtiyaç olarak sıralanmıştır.
Rogers, kendini gerçekleştirme kavramı ile aynı anlama gelen "tam verimlilik"
(fully-functioning) kavramını kullanmıştır (Kepçeoğlu, 2004:14). Bu kavramla,
kişide varolan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması,
uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilmektedir.
Kısaca bireyin her yönüyle kendini geliştirerek verimli ve mutlu bir düzeye
ulaşabilmesidir (Yeşilyaprak, 2006:8).

Aşağıda verimli ve mutlu bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler
verilmiştir:
• Verimli çalışma ve sınav becerileri
•

Zamanı iyi kullanabilme

•

Etkili karar verme ve kendini kabul

•

Kendini tanıma ve kendini kabul

•

Etkili iletişim becerileri
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin dayandığı temel ilkeler
aşağıda sırlanmıştır: (Şahin, 2008; Yeşilyaprak, 2006; Girgin, 2006).

•

Rehberlik hizmetlerinin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili
demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokratik anlayış bireyin
özerk olduğu, kendi kendini yönetme hakkına sorumluluğu olduğu,
kendisi için seçimler yapma ve kararlar alma hakkına sahip olduğunu
kabul eder. Bu görüş, her bireyi değerli ve biricik kabul eder.

•

Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her birey kendine
özgü ve benzersiz bir varlıktır. Kapasiteleri, yetenekleri, ilgi ve
ihtiyaçaları farklıdır. Öğrencilere yardım hizmetleri sunulurken onları
çeşitli yönleri ile tanımak ve bireysel özelliklerini tanımak gereklidir.
Rehberlik çalışmalarında tanıma hizmetleri önemli bir yer tutar.

•

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan eğitim
sistemini öngörür. Tüm boyutları ile öğrenciyi merkezine alan bir eğitim
sistemini gerektirir. Bu sistemde rehberlik hizmetlerinden beklenen her
öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve ihtiyaçlarına göre gelişimine
yardımcı olmasıdır. Bu anlayış her öğrencinin rehberliğe gereksinimi
olduğunu kabul eder.

•

Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi
anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada kendilerine yeter bir
duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde
öğrencinin güçlerine güvenmek ve sorumluluğu bireye vermek anlayışı
bulunmaktadır.

Bireyler

kendilerine

yardım

edildiği

takdirde

problemlerine çözüm yolu bulma gücüne sahiptir. Rehberlik bireyin
kendilerini daha iyi tanıma ve alternatifleri görüp değerlendirmelerini
sağlamak için yardım eder.
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•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini
gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Eğitimin ve rehberliğin amacı
ogrencının

tüm

kapasitesini,

varolan

tüm

gizilgüçlerini

ortaya

koyabilmesi, potansiyeli ölçüsünde kendini geliştirmesi, daha yeterli,
daha verimli ve yeterli bir yaşam sürdürebilmesidir. Rehberliğin kademe
kademe

ulaşmaya

çalıştığı

sonal

hedef

bireyin

kendini

gerçekleştirmesidir.

•

Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve
işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri, bir takım
çalışmasıdır. Danışmanların öncülüğünde yöneticiler, öğretmenler, okul
içi ve dışı kşilerin desteği ile ortak bir amaç doğrultusunda çalışır. Bu
takım içinde herkesin, ortak amacın, öğrencinin gelişimi ve uyumu için
işbirliği yapmak olduğunu benimsemesi gereklidir.

•

Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun
alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Okulun yapısı, niteliği, eğitim düzeyi,
koşulları, olanakları, sınırlılıkları, hedefleri gibi yönler dikkate alınarak
rehberlik programlarında değişiklikler yapılabilir. Okulun kendi kapasitesi
ölçüsünde öğrencilerin gelişimi ve uyumuna yönelik olarak sunacağı
hizmetleri iyi organize edebilmelidir. Bu nedenle tek tip rehberlik
programı hazırlamak ve tüm okullara uygulamak doğru değildir.

•

Okulda bir etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programını
gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine
bağımlıdır.

Öğrencinin

öğretim

etkinliklerinden

en

etkili

biçimde

yararlanabilmeleri için rehberlik hizmetleri gereklidir. Öğrencinin sadece
zihinsel yönden

geliştirilmesi değil, sosyal ve psikolojik yönden

geliştirilmesi gerekmektedir. Etkili bir öğretim ve etkili bir rehberlik
programı birbirini destekler.

23

•

Uygun bir okul programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci
nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi
temeline dayandırılmalıdır. Okulda uygulanacak rehberlik programı
dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Öğrenciler ve yaşam sürekli bir
değişim içerisindedir. Çevredeki olanaklar, koşullar, yararlanabilecek
bilgi kaynakları değişmekte olduğundan hizmetleri güncelleştirebilmek,
bu değişimi izleyip değerlendirmek ile olasıdır.

•

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" ve "gönüllülük" ve psikolojik danışma
ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır. Rehberlik hizmetleri sadece belli bir
zamanda ya da sürede öğrenciye karar verme veya uyum sağlama
aşamasında yardım gibi anlık yardım hizmetleri olmayıp süreklilik özelliği
taşımaktadır. Gelişimlerinin her aşamasında sunulan Psikolojik Danışma
ve Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak üzere öğrenciler zorlanamaz.
Rehberlik

hizmetlerinde

"gönüllülük"

esastır.

Psikolojik

danışma

sürecinde, öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile
paylaşılamaz. Gizlilik bir etik kuraldır.

•

Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve
profesyonel

bir

düzeyde

sunulmalıdır.

Rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde alan uzmanı kişilerin liderliği önemlidir. Hizmetlere
katılacak yönetici ve öğretmenlerin da bu alanda bilgi beceri donanımına
sahip olması gereklidir.

•

Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul-içi ve okul-dışı ilşkiler ağı
kurulabilmelidir. Öğrencilerle etkileşimde olan herkesle yoğun ve
karşılıklı ilişkiler sürdürülebilmelidir. Çevredeki rehberlik hizmetlerine
katkı koyacak tüm kişi kuruluşlardan yararlanılmalıdır.
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Rehberliğin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve
böylece

onun

kendini

gerçekleştirmesini

amaçlayan

psikolojik

yardım

hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi önem
taşır (Yeşilyaprak, 2006:9).

Bütünlük ilkesinden hareket ederek, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
hizmet alanları (servisleri) şu dokuz alanda toplanabilirler:

1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
2. Bireyi Tanıma Hizmetleri
3. Bilgi Toplama ve Yayma hizmetleri
4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
5. İzleme-Değerlendirme Hizmetleri
6. Oryantasyon hizmetleri
7. Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri
8. Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri
9. Çevre ve Veli ile İlişkiler
(Kepçeoğlu, 2004; Yeşilyaprak, 2006)

Aşağıda bu hizmetler hakkında kısaca açıklamalar yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma: Gibson ve Mitchell (2003), psikolojik danışmayı bir kişinin
gelişim, uyum sağlama, problem çözme ve karar verme ihtiyaçlarına
odaklanan, o kişiyle bire bir ve yüz yüze kurulan bir yardım ilişkisidir" diye
tanımlamaktadırlar (Akboy ve İkiz, 2007:29).

Oryantasyon: Öğrencilere okulu, çevresini ve buralarda yararlanabileceği
imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir (Kuzgun, 2004:3).
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Bireyi Tanıma: Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti
ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgilerini kısaca

öğrencinin tüm

yönlerini, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak
ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bireyi tanıma etkinliklerinin temel
amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım etmek için gerekli verileri
elde etmektir (Kuzgun, 2004; Yeşilyaprak, 2006).

Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı eğitsel ve mesleki tüm
bilgilerin toplanması ve bunların çeşitli yöntemlerle öğrencilere duyurulmasına
yönelik etkinlikleri içerir (Kuzgun, 2004:3).

Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için
yapılabilecek yardım hizmetlerini kapsar (Güven, 2006:75).

izleme ve Değerlendirme: Yöneltme ve yerleştirme hizmeti verilen bireylerin bu
hizmeti

aldıktan

sonraki

durumlarının

ne

olduğunun

izlenmesi

ve

değerlendirilmesidir. Örneğin okul dışında bir işe yerleştirilen öğrencinin o işe
ne kadar uyum sağladığı izlenip değerlendirilmektedir. Bireyi tanıma hizmetinde
olduğu gibi bu çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir
(Yeşilyaprak, 2006:13).

Müşavirlik:

Doğrudan

öğrencilere

dönük

olmayan

öğrencilere

sunulan

hizmetlerin etkililiğini artırmaya yönelik hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

Psikoljik Danışma ve Rehberlikte okullardaki yönetici, uzman ve
öğretmenlerin bir takım halinde yakın işbirliği içinde çalışmaları her zaman
benimsenmiş

ve

önemsenmiş

olduğu

vurgulanmaktadır.

Müşavirlik

hizmetlerinin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir
rehberlik anlayışına sahip olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu
anlayışın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde
kullanılmasını sağlamaktır (Kepçeoğlu, 2004:123).
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Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
yoluyla okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının
etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştitilip yenilenmesi ancak araştırma
ve değerlendirme hizmetleri ile sağlanır (Kepçeoğlu, 2004:126).

Çevre ve Veli ile İlişkiler: Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır. Aile ile ilişkileri
geliştirmek, okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması,
okulun amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel,
duygusal ve sosyal davranışların kazandırılmasını desteklemektedir. Okulu
çevreye tanıtmak ve çevrede okula karşı

olumlu bir yaklaşımın oluşması,

çevredeki

kullanılmasını

olanakların

okul

yararına

kolaylaştıracaktır

(Kepçeoğlu, 2004:130; Çam, 2004:65).

REHBERLİGİN TARİHİ GELİŞİMİ

Rehberlik bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir
anlayışla ele alınırsa, rehberlik insanoğlunun dünyada var oluşu ve dili
öğrenmesi ile başlamıştır denilebilir. Ancak, bugünkü anlam ve kapsamı ile
psikolojik danışma ve rehberlik oldukça yeni bir anlayış ve uygulamadır.
Rehberlik günümüzde sadece eğitimde değil yaşamın

her aşamasında ve

toplumların çeşitli kurumlarında vardır (Kepçeoğlu, 2004:40).

Rehberlik

çalışmalarının

tarihsel

sürecine

bakıldığında,

batı

toplumlarında ortaya çıkıp geliştiği görülmektedir. Rehberliği hazırlayan
teknolojik, toplumsal, felsefi ve psikolojik gelişmelerin ilk önce gelişmiş batı
toplumlarında

görülmesi doğal olarak

Psikolojik danışma ve

rehberlik

hizmetlerinin bu ülkelerde başlamasına neden olmuştur (Gündüz, 2006:22).
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A.B.D'deki Gelişmeler

Rehberlik, kişinin gelişme ve

problemlerini çözebilme

konularda

sistemetik yardım gayretleri olarak Amerikan toplumunda doğup gelişmiş bir
harekettir (Şahin, 2008:24).

Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe, insan olarak
kişiye büyük değer vermiştir. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da birçok eğitimci,
düşünür ve vatandaş, okulların gençleri uyumlu, üretken ve yaratıcı olarak daha
iyi yetiştirmeleri konusuyla ilgilenmeye başladılar. Bunu sonucu olarak bireysel
eğitime, çocukların biyo-psiko sosyal ihtiyaçlarına ve toplumun gereksinimlerine
yönelik dikkatler artmıştır (Gündüz, 2006:23). Öğrenciyle birey olarak ilgilenen
rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danışma doğmuştur (Tan ve
Baloğlu, 2006:23).

A.B.D'de

geleneksel

kültürün

aktarılmasını

amaçlayan

eğitim

programlarının, hızla gelişen endüstirinin beklentilerine karşılık veremez
duruma duruma gelmesi ile ortaya çıkmıştır (Bakırcıoğlu, 2005:30). Bunun
üzerine, işveren kuruluşlarından işçi sendikaları ve birçok eğitimcilere değin bir
çok kişi ve kuruluşlar, bireyleri bu yeni iş ve meslek yaşamının koşullarına
hazırlamaya girişmişlerdir. Bu yeni insan gücünü yetiştirmek amacı ile
başlatılan çalışmalar, daha sonra alanını genişleterek bir çok rehberlik
modellerinin oluşmasına yol açmıştır (Girgin, 2006:23).

Rehberlik hizmetleri önce meslek rehberliği olarak başlamış, daha sonra
da kişisel-sosyal rehberlik psikolojik danışma çalışmaları gerçekleşmiştir
(Şahin, 2008:25). Mesleki rehberlik çalışmalarının başlamasında 20. yüzyılın
başında

zeka

ve

yetenek

testlerinin

gelişmesi

önemli

rol

oynadığı

görülmektedir.

Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etme anlamında ilk rehberlik
denemesi 1895 yılında George Merrill'in önderliği ile San Francisco'da Mekanik
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Sanatlar Enstitüsü'nde başlatılmıştır. Merril'in yaptığı öğrenciler iş dünyasını
tanıtmak, oların iş bulmalarına yardımcı olmaktı (Kuzgun, 2008:15)

1898-1907 yılları arasında ilk kez danışman olarak okullarda bazı
personelin rehberlikle ilgili görevler aldığı görülmektedir. Jesse B. Davis, bir
okulda sistematik rehberlik programını uygulayan ilk kişi olarak kabul
edilmektedir (Tan ve Baloğlu, 2006:24). 1907'de Grand Rapids'de tüm okulları
kapsayan bir rehberlik programı başlatılmıştı. Bu programın amacı öğrencilerin
kişilik gelişimlerine yardımcı olmak ve normal müfredat programı içinde onlara
mesleki bilgi vermekti (Kuzgun, 2008:15)

Eli Weaver adlı bir eğitimci New York okullarında rehberlik hizmetlerini
başlattı ve kısa zamanda diğer kentler bunu izledi. 1906 yılında ""Meslek
Seçme" kitabını yayınladı (Şahin, 2008:25).

Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının
öncüsü Frank Parsons'dur. 1908'de Boston'da "Boston Meslek Bürosu" adını
verdiği bürosunu açarak, iş arayanlara yardım hizmeti vermeye başlamıştır.
Parsons bu hizmetin önemli bir taleple karşılaşması sonucu 1909'da "Meslek
Seçimi" (Choosing a Vocation) isimli kitap yazarak mesleki rehberlikle ilgili
kavramaları ve hizmetleri açıklamıştır (Kepçeoğlu, 2004:41-42).

İlk çocuk rehberliği kliniği, 1909 yılında Chicago'da Psikopatik Gençlik
Enstitüsü" ismiyle açılmıştır. Freud Amerika'ya gelerek psikanaliz üzerine
konferanslar vermiş ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilgiyi
artırmıştır (Karaçam, 2004:1O).

1909-1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı
görülmektedir (Girgin, 2006:23).

Meslek rehberliği etkinlikleriyle başlayan çalışmalar

1913 yılında

Amerika'da eğitim sistemine alınarak planlı ve sistemli bir şekilde gelişmeye

LIBRARY

başlamıştır

(Gündüz, 2006:23).

1913'te öğrencilere,

öğretmenl~f~Jve.Y-eıUif~hf
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meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki Enformasyö~ıresi"
(Boston Vocational İnformation Department) daha sonra da 1915'te "Boston
Mesleki Rehberlik Dairesi" (Department of Vocational Guidance) kurulmuştur
(Kepçeoğlu, 2004:42).

İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında rehberlik alanındaki gelişmeler
yeni bir hareket ve yön kazandırmıştır. Carl R. Rogers'ın danışandan hız alan
terapi yaklaşımı rehberlik alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur (Şahin,
2008:26).

1952 yılında bütün rehberlik derneklerinin ortak bünyesinde toplayan
"Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği" (American Personnel and
Guidance Association) (APGA) kurulmuştur. APGA, 1985 yılında adını
Amerikan Psikolojik Danışma ve Gelişim Derneği (American Association for
Counseling and

Development-AACD), 1992'de ise Amerikan

Psikolojik

Danışma Derneği (American Counseling Association-ACA) olarak değiştirmiştir.
ACA, bir yandan alanla ilgili standartları daha da geliştirirken bir yandan da
üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla sürekli olarak bilimsel
çalışma ve yayın yapmaktadır (Şahin, 2008:26).

Avrupa'daki Gelişmeler

Amerika'da ortaya çıkıp gelişen psikolojik danışma ve rehberlik mesleği,
daha sonra Avrupa ülkelerinde de kendini göstermeye başlamıştır (Tan ve
Baloğlu, 2006:33). Avrupa ülkelerinde uygulanan rehberlik, Amerika'da ki
rehberlik uygulamalarından farklıdır.

Rehberliğe

temel

olan

bilimler,

özellikle

psikolojik

ölçme

ve

değerlendirme ile bireysel ayrılıklar psikolojisi önce Avrupa ülkelerinde
gelişmeye başlamıştır. Buna karşın rehberlik, bu ülkelerdeki okullara çok sonra
girebilmiştir. Buna neden olarak; söz konusu ülkelerin eğitim felsefeleri ile
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eğitim uygulamalarına egemen olan ve gelişmeyi etkileyen geleneksel tutum
gösterilmektedir. Avrupa okularında rehberlik uygulamalarında, genellikle, test
ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları fazla kullanılmamaktadır. Okullarda
mesleki bilgi verme hizmetleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimle yetişmiş
öğretmenler tarafından verilmektedir. Rehberlik çalışmalarında öğretmenlerin
öğrenciler hakkındaki gözlemleri esas alınmaktadır. Öğrencileri okul içinde türlü
programlara, üst okullara, iş ve mesleklere yöneltmede öğretmenler tarafından
yapılan gözlemler daha etkili olmaktadır (Girgin, 2006:24).

Avrupa'da okullardaki rehberlik çalışmaları, daha çok, öğrencilerin
akademik gelişmelerine ve mesleklere yönelmelerine dönük olup, öğrencilerin
kişisel-sosyal konulardaki duygusal problemleri ile fazla ilgilenilmemektedir.
Avrupa'da değişik okul kademelerini kapsayan sürekli rehberlik programları
bulunmamaktadır. 1963 yılını esas alan bir incelemeye göre, Fransa,
Danimarka ve Belçika'da okullarda sadece 11-15 yaş grupları için rehberlik
programlarının bulunduğu görülmüştür. Yine aynı incelemede Almanya, İtalya
ve Hollanda'da 12-14 yaş gruplarına dönük olmak üzere okullarda rehberlik
programlarının başlatılması için öneriler geliştirdiği anlaşılmıştır (Kepçeoğlu,
2004:44).

Rehberlik uygulamalarının ne zaman başladığını kesin olarak belirtmenin
bazı zorlukları olmasına karşın yukarıda belirtilen tarihler esas alındığında
rehberlik uygulamalarına başlama bakımından Avrupa ülkelerinde büyük
zaman farkları görülmemektedir. Genel olarak Avrupa'da rehberlik 1950'1i
yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır diyebiliriz.

1960'11 yıllarda Avrupa ülkelerinde hızlanmaya başlayan eğitimde
yenileşme çalışmalarında bireyin yeteneklerinin en üst düzeyde ortaya
konulması, temel ilke olarak benimsendi (Bakırcıoğlu, 2005:37).

Avrupa ülkelerindeki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinin
Amerika'dakinden çok daha yakın bir geçmişi vardır. Bu durum 2004 yılında
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sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek kılavuzluğu yapmalıdır'' ifadesi
öğretmenlerin rehberlik görevlerine işaret etmektedir (Kuzgun, 2008:16).

Rehberlik kavram olarak eğitime 1950'1i yıllarda girmiş, ancak bu tarihten
önceki yıllarda eğitim ve psikoloji alanında bazı yenilikler olmuştur. 1905'ta
geliştirilen Binet-Simon Zeka Testi 1915 yılında İbrahim Alaeddin Gövsa
tarafından, Stanford-Binet Testi 1945 yılında Muzaffer Şerif Başoğlu tarafından
Türkçe'ye kazandırılmıştır (Gündüz, 2006:24).

Türk toplumuna psikolojik danışma ve psikoterapinin girmesi, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile başlayan politik, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin etkisiyle olduğu görülmektedir. 1947 yılında Amerika'dan alınan
Marshall Yardımları çerçevesinde, bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da
bu ülkeyle ilişkiler artırılmıştır.

Türk- Amerikan işbirliği anlaşması ile bazı Türk eğitimcileri A.B.D'ye
gönderilirken, Amerikalı uzmanlarda Türkiye'ye gelerek eğitim sistemini
incelemişlerdir. Bunlardan John Rufi, Edwarth Tomkins, Lester Beals, Otto
Mathiasen adlı eğitimciler, bir yandan yeni eğitim anlayışı ve rehberlik
konularında konferanslar verirken, bir yandan da eğitim sisteminin aksayan
yönlerini rapor etmişlerdir (Kuzgun, 2008:16-17).

Amerika'ya gönderilmiş olan Türk Eğitimcileri de oradaki bilgi ve
yaşantılarını dönüşte uygulama alanına sokarak

rehberlik hizmetlerinin

gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Prof. Dr. Feriha Baymur ve Prof. Dr. Hasan
Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardandır (Yeşilyaprak, 2006:23).

İlk defa 1953-1954 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji ve Özel
Eğitim bölümlerinde rehberlik, bağımsız bir ders olarak programda yer
almıştır.1955 yılında da Ankara Demirlibahçe İlkokulu'nda Psikolojik
Merkezi adı ile ilk rehberlik merkezi açılmıştır (Kuzgun, 2008:18).

Servis
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1960'dan sonra kalkınma planlarında ve şura çalışmalarında özellikle
"yöneltme" hizmetleri esas eksen olmak üzere rehberlik anlayışı ve hizmetlerine
yer verildiği görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1974 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ilköğretim
okullarında rehberlik hizmetlerinin gerekliliği vurgulanmış ve okul rehberlik
servislerine bazı görevler yüklenmiştir (Şahin, 2008:31).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli
bir dönüm noktası olmuştur (Kepçeoğlu, 2004:48). Bunun sonucu olarak
ortaöğretimin

yeniden

düzenlenmesi

çerçevesinde

dokuzuncu

sınıfın

""yöneltme" sınıfı olması olması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun
programlara yönlendirip yerleştirilmesi, yatay ve dikey geçişlerin yapılması
kararları alınarak rehberlik anlayışına uygun bir düzenlemeye gidildiği
görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1984 yılında yeni YÖK yasası gereği her üniversitede psikolojik danışma
ve rehberlik merkezlerinin kurulması zorunlu oldu. 1989 yılında Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) kurulmuştur. Yılda iki kez
yayınlanmaktadır. Yine yılda iki kez alandaki sorunların ve gelişmelerin
ilgililerce paylaşılması amacıyla kongreler düzenlenmektedir.

2000'1i yıllarda geleneksel rehberlik anlayışından gelişimsel rehberlik
anlayışına doğru hızla geçiş gözlendi. 2003 yılında İlköğretimde Yöneltme
Yönergesi yayımlandı. 2006 yılında okullarda rehberlik saatlerinde sınıf rehber
öğretmenleri tarafından uygulanması amacıyla MEB Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Program 2006-2007 eğitim
öğretim yılında uygulanmaya koyulmuştur (Şahin, 2008:34).
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri ortaöğretim kurumlarında 1975 yılında başlamıştır. Bu çalışma Nejla
Oktay tarafından başlatılmış pilot bir çalışmaydı (Bozkurt, 1998:15).

1986 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Yasası'nda Uygulama Genel
Esasları başlığı altında yer alan Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlikle ilgili bir tüzüğün hazırlanması gereği ile bu alandaki uygulamaların
hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmiştir (50/1989 Genel
Ortaöğretim Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları).

1991 yılında yapılan II. Milli Eğitim Şurası'nda oluşturulan zorunlu eğitim
komisyonunun ilköğretim ve özel eğitime ilişkin aldığı kararda şu ibare
bulunmaktadır: Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilkokullara da hizmet verebilecek
yeterlilikte bir rehberlik ve araştırma merkezinin oluşturulmasına

karar

verilmiştir (İnsay, 2004:26).

1993 yılında Birinci Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik toplantısı yapılarak
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik merkezi kurulması kararı alındı.

1995 yılında toplanan 111. Milli Eğitim Şurası'nda, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin
ivedilikle kurulması, bu merkezin kuruluş aşaması sırasında hizmetlerin zorunlu
eğitimde pilot uygulamalar olarak başlatılması, çalışmaları yürütecek kişilerin
bu

alanda

eğitim

görmüş

olmaları,

uzmanların

görevlerinin

yasal

düzenlemelerle belirlenmesi, halen yürürlükte olan orta öğretimde rehberlik
hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi'nin çalışma şekli ile psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinin genel ilkelerini kapsayan kararlar alınmıştır.
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Ayrıca eğitim ve öğretim ortamlarında öğretmen, yönetici ve hatta tüm okul
personeli Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin yürütülmesinde doğal
yardımcılardır. Gerek duyulduğu zaman Rehberlik ve Psikolojik Danışma
uzmanlarının öğretmenlere hizmet-içi eğitim vermeleri işbirliği açısından
yararlıdır denilmektedir.

1995-1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda
çalışmalara başlanmıştır. 1996 yılında Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kuruldu.

1999 yılında yapılan "21.Yüzyıla Girerken

Eğitim Stratejileri

Planı"

çalışmaları psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yasallaşmasına,
uygulamalarda

ivme

kazanmasına

zemin

oluşturmuştur.

2001

yılında

K.K.T.C'de belirlenen dört ilkokulda yapılan "ihtiyaç analizi" sonucunda
öğretmen, öğrenci ve velilerin gelişimsel anlamda psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Yine bu dönemde
psikolojik danışmanların çalışma koşullarını, görev yetkilerini düzenleyen tüzük
bakanlığa sunulmuştur (İnsay, 2002).

24-26 Mart 2005 tarihli IV. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik ve yönlendirme
komisyonunca aşağıdaki kararlar alınmıştır:
•

Rehberlik hizmetleri her öğrenciye yönelik olmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okuldaki diğer ilgililerle işbirliği
içinde yürütülmelidir.

•

Rehberlik hizmetleri okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı
bir parçası olmalıdır.

•

Psikolojik

Danışmanlık ve

Rehberlik hizmetleri okul

öncesinden

başlayarak eğitimin her kademesinde, kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel
gelişim alanlarında gelişimsel, önleyici ve iyileştirici kapsamda, okul
temelli olarak sağlanmalıdır.
•

Okul PDR tüzüğü ivedilikle hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Okul PDR
eğitim

programı,

okul

gereksinimlerine

göre

planlanmalı

ve
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uygulanmasında yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli

ile işbirliği

sağlanmalıdır.

K.K.T.C Milli Eğitim Yasası 50. maddesi ve Öğretmenler Yasası 38.
maddesinin

3.

bendi

bu

komisyonda

alınan

kararlar

doğrultusunda

güncelleştirilmelidir denilmektedir.
Daha önce hazırlanarak bakanlığa sunulan ancak yasallaşmayan, aynı
zamanda IV. Eğitim Şurasında hazırlanması ve uygulanması kararlaştırılan
okul rehberlik tüzüğü, 2 Eylül 2005 yılında resmi gazetede yayınlanarak
yürülüğe girmiştir.

Milli Eğitim Yasasının 50. ve 70. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak
29/2005 sayılı Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü hazırlanmıştır.
"Bu tüzüğe göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı tüm devlet okulları ile
özel okullarda, tüzükte belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde öğrencilere
yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir'' denilmektedir.

Bu tüzüğe göre rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin amacı, Kıbrıs
Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde, proaktif ve önleyici
anlayışla akademik (eğitsel), kariyer (mesleki) ve kişisel/sosyal (bireysel)
gelişim alanlarında etkili öğrenme fırsatları yaratarak, her öğrencinin başarılı
olmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. Bu gelişim alanları tüzükte ayrıntılı
olarak belirtilmiştir.

Bu hizmetleri yürütecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
yürütülmesinde alınan kararlara göre uygulamalar; "büyük okullardan küçük
okullara doğru genişletilip, lise ve dengi okullar ile ortaokullardan ilkokullara ve
okul öncesine doğru yaygınlaştırılır, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri eğitim öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir ve
öğrencilerin katılımı özendirilir, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri

37

öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür''
şeklinde alınan kararlar ve

"rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri'nin

yürütülmesi için bir yürütme kurulu oluşturulması kararları alınmıştır. Bu
yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında; müdür muavinleri, rehberlik ve
psikolojik danışma servisinde görevli rehber ve psikolojik danışman, sınıf
öğretmenleri, disiplin kurulundan bir temsilci, okul aile birliği'nden bir temsilci,
öğrenci konseyi üyelerinden oluşur'' şeklinde belirtilmiştir (Milli Eğitim Yasası
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 29/2005).

Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin zincirleme ve
ortaklaşa yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir rehberlik ve psikolojik
danışma programının başarıyla uygulanmasında ortak bir anlayışın bulunması
büyük önem taşımaktadır.

İLKÖGRETİMDE

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

İlköğretimin Amacı ve Önemi

İlköğretim

eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde

çocuğa toplum içinde diğer bireylerle uyum içinde yaşama kural ve becerileri ile
yaşamlarını daha iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler
kazandırılır (Erden, 1998:175).

İlköğretimin amaç ve görevleri Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:
•

Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli
temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;

•

Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal
yaşama ve üst öğrenime hazırlamak;

•

Çocukların estetik duygularını geliştirmek, onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi
görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme,
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işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları
yaratmak (Milli Eğitim Yasası 17/1986).

Yeşilyaprak (2006:46), ilköğretimin önemi konusunda şu açılara vurgu
yapmıştır: Öğrencilerin hızla artan bilgi ihtiyaçlarının temel eğitim tarafından
karşılanmak zorunda olması, temel eğitimin; çocuğun ahlaki, devinsel, duyuşsal
ve bilşsel davranışlarını bir bütün olarak geliştirmek için kapsamlı bir eğitim
sağlaması,

çocuğun

bedensel

ve

bilşsel yönlerden

bir bütün

olarak

yetiştirilmesi, nasıl öğreneceğinin öğretilmesi, bilgileri ezberleme yerine
özümlemesinin uzun zaman gerektirmesi olarak belirtmektedir. İlköğretimin
amaçları göz önüne alındığında, amaçların gerçekleşmesi için kapsamlı bir
rehberlik hizmetlerinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi
için ortak bir anlayış kazandırılmalıdır.

İlköğretimde Rehberlik Hizmetlerinin Gerekçesi ve Önemi

Meeks (1968)'e göre, çocuğun en erken yıllarda okulda kazandığı eğitim
deneyimi, öğrenme davranışına karşı olan olumlu ya da olumsuz tutumlarını
geliştirir. İlkokulun insan yaşamındaki önemi, gelecekteki akademik, psikolojik
ve bireysel gelişimi en etkin şekilde motive etmesi açısından önemlidir (Ültanır,
2003:9).

"Neden ilköğretim yıllarında rehberliğe gereksinim var'' sorusuna
verilebilecek en iyi yanıtlardan biri, "insan yaşamının ergenlik dönemine denk
gelen ortaöğretim yıllarında başlamadığı" olacaktır (Akman, 1992:317).

"Üç

buçuk-dört

yaşlarında

dış

çevre

ile

kurduğu

ilişkilerde

toplumsallaşmaya başlayan çocuğun, bu erken dönemden kaynaklanan
davranış örüntülerini, yetişkinlik dönemlerine kadar götürdüğü psikologların
çoğu tarafından kabul edilmektedir. Aslında ideal olan, rehberlik hizmetlerinin
formal eğitim yıllarından da önce etkin bir şekilde başlamasıdır. Ancak yaygın
ve sistemli bir biçimde rehberlik çalışmalarını bu denli erken başlatmak, içinde
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bulunduğumuz koşullarda olanaksız göründüğüne göre, hiç olmazsa ikinci
çocukluk döneminde yani ilkokul yıllarında rehberlik çalışmalarını başlatmalıyız"
(Akman, 1992:317).
İlköğretimde rehberliğe neden ihtiyaç duyulduğu, bu hizmetlerin önemi
ve gerekçeleri konusunda bazı vurgulanmasında yarar vardır. Dünyaca kabul
edilen gelişim kuramcıları Freud, Ericson ve Piaget çocukluk dönemimin
önemine dikkat çekmektedirler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar
sosyal ve psikolojik gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu
dönem çocuğun sosyalleşmesi, doğru çalışma alışkanlıkları edinmesi, bireyin
kendini tanımasını sağlama, mesleki gelişim

açısından önemlidir. Mesleki

gelişim ile ilgili yapılan araştırmaların bulguları, yaşam boyu süren mesleki
gelişim süreci ve meslek seçiminde çocukluk döneminin anlamlı bir yeri
olduğunu göstermektedir (Yeşilyaprak, 2006:48).

Shetzer ve Stone ( 1981 ), ilkokul rehberlik hizmetlerine olan ihtiyacı şu
nedenlere bağlamaktadırlar:
•

İlkokul öğretmen ve yöneticilerinin gittikçe artan problemlerle başa
çıkabilmek için değişik servislere ihtiyaç duymaları.

•

Velilerin okul yıllarının, çocukların okul dışı ve ilkokul sonrası gelişimleri
için temel oluşturduğunun farkına varmaları.

•

Ruh sağlığı otoritelerinin problemleri erken teşhis etmenin. veya gerekli
önlemleri almanın çocukların gelecekteki ruh sağlıkları açısından çok
önemli olduğunu belirtmeleridir (Engin, 1996:163).

İlköğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin gerekliliğine yönelik olarak
Tuzcuoğlu (1995), henüz ilköğretimde rehberlik servisleri yer almamışken, özel
bir okulda rehberlik servisi kurarak, ilköğretim düzeyinde öğrencilere ve velilere
yönelik çalışmlar yapmıştır. Bu çalışma sonunda ilköğretim düzeyinde de
rehberlik çalışmalarına yer verilmesinin öğrenci başarısı ve problem davranışlar
olumlu etkisini ortaya koymuştur.

40

İlköğretim rehberliğinin gerekliliği ve ihtiyaçları ile ilgili Engin (1996),
tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmen ve velilerin ilköğretim okullarında
rehberlik hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir oldukları, en önemli üç
hizmet alanının

ise;

psikolojik

danışma,

bireyi tanıma,

araştırma

ve

değerlendirme olduğu görülmüştür.

İlkokul öğrencilerinin rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla insay
(2002), tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin en fazla ihtiyaç duydukları
rehberlik

hizmeti

belirlenmeye

çalışılmıştır.

Bu

araştırmada

öğrenciler

kendilerine sorulan üç alandan da gelişimsel ihtiyaç belirtmişlerdir. Bunlar;
sınavlarda nasıl daha fazla başarılı olabileceğini öğrenme, daha verimli ders
çalışma yollarını öğrenme, en başarılı olacağı işleri öğrenme, değişik
mesleklerin özelliklerini öğrenme, ödevlerini nasıl daha iyi yapabileceğini
öğrenme olarak sıralamışlardır. Öğretmenler ise öğrencilerin en fazla ihtiyaç
duydukları beş maddeyi; daha iyi dinlemeyi öğrenme, davranışlarından daha
fazla sorumlu olmayı öğrenme, daha verimli ders çalışma yollarını öğrenme,
başkalarının duygularını anlayabilmeyi öğrenme, kendini daha fazla tanıma
ihtiyacı olarak sıralamışlardır. Bu araştırmada hem öğretmenler hem de
velilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin gerekliliğinde hemfikir
oldukları saptanmıştır.

Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ile ulaşılmak
istenen bir sonuç olarak kabul edilen kendini gerçekleştirme, birey için yaşam
boyu devam eden bir süreç olarak düşünülmektedir. Gelişimsel yaklaşıma göre
bireyin her dönem devam eden gelişimsel ihtiyaçları olduğu ve göz önüne
alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.

İlköğretimde Rehberliğin Temelleri

Gelişimsel anlayışa dayanan bir ilköğretim rehberlik aşağıdaki felsefi
temeller üzerinde kurulmalıdır.
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•

Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yaşı, ırkı, yeteneği, performansı ya
da toplumsal satatüsü ne olursa olsun değerli birer varlıktır. Her birey
eşsizdir. Rehberlik hizmetleri ayrım yapmaksızın tüm çocuklara gerekli
yardımları sağlamayı amaçlamalıdır.

•

İlköğretimde

rehberlik

etkinliklerinin

işlevi

çocukların

gelişimini

desteklemek ve kolaylaştırmaktır.
•

Okulda rehberlik uzmanı/okul danışmanı varsa, okuldaki tüm personel
ile, özellikle de sınıf öğretmenleri ile yönetici ve veliler ile işbirliği içinde
çalışmalıdır.

•

İlköğretimdeki gelişimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eğitim-öğretim
hizmetlerinin tamamlayıcısı ve bütünün parçasıdır.

•

Rehberlik

hizmetlerini

yürütmede

sınıf

öğretmenleri

anahtar

konumundadır ancak, öğrenci sayıları dikkate alınarak yeterli personel
atanmalıdır.

İlköğretimde Rehberliğin Amaçları

İlköğretimde uygulanacak olan rehberlik hizmetlerinin, genel olarak
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilke ve amaçlarıyla örtüşmekle
birlikte, kendine özgü yönleri de vardır.

Hill ve Luckey 'e (1969) göre ilköğretimde verilecek rehberlik hizmetleri
çocuğun aşağıdaki konularda olgunlaşmasını amaçlamalıdır.
•

Kendini anlamada

•

Kendine karşı sorumlu olma anlayışında

•

İş ve eğitim dünyasını anlamada

•

Karar vermede

•

Problemlerini çözebilmede

•

insan davranışını anlamada

•

Hayatın, özellikle başkalarıyla olan ilşkilerle ilgili, beklentilerine ya da
gereklerine uyum sağlamada
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•

Yüksek idealleri başarma ile ilgili değerlerinde (Kuzgun, 2004:5).

İlköğretimde
Dinkmeyer'e

rehberlik

hizmetlerinin

(1970), göre ise

gelişimine

önemli

katkısı

düzeyinde

rehberlik

hizmetlerinin

ilköğretim

olan

yöneldiği amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Tüm

öğrencilerin;

zihinsel,

kişisel

ve

sosyal

alanlardaki

bütün

ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda öğretmene yardım etmek
•

Bireysel

sapmalar

ve eksiklikler

kadar,

bireyin

güçlü

yanlarını

ve

yeteneklerini erkenden belirlemek
•

Öğretmenleri

çocuğun

kişisel

ihtiyaçları,

amaçları

ve hedeflerinden

haberdar etmek ve bunlara karşı duyarlı kılmak
•

Öğrencilerle ilgili olarak toplanan verileri kullanmalrı ve bütün eğitimsel
yaşantıları

bireyselleştirmeleri

konularında

onları

cesaretlendirmek

(Kuzgun, 2004:6).

Bir başka çalışmada rehberliğin amaçları şöyle belirtilmiştir:
•

Çocuğun kendini anlama düzeyini artırmak yetenekleri,

ilgileri, kişiliği,

başarısı ve fırsatlar arasındaki ilişki konusundaki anlayışını artırmak
•

Başkalarının

ihtiyaçlarına

duyarlılıkla

beraber, sosyalleşme

süreçlerini

kolaylaştırmak
•

Çocuğun sorumlu ve amaçları olan birey olmasına yardım etmek

•

Çocuğun

öz-yönetim,

öz-denetim,

problem

çözme

ve karar verme

konularında gelişmesine yardım etme
•

Çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine,
kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek

•

insan

davranışının

doğasını

anlamalarına

ve

insan

ilişkilerinde

olgunlaşmalarına yardım etmek (Kuzgun, 2004:6, Yeşilyaprak, 2006:52).

İlkokuldaki rehberlik hizmetleri, düzeltici, çocuğun anlık ihtiyaçlarına dönük
ve önleyici nitelikte olmalıdır (Kılıççı, 1992).
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Okul sistemi içinde önleme çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği Shaw ve
Goodyear (1984) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:
•

Bazı temel önleme etkinlikleri bireysel ilişkileri içerse de bireysel
yönelimli olmaktan çok grup yönelimli olmalıdır.

•

Hem psikolojik sağlığı daha iyi hale getirme hem de uyumsuzluğu
önleme

potansiyeline

sahip,

kuramsal

bilgilerle

temellendirilmiş,

güvenilir, sağlam ve bu iş için amaçlı olarak hazırlanmış bir programa
dayalı olmalıdır.
•

Okuldaki öğrenme problemleri ve bu problemlere katkıda bulunan
davranış problemlerine yönelik olarak çalışmak da önleme etkinlikleri için
uygun hedeflerdir.

Temel önleme hizmetlerini gerçekleştirmede kullanılabilecek etkinlikler
Baker ve Shaw (1987) tarafından; iletişim becerilerini öğretmek, psikolojik
eğitim vermek, mesleki eğitim vermek, uygun olmayan çevre koşullarını
düzenleme, davranışsa! yaklaşımlar kullnmak, çocuklarda yeterlilik gelişimini
sağlamak olarak sıralanmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı başka araştırmacılar
tarafından da önerilmektedir. (Korkut, 2002:446).

Kuzgun (1988) ilköğretim süresince verilecek rehberlik hizmetlerinin
amacını "öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak" biçiminde ifade etmiş
ve bu amaca ulaşmada öğretmenlerin yaratacağı terapötik ortamın önemine
değinmiştir. Ersever'de (1992), ilköğretimdeki PDR hizmetlerinin koruyucu
niteliğini vurgulayarak, problemler çıkmadan öğrencilere, velilere, öğretmenlere
ve yöneticilere, öğrencilerin ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekleri
kriz durumları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verilerek, hem çok
sayıda öğrenciye ulaşılabileceğini hem de öğrencilerin bir çok ihtiyacının
karşılanabileceğini belirtmektedir (Kuzgun, 2004:7).

Tüm bu görüşlerde ilköğretimde rehberlik hizmetlerinde çok önemli bir yere
sahip olan "gelişimsel rehberlik" yaklaşımının yansımaları görülmektedir.
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Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla
tamamlamalarını

kolaylaştırmak ve desteklemektir (Kuzgun, 2004:7).

Gelişimsel Rehberlik

Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışı, bu hizmetlere öncülük
eden ülke olan Amerika'da olmuştur. Rehberlikte gelişimsel yaklaşım; rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinin, akademik başarıyı artırma ya da meslek
seçimi gibi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında düzeltici,
çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir tepki olarak gelişmiştir
(Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehberlikte gelişimsel yaklaşım;

bireyin, döllenmeden başlayarak

ölümüne kadar devam ettiği süreçte geçirdiği değişimleri temel alır. Diğer bir
ifadeyle

birey, döllenmeden

başlayarak

gelişim

sürecine

girer;

çeşitli

dönemlerden geçer, her dönemde değişime uğrar ve her değişim bir uyum
gerektirir.

Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür; kişinin yalnız zihin ya da duygu
gelişimine ya da belli bir konuda karar verme sorununa değil bir bütün olarak
gelişimine odaklanmıştır (Kuzgun, 1992:16).

Gelişimsel yaklaşım, öğrencilerin içinde bulundukları yaş ve gelişim
dönemlerinin
görevlerinin

bir gereği

olarak yerine

olduğu gerçeğinden

getirmeleri

hareketle,

beklenen gelişimsel

rehberlik hizmetleri yoluyla

çocuklara bu gelişimsel görevlerini yerine getirmeleri için sistemli ve programlı
bir şekilde yardım etmeyi öngörür (Girgin, 2006:14).

Gelişimsel yaklaşımda bireylerin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve
rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması savunulur. (Erkan, 2006:2).
Yaklaşımın temel ilkeleri şöyle özetlenebilir:
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•

Psikolojik danışma ve

rehberlik hizmetleri sadece sorunlu

olan

öğrencilere değil tüm öğrencilere yöneliktir.
•

Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı
gerektirir.

•

Gelişimsel rehberlik müfredatı ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir.
Öğrencilerin gelişim düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini izleyecek
biçimdedir.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik

programı, akademik programlarla

bağlantılı ve etkileşim halindedir.
•

Bu hizmetlerin yürütülmesi ve programın geliştirilmesi, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinden birinci derecede okul danışmanları sorumlu
olmakla birlikte; okuldaki tüm personelin katılımı sağlanmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik programının eğitimsel bir hedefi vardır.
(Erkan, 2006:2-3).
Myrick (1993), gelişimsel rehberlik müfredatlarının genel amaçlarını

aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
•

Okulu ve çevresini tanıma

•

Kendini ve başkalarının tanıma

•

Tutumları ve davranışları anlama

•

Karar verme ve problem çözme

•

Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri

•

Okul başarısı becerileri

•

Mesleki farkındalık ve eğitimsel planlama

•

Toplumsal katılım (Erkan, 2006:2).

Gelişimsel yaklaşım, öğrenciye gerek okulda gereekse yetişkin yaşamda
başarılı olması için ihtiyaç duyduğu beceri ve yaşantıları kazandırmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
temel işlevi, içinde bulundukları gelişim dönemlerinin gelişim görevlerini başarılı
bir şekilde tamamlamaları için öğrencilere yardım etmektir (Erkan, 1995:86-91).
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Şekil 1 Geleneksel ve Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Geleneksel Yaklaşım

Gelişimsel Yaklaşım

Krize odaklı yardım hizmeti

Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı

Bilgi verme ve yöneltme eksenine Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik
odaklanma,

kazandırma

Uzman odaklı

Öğretmen odaklı

Tepkisel

Yaratıcı ve esnek

Görev yönelimli

Hedef yönelimli

Zaman çizelgesi ile sınırlı

Program bütünlüğü içinde

Öğretimden ayrıştırılmış

Öğretimle kaynaştırılmış

Genel ve yapılanmış hedefler

Ölçülebilir hedef ve davranışlar

Varolanı korur ve sürdürür

Varolanı değerlendirir ve geliştirir

Bağımsız uygulamalar

Sürekli aşamalı, ardışık

Profesyonel müdahale

Profesyonel hizmet

uygulamalar

(Yeşilyaprak, 2006:37).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Hizmet Alanları

Okullardaki rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak literatürde çeşitli sınıflamalara
rastlanmaktadır.

Tan (1986), bir bütün olan bireye hizmet edecek rehberlik programının
amacına ulaşabilmesi için sahip olması gereken temel rehberlik servislerini;
bireyi tanıma, bilgi, danışma, yerleştirme ve sonucu izleme servisleri olarak
sıralamaktadır.

Kuzgun ( 1992), bir rehberlik örgütünde bulunan başlıca servis birimlerini bireyi
(öğrenciyi) tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme olmak
üzere beş grupta ele almaktadır.
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Erkan (1999), klasik rehberlik uygulamalarında rehberlik hizmetlerinin
sunumunun genellikle psikolojik danışma, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi
verme, müşavirlik, yerleştirme, izleme değerlendirme ve araştırma hizmetleri
biçiminde sınıflandırmaktadır.

Çam (2003), yukarıda belirtilen dokuz hizmet alanına program-plan
hazırlama hizmetleri, grup rehberliği hizmetleri ve sevk (yardım almaya
yönlendirme) hizmetleri olmak üzere üç hizmet alanı daha ekleyerek bu
hizmetleri toplam on iki alanda toplamıştır.

Kepçeoğlu (2004),

okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre

rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlığın farklı olabileceğimi belirtmekte
ve başlıca dokuz hizmet alanından söz etmektedir. Psikolojik danışma, bireyi
tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, alıştırma-oryantasyon,
müşavirlik (konsültasyon), araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile çevre ve
veli ile ilişkiler olarak ele almaktadır.

Bakırcıoğlu (2005), altısı doğrudan, üçü de dolaylı olan psikolojik danışma
ve rehberlik hizmet alanlarını; okula ve yeni durumlara alıştırma hizmetleri,
öğrenci tanıma hizmetleri, psikolojik danışma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma
hizmetleri, yerleştirme hizmetleri, izleme hizmetleri, danışma hizmetleri, çevre
ve veliyle ilişki hizmetleri ve araştırma değerlendirme hizmetleri olarak
sıralamaktadır

Bir okuldaki rehberlik çalışmaları okulun amaç ve ihtiyaçlarının gerek
duyduğu alanlarda yoğunlaştırılabilir. Okulun özelliği, öğrencilerin ihtiyaçları,
problem

alanlarına

ve

personelin

rehberlik anlayışına

göre

değişiklik

göstermektedir. Ağırlıkları ve öncelikleri değişse de öğrenciyi her yönüyle
gelişrtirmeyi amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanları
bütündür.

bir
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Genel olarak bir

okul psikolojik danışma ve rehberlik programında şu

unsurların kapsanması önerilebilir. (Kepçeoğlu, 2004:81). Okul psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri ile erişilmek istenen amaçları, belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin verilmesinde uyulacak temel
ilkeler (etik) kuralları, öğrencilere sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ve hizmetlerin daha etkili olmasını sağlayacak öteki hizmetler;
psikolojik danışma hizmetleri, öğrencileri tanıma hizmetleri, bilgi toplama ve
yayma

hizmetleri,

yerleştirme

hizmetleri,

izleme

hizmetleri,

alıştırma

oryantasyon hizmetleri, müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri, araştırma ve
değerlendirme ve çevre ve veli ile ilişkileri, psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ile okuldaki sınıf öğretmenliği, eğitsel kollar, özel eğitim çalışmaları
arasındaki ilişkileri, okul içi ve okul dışı ilişkiler ve işbirliği esasları ve yönetici,
uzman ve akademik personel, görevler ve sorumlulukları kapsamalıdır .

Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması
ve verimliliği bu hizmet alanlarının birbirlerini tamamlama gücüne ve okul
personeli arasındaki işbirliğine ve okul personelinin ortak bir rehberlik
anlayışına bağlıdır (Yılmaz, 2006:60).

Öğrenciyi bir çok yönüyle ele alarak, onun gelişiminin önündeki engelleri
ortadan kaldırmayı ve böylece bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmayı
amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik, bunu yaparken öğrenciye birçok
alanda hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler öğrenciye yönelik doğrudan
hizmetler ile yine öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dolaylı hizmetler olarak
sınıflandırılmaktadır (Güven, 2006:67).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre "rehber ve psikolojik danışman zamanının en az %75'ini doğrudan
müdahale hizmetleri için, rehber ve psikolojik danışman, zamanının en fazla
%25'ini de dolaylı müdahale yöntemleri için kullanır'' demektedir.
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Literatür incelendiğinde her ne kadar farklı sınıflamalara rastlanılsa da
genellikle okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin doğrudan öğrenciye
dönük olan hizmetler ve doğrudan öğrenciye dönük olmayan hizmetler olarak
ikiye ayrıldığı görülmektedir (Yaycı, 2008:70).
Doğrudan PDR Hizmetleri:
•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

Dolaylı PDR Hizmetleri:
•

Okul PDR Programının Hazırlanması

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

•

Anne-Babaya Rehberlik

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri (Yılmaz, 2006:55).

Yukarıda belirtilen hizmetlerin birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan
hizmetler olduğu unutulmamalıdır. Bu hizmetler bir bütündür ve hizmetlerin
merkezinde psikolojik danışma yardımı yer almaktadır (Güven, 2006:67).

Aşağıda bu hizmet alanları açıklanacaktır.

•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Psikolojik Danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin temelini ve özünü
oluşturur (Kepçeoğlu, 2004:82). Psikolojik danışma ve hizmetini içermeyen
rehberlik uygulamalarının eksik kalacağı ve amacına yeterince ulaşamayacağı
kabul edilmektedir. Bu hizmetler diğer rehberlik hizmetlerine göre daha
profesyonel düzeyde yürütülen hizmetlerdir (Güven, 2006:68).
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Bütün diğer rehberlik servislerinin sanal amacı öğrencinin danışmanla karşı
karşıya gelerek danışma ilişkisine girmesini ve daha etkili uyum sağlamasını
kolaylaştırmaktır. Bireyi tanıma servisinin kişi; bilgi servisinin okul ve mesleklere
ilişkin topladığı bilgiler, aslında hep psikolojik danışma servisinde öğrenciye
yardım içindir (Baloğlu ve Tan, 2006:162).

Psikolojik danışma

ile

ilgili değişik kaynaklarda farklı tanımlamalar

yapılmaktadır. Mowrer'e göre psikolojik danışma, tamamen bilinç alanında olan
çelişkilerin yarattığı normal kaygılardan şikayetçi bir bireye uzman tarafından
yapılan yardım olarak tanımlamakta Pepinsky'e göre de psikolojik danışma;
köklü problemi olmayan yani dış çevrelerden gelen baskıların kurbanı olan ve
henüz katı, nörotik davranış kalıpları geliştirmemiş olan kişilere verilmesi
gereken bir yardım olarak tanımlamaktadır (Yılmaz, 2006:61).

Gibson ve Mitchell (1990), psikolojik danışmayı " bireyin karar verme ve
problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine
yardımcı olmak amacıyla bireyle yüzyüze kurulan yardım ilişkisi" olarak
tanımlamaktadır (Yeşilyaprak, 2006:10).

"Psikolojik danışma süreci içinde yardım alan kişiye danışan, yardımı veren
uzmana ise danışman" denir (Çam, 2004:60). Psikolojik danışma uygulaması
sadece bir danışan ile danışman arasındaki görüşme ise buna bireysel
psikolojik danışma, birden fazla danışanla aynı anda görüşme şeklinde
yapılıyorsa bu grupla psikolojik danışma olarak adlandırılır.

Danışan ile danışmanın yüz yüze geldikleri uygun bir fiziki ortamda,
danışanın kendini tanıması, sorunlarını anlayabilmesi ve gerçekçi kararlar
alarak kendini geliştirebilmesi amacıyla bireysel yada grupla yapılan psikolojik
yardım sürecidir (Yılmaz, 2006:61).
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Psikolojik danışma hizmetlerinin amacı tüm psikolojik danışma ve rehberlik
alanı için geçerli bir amaç olan bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Psikolojik danışmada kısa orta ve uzun vadeli amaçlardan söz
edilebilir. Psikolojik danışmada kendini gerçekleştirme uzun vadeli amaçtır
(Kepçeoğlu, 2004:84).

Okullarda psikolojik danışma uygulamaları; öğrencilerin başarısızlık ve
öğrenme güçlükleri, kişisel ve sosyal problemler, okulla ilgili problemler, aile ile
ilgili problemler, geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, başkaları
ile ilişki kurabilme ve arkadaşlık konusundaki problemler gibi alanlarda
yoğunlaştırılabilir. Okullarda psikolojik danışma hizmetleri, bu konuda kuramsal
ve uygulamalı bir eğitimden geçmiş, gerekli bilgi ve becerileri kazanmış
psikolojik danışmanlarca yürütülür.

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

Ceyhan (1995), en geniş anlamda oryantasyon yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin, çevresine, işine alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa
süreli bir eğitim programıdır.

Psikolojik danışma

ve

rehberlikte

alıştırma- oryantasyon

hizmetleri

öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen
çalışmaları kapsar (Kepçeoğlu, 2004:119). Çoğunlukla öğretim yılı başında
okula yeni başlayan öğrencilere 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 (Yeşilyaprak, 2006:1O). Bazen öğretim yılı içinde yeni gelişmeler
ve uygulamalardan haberdar etmek amacıyla okulun mevcut öğrencilerine de
bu hizmet verilebilir (Güven, 2006:71).

52

Oryantasyon hizmeti öğrencinin yeni geldiği ortamda karşılacabileceği
güçlükleri en aza indirerek yeni duruma kolay alışmasını sağlamak, kendini
yalnız ve çaresiz hissetmesini önleme amacına yöneliktir. Böylece öğrencinin
kısa sürede tanıyıp uyum sağladığı bir eğitim ortamında daha başarılı olması
beklenir. Öğrenmeye güdülenmesi artar. Bu bakımdan oryantasyon hizmetinin
uyum sağlayıcı işlevinin yanısıra koruyucu ve önleyici işlevi de vardır
(Yeşilyaprak, 2006:11).

Okullarda

alıştırma-oryantasyon

hizmetleri

içinde

düşünülebilecek

çalışmalar ve uygulamalar şöyle sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004; Yılmaz, 2006:
Güven, 2006).
•

Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması

•

Okulun bina ve diğer fiziki olanakları ile tanıtılması

•

Okulun ve yakın çevrenin tanıtılması

•

Okulda uygulanan eğitim programının tanıtılması

•

Program dışı eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin tanıtılması

•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve diğer öğrenci
kişilik hizmetlerinin tanıtılması

•

Okulda uygulanan kuralların tanıtılması

Oryantasyon çalışmaları öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerini tanıtmada ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
göstermede büyük fırsatlar sağlar. Okuldaki uzmanların bu fırsatlardan
yaralanarak daha öğretim yılı başında öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgi vermeye çaba
göstermeleri beklenir (Kepçeoğlu, 2004:123).

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinin temel amaçlarından birinin bireyin kendini tanıması,
anlaması ve kabul etmesi olduğu kabul edilmektedir. Her birey kendine özgü ve
tektir. Bireyin seçimler yapması, kararlar alması ancak kendi özelliklerini
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tanıması ile mümkündür. Bu amacın yerine getirilmesi için de rehberlik
hizmetleri içinde bireyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Bireyi tanıma, her bir öğrenci için, öğrenciyi bir birey olarak diğer kişilerden
ayırt edebilecek ve gelişimini gerççkeçi bir şekilde gösterebilecek bilgilerin
toplanması, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi hizmetleridir (Baloğlu ve Tan,
2006:151).

Bireyi tanıma onun kişilik özelliklerini bilmekle mümkün olur. Kişilik çok
kapsamlı bir kavram olup; bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinik bütün
özelliklerini, güdülerini duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve davranış
kalıplarını içine alır (Yeşilyaprak, 2006:268).

Bireyi tanıma çalışmaları ile elde edilecek bilgilerin diğer psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerinde, özellikle psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma,
yerleştirme ve izleme hizmetlerinde geniş kullanım alanları vardır. Bireyi tanıma
hizmetleri diğer psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bir tür ön koşulu
niteliğindedir (Kepçeoğlu, 2004:103).

Öğrenci hakkında toplanan bilgilerden

okul yöneticileri, öğretmenler ve

veliler de yararlar sağlar. Yöneticiler bu bilgilerden yararlanarak okulda daha
gerçekçi planlama ve düzenlemeler yapabilirler. Öğretmenler bu bilgilere
dayanarak öğrencilerin özelliklerin ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona
akademik yardımda bulunabilirler. Veliler de çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin
toplanmış objektif bilgiler sayesinde çocuklarını daha iyi tanıyabilir ve onlarla
ilgili alınacak eğitsel, mesleki ve psikolojik ve sosyal kararları daha iyi
kavrayabilir ve dolayısıyla da çocuklarına yardımcı olabilirler (Özgüven, 2002:
44-45).

Bireyi tanıma hizmetleri ile ilgili olarak şu ilkeler ve anlayışlar her yerde ve
her zaman benimsenmelidir: (Kepçeoğlu, 2004:104, Yeşilyaprak, 2006:270).
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•

Bireyi tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini tanımalarına
yardımcı olmaktır.

•

Okullarda tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri mutlaka takım halinde birlikte çalışmayı
gerektirir.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir.

•

Tanıma hizmetleri ile bireyler hakkında toplanan bilgiler objektif, geçerli
ve güvenilir olmalıdır.

•

Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde
edilen sonuçları çok dikkatlice kullanmak gerekir.

•

Okullarda öğrenciler hakkında çeşitli teknik ve araçlarla parça parça
toplanan bilgiler, bir bütünlük içinde sınflandırılmalı, özetlenmeli;
öğrencilerle paylaşmak ve gerektiğinde diğer ilgililere sunulmak üzere
dosyalanmalıdır.

•

Okullarda öğrenciler hakkında toplanan özel ve gizli olmayan genel
bilgilerden öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, yöneticilerin ve hatta
velilerin de yararlanması sağlanmalıdır.

•

Bireyleri tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallara mutlaka
uyulmalıdır.

•

Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke olarak
benimsenmelidir.

Birey hakkında sistemli olarak toplanıp kaydedilen bilgiler çok geniş bir
alana yayılır. Ama amaç hepsinde aynıdır. Her okul, kendi amaç ve imkanlarına
göre, toplu dosya için toplayacağı bilgilerin çeşit ve derinliğini kendi
ayarlayabilir (Tan ve Baloğlu 2006:152). Örneğin bir ilkokulda bireyi tanıma
hizmetleri için düşünülebilecek bilgi toplama alanları bir lisede düşünülebilecek
bilgi toplama alanlarından farklı olmaktadır. Bu tür farklılıklar psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetleri verilecek bireylerin özellikleri ve gelişim farklılıklarının
doğal bir sonucudur (Kepçeoğlu, 2004:108).
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Bireyi tanımanın esas amacı, elde edilen bilgileri bireyle paylaşarak kendini
gerçekçi biçimde tanımasına yardımdır (Yeşilyaprak, 2006:272). Bireyi tanıma
amacıyla çeşitli kaynaklar incelendiğinde bireyi tanıma için kullanılan tekniklerin
testler ve test dışı teknikler olmak üzere iki grupta sınıflandığı görülmektedir.
Testler
Testler genelde şu amaç için kullanılır (Kepçeoğlu, 2004, Yeşilyaprak, 2006).

•

Bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi toplama

•

Özel ve üstün yetenekli öğrenciler ile özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrencilerin ya da genel olarak bireylerin genel, özel ve farklı zihin
yetenekleri hakkında bilgi toplama

•

Bireylerin çeşitli kişisel uyum ve gelişme durumlarını etkileyen çeşitli
problemleri hakkında bilgi toplama).

•

Bireyin

başarısızlık

ve

uyumsuzluk

nedenlerinin

araştırılmasında

testlerden yararlanılır. Örneğin öğrencinin öğrenme güçlükleri psikolojik
olabilir. Bu nedenlerin saptanmasında testler kullanılabilir.
•

Bireylerin ben'lik kavramı yani kendilerini algılama biçimleri hakkında
bilgi toplama

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti almadan önce ve sonra
öğrencilerin gelişim ve uyum durumlarını izlemek için testlerden
yaralanılır.

Günümüzde teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte bilgisayarlardan her
alanda

yararlanabilmekteyiz.

kaydedilmesi

işlemlerinde

Bilgilerin

teknolojiden

sınıflanması,
yararlanmak

özetlenmesi
öğrenci

ve

hakkındaki

bilgilerin tüm akademik yaşantısı boyunca daha kolay takip edilmesini
sağlayacaktır.

Bireyler hakkında çeşitli teknikler kullanılarak toplanan bilgilerin saklanması
hafızaya bırakılmamalıdır. Bireyi tanımak için devamlı ve sistemli olarak
toplanan bilgiler kaydedilmezse, zamanla kaybolup gider ya da yanlış şekillerde
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hatırda kalır (Tan ve Baloğlu, 2006:157). Bu nedenle bireyler hakkında çeşitli
teknikler kullanılarak toplanan bilgiler elenir, sınıflandırılır, kontrol edilir ve
özetlenerek düzenli bir şekilde kaydededilir. Bireyi tanıma teknikleri ile elde
edilen bu bilgilerin kaydedildiği dosya toplu dosya olarak adlandırılmaktadır.

Toplu dosya yerine öğrenciyi tanıma ve izleme dosyası ve gelişim dosyası
isimleri verilmektedir (Yeşilyaprak, 2006:333). İçinde bulunduğumuz bilgi
çağında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve eğitimin genel yapı ve
işleyişinin değişmesi ve yeni ortaya çıkan olanaklardan yararlanılması
kaçınılmazdır. Bu nedenle geleneksel olarak kullanılan toplu dosyaların yerine
artık disketler kullanılmalıdır (Özgüven, 2000:120).

Bugüne kadar danışma alanında bilgisayar kullanımı kariyer gelişimde
yoğunlaşmakla birlikte pratik kullanım alanları da bulunmaktadır Bilgisayarın
diğer kullanım alanları öğrencilerin kayıtlarının tutulması, danışma etkinliği,
öğrencilerin

bireysel ve grup terapilerinin zamanlarının belirlenmesi, kişisel

dosyalar oluşturulması ile ilgili etkinlikler yer almaktadır (Sabella, 1996:85).

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

Bilgi toplama servisi, bir okuldaki rehberlik programının en önemli yanını
oluşturur. Öğrenciler, öğrenim hayatlarının hemen her düzeyinde bir takım
problemlerle karşı karşıya kalırlar ve zaman zaman, kendileri için hayati önem
taşıyan kararlar verme durumunda kalırlar.

Değişimin her alanda hızla yaşandığı

dünyamızda durmadan yeni

mesleklerin ortaya çıktığı ve geleneksel mesleklerin ortadan kalkmakta olduğu
toplumumuzda; meslekler ve eğitim kurumları hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi
sahibi olmak gittikçe güçleşmektedir. Bu nedenle öğrencileri çevrelerinde
kendileri için hazırlanmış imkanlardan
başlıca görevlerinden olmalıdır.

heberdar etmek rehberlik servisinin
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Ayrıca öğrenciler gelişim yönünden zaman zaman kritik dönemden geçerler.
Bu dönemlerde bedensel ve duygusal gelişimin ilkeleri hakkında onları
aydınlatmak, kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar ve çevreye iyi bir
uyum sağlama konusunda bilgi vermekte rehberlik servisinin esas fonksiyonları
arasında sayılabilir.

Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin esas amacı okullarda öğrencilerin
eğitsel ve mesleki alanlarda kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimleri yaparak
onların eğitsel ve mesleki yönelmelerine yardımcı olmaktır (Yılmaz, 2006:68).
Kısaca bilgi toplama hizmetleri "öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır'' şeklinde özetlenebilir
(Yeşilyaprak, 2006:12).

Bir okuldaki rehberlik örgütünün bilgi verme servisinin öğrencilere sağladığı
bilgiyi üç başlık altında inceleyebiliriz (Yılmaz, 2006:69).

•

Eğitsel Bilgiler: Bu bilgiler daha çok öğrencinin başarısını artırmaya
yönelik bilgilerdir. Bu bilgiler; hızlı ve etkili kitap okuma teknikleri, verimli
ders çalışma yöntemleri, ders çalışma planı hazırlama ve uygulama, not
tutma, boş zaman etkinlikleri, bilimsel yaratıcı ve eleştirel düşünme
olarak sıralanabilir.

•

Mesleki Bilgiler: Bu bilgiler öğrenciye eğitim yaşamı boyunca ilgi yetenek
ve kişilik özellikleri bakımından kendisini ve kendisine uygun meslekleri
tanımayı, bir mesleğe yönelmeyi, meslek ve iş yaşamına hazırlanmayı
ve bir meslekte ilerlemeyi içeren bilgileri kapsamaktadır.

•

Kişisel-toplumsal Bilgiler: insan ilişkileri ve iletişim, problem çözme
yöntemleri, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, öz disiplin, sorumluluk
alma, etkin dinleme, tartışma, aile ilişkileri, toplumsal roller gibi bilgileri
kapsamaktadır.
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Kişiye kendisi, çevresi ve öğrenim ve mesleklere ilişkin bilgiler bireysel ve
grup etkinlikleri ile aktarılabilir. Belli başlı bilgi sunma yolları arasında psikolojik
danışma, duruma alıştırma, çevre taraması, okul ve işyeri ziyaretleri, meslekler
ya da okullar haftası gibi günler, görüşme metodları yer alır (Tan ve Baloğlu,
2006:161).

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

Bu hizmet öğrencilerin yararlanmaları ve yardım almaları amacıyla okul
içinde ve okul dışında gereksinim duydukları kişi ve kurumlara yönlendirme
hizmetidir (Yılmaz, 2006:71).

Öğrenciler, kökleri kişiliğin derinliğinde yer alan psikolojik bir rahatsızlık,
sahip olduğu özellikleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme, çekingen davranma,
olumsuz aile ve arkadaş ilişkileri, ders başarısızlığı, meslek seçme gibi
konularda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu hizmetlerin bir kısmı okul ortamında
ve okulda görevli personel tarafından sunulabilir. Bazı hizmetler ise, okul
dışındaki kurumlarda sunulan hizmetlerdir (Çam, 2004:62).

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinde çalışan psikolojik danışman
kendi görev sınırları dışında kalan çeşitli problemler için öğrencileri rehebrlik ve
araştırma merkezlerine ve diğer kişi ve kurumlara yardım almaları amacıyla
yönlendirmelidir. Bu hizmetin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için hem
öğretmenlerin,
öğrencilerin

hem

de

problemlerine

okul

psikolojik danışmanının

yönelik

hangi kurum,

okul

çevresinde

kuruluş yada

kişilere

başvuracakları konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir (Yılmaz, 2006:71).

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda çeşitli okullara, programlara, seçmeli derslere, sosyal, kültürel ve
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eğitsel etkinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yerleşmeleri
amacıyla yapılan çalışmaları kapsar (Güven, 2004:75).

Yerleştirme

hizmetlerinin

amacı,

öğrencilerin

niteliklerine

uygun

programlara, ders dışı etkinliklere, eğitici kollara yerleştirilmelerine, onların
sürekli ya da yarım zamanlı iş bulmalarına yardımcı olmaktır (Kuzgun, 1992:7).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre ve hizmetin niteliğine göre
çeşitlilik göstermektedir (Kepçeoğlu, 2004:115).

•

Hizmetin verildiği yere göre:

Okul-içi yerleştirme: Okulda açık olan alan/bölümler, programlara, eğitsel
kollara, sanatsal ve kültürel etkinliklere yerleştirme
Okul-dışı yerleştirme hizmetleri: Okul dışında çeşitli iş ve mesleklere, bir üst
öğretim kurumuna, programlara ve sanatsal ve kültürel etkinliklere
yerleştirme

•

Hizmetlerin niteliğine göre:

Eğitsel yerleştirme: Program, alan/bölüm, kurs, ders, diğer okullara
yerleştirme.
Mesleki yerleştirme: Öğrencileri iş, mesleğe yerleştirme.
Sosyal yerleştirme: Sosyal, kültürel, eğitsel kol etkinliklere yerleştirme
(Yılmaz, 2006:72).

Okullarda

yerleştirme

hizmetlerinin

gerçekçi

olması

ve

öncelikle

uygulamalara dönük olarak düzenlenmesi için gerekli olan sağlam bilgilerin
toplanması ve bunlar üzerinde gerekli incelemelerin yapılması zorunludur.
Eğitsel, mesleki ve kişisel bilgilerin toplanması ve incelenmesi; böylece
yerleştirme hizmetleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi amacı ile çeşitli Psikolojik
Danışma ve

Rehberlik tekniklerinden yararlanmak

gerekir (Kepçeoğlu,

2004:116). Görüldüğü gibi yöneltme ve yerleştirme hizmetinin ön koşulu;
öğrenciyi tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetidir.
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•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

İzleme hizmeti öğrenciye sunulan hizmetlerin sonuçlarını görmeye yönelik
"geribildirim" niteliğinde bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76). Özellikle yöneltme ve
yerleştirme hizmetleri sonucunda öğrencilerin yerleştirildikleri programlar,
etkinlikler, üst okullar, ya da iş ve meslek alanlarındaki başarı durumlarının ve
yaşadıkları uyum güçlüklerinin incelenmesi bir izleme çalışmasıdır (Güven,
2006:76).

Psikolojik danışma ve rehberlikteki izleme hizmetleri tüm öğrencilere
yönelik olmalıdır. Sadece okula devam eden öğrencileri değil, okul bitirerek bir
başka okula ya da işe giren öğrencileri de kapsamalıdır.

Bu amacın gerçekleşmesi için mezunlarla ilişkiyi koparmamak, mektup,
görüşme, eski mezunlar günleri düzenleme gibi yollarla bilgi toplayıp verilen
hizmetleri izleyip değerlendirmek gerekir (Yeşilyaprak, 2006:13).

İzleme hizmetlerinin en önemli yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
•

Okulda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleinin etkili olup
olmadığını ortaya koyar.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı ve sınıf rehberlik
planlarının yeterli ve yetersiz yanları hakkında bilgi verir.

•

Bu doğrultuda hazırlanacak olan psikolojik danışma ve rehberlik
programlarının daha gerçekçi ve öğrencilerin gereksinimlerine yönelik
olmasını sağlayarak, programın etkililiğini artırır.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekli yenilenmesini
ve gelişmesini sağlar.

•

Hizmetlerin uygulanma sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar hakkında bilgi
verir ve hizmetlerin süreç içinde iyileştirilmesini sağlar.
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•

İzleme

ve

değerlendirme

hizmeti

mezun

olan

öğrencileri

de

kapsadığından psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekliliğini
de sağlar (Yılmaz, 2006:77).

•

Okul PDR Programının Hazırlanması

Erkan (2006)'a göre, okul psikolojik danışma ve rehberlik programları, okul
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde hayati bir öneme
sahiptir. Okulda gerçekleştirilecek tüm PDR etkinliklerinin verimliliği, söz
konusu

programların

sağlıklı

bir

biçimde

hazırlanması,

geliştirilmesi,

uygulanması ve değerlendirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Vanzandt ve Buchan (1997), 1970'1i yıllardan beri A.B.D'de okul rehberliği
ve danışmanlığı alanının öncüleri "kapsamlı, gelişimsel rehberlik ve psikolojik
danışma program modeli" adında somut ve uygulanabilir bir yaklaşımın
önerilmekte olduğunu vurgulamaktadırlar (Doğan, 2000:56).

Kapsamlı

PDR

programları

kuramsal

temelini

gelişimsel

rehberlik

yaklaşımından alır (Güven, 2006:79).

Kapsamlı rehberlik program modeli, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin işlevini, salt üst okul ve meslek seçimi ya da kriz durumlarında
müdahale etme şeklinde formüle eden geleneksel rehberlik ve psikolojik
danışma yaklaşımlarına tepki olarak doğmuştur (Doğan, 2000:57).

Rehberlik hizmetleri daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi planlı,
programlı ve profesyonelce yürütülen hizmetlerdir. Hangi kurumda olursa olsun
verilecek rehberlik hizmetlerinin önceden hazırlanacak bir programa ve plana
bağlı olarak yürütülmesi gerektiği görülmektedir PDR programları geliştirilirken
kurumun özellikleri, amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınmak zorundadır. Bu
nedenle tek tip PDR programı yoktur denilebilmektedir.
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Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programının hedefleri, okulun felsefesi ve
misyonu, PDR'nin ilkeleri ve öğrencilerin ihtiyaçları üzerine temellendirilir. Bu
yüzden ilköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik PDR hizmetleri, gelişim
döneminin özellikleri ve farklılıklarından dolayı, ergenlere ve yetişkinlere
verilecek hizmetlerden farklı ve daha karmaşıktır. Kapsamlı Gelişimsel PDR,
okuldaki eğitimsel süreçler bütününün ayrılmaz bir bileşenidir (Külahoğlu,
2004:144)

Okul PDR programını hazırlamada ve geliştirmede en önemli sorumluluk
okulda görevli psikolojik danışmana düşerken işbirliği ilkesine dayalı olarak okul
müdürü ve öğretmenlere de bazı görev sorumluluklar düşmektedir (Güven,
2006:77).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre okul müdürü; rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
ile ilgili yıllık program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince
gönderilen çerçeve programı ve rehberlik kurulunun tavsiye kararlarını da
dikkate alarak, hazırlanmasını ve uygulanmasını, öğretmenlerin ise; okul
rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı yıllık çalışma programı
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekle görevli oldukları belirtilmektedir (K.K.T.C
Okul Rehberlik Tüzüğü 2/9/2005).

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

Okullarda verilen eğitimin genel amacının öğrencinin bir bütün olarak
gelişmesine yardımdır. Rehberlik servislerinde görevli psikolojik danışmanlar
da, yaptıkları çalışmalarla öğrencinin bir bütün olarak gelişmeleri yönünde çaba
göstermektedirler. Psikolojik danışmanların bu amaca ulaşabilmesi için tek
başlarına çaba göstermeleri yeterli olmamaktadır. "A.B.D'de rehberlik servisinin
etkililiği üzerine yapılan bazı araştırmalarda, "konsültasyon" çalışmaları en
yararlı hizmet olarak ifade edilmektedir'' (Akman, 1992:319).
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Psikolojik danışma ve rehberlikte müşavirlik hizmetlerinin amacı, okuldaki
yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip
olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve tüm
olanakların

bu anlayışa

uygun bir biçimde

kullanılmasını sağlamaktır

(Kepçeoğlu, 2004:123, Yılmaz, 2006:80; Güven, 2006:79).

Akman (2002), okullarda yapılan konsültasyon çalışmalarını "öğrencinin
eğitimi ile ilgili ya da yetiştirilmesinden sorumlu bir ya da daha fazla sayıda
kimsenin, psikolojik danışman ile işbirliği yaparak, öğrencinin gelişmesi için
kurdukları yardım ilişkisi" olarak tanımlamaktadır.

Bu hizmetler doğrudan öğrenciye dönük olmayan, ancak öğrencilere verilen
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004: 123).

Shaw (1972)'a göre konsültasyon çalışmalarında çocuğun probleminin
kaynağı araştırılmalıdır. Çocukla ilgili tüm kişiler karşılıklı fikir alışverişi yapmalı,
problemin kaynağı ve alınacak tedbirler konusunda ortak bir görüş birliğine
varılmalıdır (Akbaş, 2001:36).

Okullardaki PDR hizmetlerinin başarıya ulaşmasının temel koşullarından
biri, ilgililerin işbirliği içinde ve ortak anlayışla hareket etmeleridir (Güven,
2004:79). Takım halinde çalışmanın en başta gelen koşullarından biri,
takımdaki üyelerin aynı amaca erişmek üzere ortak ve yeterli bir anlayışa sahip
olmasıdır. Bu amaçla psikolojik danışma ve rehberlikte, ilgili personel
(öğretmen, yönetici, veli) arasında bu ortak yeterli anlayışın sağlanması için
müşavirlik hizmeti yerine getirilmelidir (Kepçeoğlu, 2004:123).

Yapılan araştırmalar okul yöneticileri ve öğretmenlerin PDR hizmetlerine ve
psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin algı ve anlayışları konusunda bazı
eksikliklerin ve yanlış anlayışların olduğunu göstermektedir (Güven, 2006:80).
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Öğretim kademelerinin

tümünde önem verilmesi gereğine karşın, özellikle

ilköğretim düzeyinde konsültasyon
Bilindiği

gibi

ilköğretim

çağındaki

çalışmaları ağırlıklı bir önem taşımaktadır.
çocuklar

içlerinde

bulundukları

döneminin özelliği olarak henüz yetişkinlere bağlı durumdadırlar.
öğretmen

ve velilerle

işbirliği yapılmadan

yürütülen

gelişim

Bu nedenle

rehberlik çalışmalarının

şansı ilköğretimin ilk kademesinde oldukça azdır (Akman, 2002:8).

Okullardaki

konsültasyon

hizmetleri

kapsamında

yapılabilecek

bazı

çalışmalar şöyle sıralanabilir: (Kepçeoğlu, 2004:124; Güven, 2006:80).

•

Okul yöneticisi

ve öğretmenlere

okuldaki

PDR hizmetleri

hakkında

tanıtıcı bilgiler verme
•

Öğretmenlerden

beklenen

sınıf-içi

rehberlik

uygulamalarında

öğretmenlerle yardımlaşma
•

Öğrenme

ve çalışma

öğrencilerini

güçlükleri,

özel ihtiyaçları

ve problemleri

olan

tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle

işbirliği yapma
•

Okulda

rehberlik

saatlerinde

uygulanacak

rehberlik

programını

hazırlamada ve uygulamada yönetici ve öğretmenlerle yardımlaşma
•

Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden
yaralanma yollarını açıklama

•

Okuldaki tüm olanakların

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine

daha uygun olarak kullanılmasında

okul müdürü ve diğer yöneticilerle

anlayış ve işbirliği sağlama

Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik Tüzüğü'ne göre psikolojik danışmanların
müşavirlik

hizmetiyle

öğretmenlerine

ilgili yapabileceği

ve gerektiğinde

ailelere, öğrencilere,

sınıf

diğer okul personeline yönelik hizmet alanına

uygun toplantı, konferans ve panel gibi
almaktadır.

etkinlikler;

etkinlikler düzenleme

şeklinde yer

65

Konsültasyon çalışmaları bireysel ya da grup çalışmaları olarak yürütülebilir
(Akman, 2002:9).

•

Bireysel Konsültasyon

Anne ve babalara yönelik yapılan konsültasyon:

Özellikle ilköğretim

okullarında psikolojik danışmanlar sıklıkla velilerle yalnız ya da öğretmenlerle
birlikte karşı karşıya gelirler. Ebeveynler çocukların içinde bulundukları gelişim
dönemlerine bağlı olarak dile getirdikleri sorunlar birbirine paraleldir. Bu tür
problemlerin çözümüne yönelik olarak bazı alternatiflerin sunulduğu bröşür
veya yazılı notların velilere dağıtılması yararlı olabilir.

Öğretmenle yapılan konsültasyon: Değişik biçimlerde yapılabilmesine karşı
genel olarak öğretmenlerle yapılan konsültasyonlarda, belirli bir öğrenci ya da
öğrenci grubuna ilişkin öğretmenin anlattıkları dinlenir ve probleme yönelik olası
seçenekler tartışılır.

Bir diğer yöntem belirli dönemlerde öğretmenlere

rehberliğe ilişkin bilgilere içeren broşürlerin dağıtılmasıdır.

•

Grup Konsültasyonu

Vak'a çalışması grubu:

Bu tür bir konsültasyonda, sorunlu bir öğrenciye

ilişkin olarak o öğrenciyle ilgili personel ve psikolojik danışman bir araya
gelerek öğrencinin sorununa yönelik çalışma yaparlar.

Öğretmenlerle grup konsültasyonları: Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
hakkında bilgi sahibi olmaları, sadece kendilerinin bu sorunlarla karşılaştıklarını
düşünmelerini önleyerek, problemlerle baş etme güçlerinin artırabilir. Benzer
sorunlar karşısında diğer öğretmenlerin farklı bakış açıları ya da değişik çözüm
yollarını görmek, sorunları farklı boyutlarda değerlendirmelerini kolaylaştırır.

Psikolojik

danışman,

rehberlik

çalışmaları

sırasında

öğretmen

ve

yöneticilere gerek duydukları yardımı vermeye, karşılaşılan güçlükleri birlikte
çözmeye, onlara uzmanlık alanı ile ilgili müşavirlik yapmaya her zaman hazır ve
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istekli olmalıdır. Ancak bu şekilde okullarda ortak bir rehberlik anlayışının
gelişmesine yardım edebilir.

•

Anne-Babaya Rehberlik

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir. Anne-babaların davranış
ve tutumlarının çocuğun okul yaşamını ne şekilde etkilendiğini ortaya koyan
çeşitli

araştırmalar

vardır

(Güven,

2006:81).

Rehberlik

hizmetlerinden

yararlanarak kendi çocuğu hakkında yeterli bilgiye sahip anne-babalar,
çocuklarının

önündeki

engelleri

kaldıracak,

onları

yönlendirecek,

yüreklendirecek ve onların bir bütün olarak gelişmek istedikleri yönde
gelişmelerine katkı sağlayacaklardır (Yılmaz, 2006:83).

Belli bir programa ve dayalı olarak velilere farklı zamanlarda ve konularda
eğitim ve rehberlik etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu tür programlarda çocuğa
düzenli çalışma alışkanlığı ve sorumluluk kazandırma, kendine güven duygusu
ve sosyal beceriler geliştirme, çocukla iletişim, çocuğun gelişim özellikleri gibi
konular üzerinde durularak onların bu konularda çocuklara destek olmayı
sağlayacak beceriler kazanmalarına yardımcı olunabilir (Güven, 2006:82).

Rehberliğin tüm diğer çalışmalarında olduğu gibi anne-babalara rehberlik
hizmetleri de işbirliği içinde hem de planlı programlı yürütülmelidir.

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır (Kepçeoğlu, 2004:130). Öğrencilerin
çevredeki olanaklardan yararlanmalarını sağlamak önemlidir. Bu olanaklar,
psikolojik yardım ve sağlık hizmeti sunan, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yapılabildiği kuruluşlar ve çevredeki diğer okullar gibi kurumları kapsar (Çam,
2004:65).
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Okulun çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka
kuruluşların çalışmalarını tanıması ve bunlarla yakın işbirliği yapması gerekir.
Bir yandan çevre ile yakın ilişkiler ve işbirliği sürdürülürken, öte yandan da
öğrenciler ve velilere çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka uzman ve kuruluşlar hakkında tanıtıcı bilgiler verilmeli; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için veliler ve öğrenciler teşvik edilmelidir
(Kepçeoğlu, 2004:131).

Çevre ile ilişkiler içinde okulun çevreye tanıtılması da önemlidir. Okulun
özelliklerinin, ihtiyaçlarının, çevreye katkılarının çevre tarafından bilinmesi,
çevrenin

okula

olan

ilgisini

artıracak

ve

okulun

çevre

tarafından

desteklenmesini sağlayacaktır. Bu amaçla okulu tanıtıcı gazete, broşür veya
dergi çıkarılabileceği gibi yerel basından da yararlanılabilir (Güven, 2004:83).

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

Her bilimsel çalışma alanında olduğu gibi, psikolojik danışma ve rehberlik
alanında da araştırma büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, rehberlik ve
psikolojik danışmada geleneksel olarak bilinen değerlendirme hizmetleri
günümüzde araştırma ve değerlendime hizmetleri olarak ele alınmaktadır
(Kepçeoğlu, 2004:126).

Özellikle uygulanan bir programın sonuçları hakkında bilgiler edinmek,
öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin özellikle, ihtiyaç ve beklentileri hakkında
ayrıntılı bilgilere sahip olmanın yanında yaşanan bir sorunun çözümü için yol
gösterici bilgiler edinmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapmak
gerekir (Çam, 2004:66).

Gerek araştırma ve gerekse değerlendirme hizmetleri süreklilik isteyen
hizmetlerdir ve bu hizmetler çok iyi planlanmalıdır. Bu servisin hizmetleri, okul
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rehberlik ve psikolojik hizmetler programının gerçekçi ve etkili olmasın hem de
yıldan yıla daha çok gelişmesini sağlar.

Araştırma değerlendirme servisinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları
ihtiyacın belirlenmesi

•

Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi

•

Öğrencilerin belli başlı öğrenme ve uyum güçlüklerinin

ortaya

çıkarılması
•

Psikolojik danışma ve rehberlik programında yer alan her grup hizmetin
etkililiğinin değerlendirilmesi

•

Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının
belirlenmesi olarak sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004:127).

Değerlendirme
programında

sonucunda

gereken

elde

edilen

değişiklikler

yapılır.

sonuçlara
Okullarda

göre

rehberlik

araştırma

ve

değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların ve hazırlanan
raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve hatta velilerle
paylaşılması gerekir.

Psikolojik Danışmanların Görevleri

Çağdaş dünyada eğitimin amacı, bireyi sadece zihinsel yönden
geliştirmek değil, çeşitli ve karmaşık problemlerle başedebilecek şekilde kişisel,
sosyal duyuşsal ve bedensel olarak bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşılabilme yolunda en önemli dönem çocuğun gelişiminin en hızlı
olduğu ilkokul dönemin olduğu ortaya konulmaktadır. Çocuğun tüm hayatını
etkileyen

önemli

izlerin

oluştuğu

ilkokul döneminde,

ilkokul psikolojik

danışmanın (rehber öğretmen) görevininde ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
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İlkokul

döneminde

danışmanın

amacı,

her

çocuğun

kendi

yeteneklerinden yararlanması için ona yardım etmektir. Bu doğrultuda
danışmanın fonksiyonu, çocukların özgür öğrenme ve normal gelişme
problemlerine yardım etmektir (Ültanır, 2003:4).

Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin kişisel/sosyal, eğitsel ve
mesleki gelişimleri için çaba göstermektedirler (Nystul,1999; Erford, 2003). Bir
diğer deyişle okullarda psikolojik danışmanlar, öğrencilerin yaşamlarındaki
ilerleme

ve

gelişmenin

devamlılığını

garanti

altına

alan

stratejilerin

planlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin yüksek düzeyde gelişmesi için
onları cesaretlendirirler (Yalçın, 2006:123).

İlkokul danışmanlık programları diğer eğitim düzeylerinden ayrı ele
alınmalı ve bu bağlamda danışmanının rol ve işlevleri de diğer öğretim
kademelerinden farklılaşmalıdır. Bu farklılık danışmanın ne yaptığından ziyade,
nasıl yaptığında farklılaşmasıdır (Akboy ve İkiz, 2007:154).

Kepçeoğlu (2004), psikolojik danışmanların görevlerini belirleme
konusunda, bu konuda ileri bir durumda olan Amerika'da özellikle 1960-1970
yılları arasında, yoğun çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda öncelikle görev
alanlarının belirlendiği; sonra da danışmanların esas işi sayılan olumlu görevler
ile,

danışmanların işi sayılmaması gereken olumsuz görevlerin birlikte

listelendiği dikkati çekmektedir. Amerika'da Amerikan Personel ve Rehberlik
Derneği'nin (APGA) bünyesinde bulunan Amerikan Okul Danışmanları Derneği
(American School Counselor Association) tarafından sıralanan görev alanları
ve görevler ülke çapında yaygın olarak benimsenmektedir. Bu derneğin üyesi
olan bütün danışmanlar bu görev listesini esas almak zorundadırlar. Bu dernek
orta dereceli okul danışmanlarının görevlerini on görev alanında kırk dokuz
görev maddesi halinde listelemiştir.
Bunlar:
•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını planlama ve geliştirme

•

Psikolojik danışma
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•

Öğrencileri tanıma

•

Eğitsel ve mesleki planlama

•

Başka kurum ve kişilere psikolojik yardım için öğrenci gönderme

•

Yerleştirme

•

Velilere yardım

•

Müşavirlik (konsültasyon)

•

Araştırma

•

Halkla İlişkiler olarak belirlenmiş ve benimsenmiştir.
Engin

(1996),

Amerika

Birleşik

Devletlerinde

bulunan

Eğitim

Kaynakları Bilgi Merkezi (ERİC)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi,

ilköğretim

hizmetlerinde

psikolojik

danışma

çalışan

danışmanların

görevlerini; psikolojik danışma, konsültasyon, öğrencileri tanıma, ailelere
yardım, çevre ile ilişkiler, program yapmak ve koordine etmek, mesleki
gelişim, gelişimi sağlayıcı bir ortam hazırlamak, öğrencileri desteklemek,
disiplin işleri, halkla ilişkiler, araştırmalar yapmak ve yerleştirme olarak
belirtmektedir.

Aşağıda ilkokul psikolojik danışmanlarının görevleri olarak belirtilenler kısaca
açıklanacaktır:
•

Psikolojik

Danışma:

Öğrencilere

kendilerini

daha

iyi

tanımaları,

anlamaları ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardım etmek.
•

Konsültasyon: Öğrencilerin gereksinimlerini karşılama amacına yönelik
olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve okuldaki diğer personel ile
görüşmek ve işbirliği yapmak.

•

Öğrencileri Tanıma: Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri ve
nitelikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları güvenilir şekilde saklama
ve dosyalama, gerektiğinde bu bilgileri yorumlayarak iş, okul ve meslek
tercihlerine yardım etmek ve özel programlara katılmalarını sağlamak.

•

Ailelere Yardım: Ailelerle grup veya bireysel toplantılar düzenleyerek
onlara çocuklarının gelişimsel özellikleri, problemleri davranışları ve
diğer ilgili konularda bilgi vermek ve işbirliği yapmak.
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•

Çevre İle İlişkiler: Öğrencileri okul içinde ve dışında uygun olan
profesyonel kişilere göndermek.

•

Program yapmak ve Koordine Etmek: Rehberlik programını yapmak ve
etkinlikleri düzenlemek, gerçekleşmesi için ailelerin, okul personelinin ve
diğer ilgililerin çalışmalarını koordine etmek.

•

Mesleki Gelişim: Rehberlik programının bir parçası olarak mesleklerin ve
meslek seçiminin önemini kavramalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin
yöneltme

ve

mesleki

rehberliğin

amaçlarını

gerçekleştirmede

öğretmenlerle işbirliği yapmak.
•

Gelişimi Sağlayıcı Bir Ortam Hazırlamak: Öğrencilerin bedensel, sosyal
duyuşsal ve akademik gelişimlerini sağlayıcı bir ortam hazırlamak ve
bunları engelleyebilecek ve okul ortamında bulunabilecek her türlü
öğreyi ortadan kaldırma çalışmalarında bulunmak.

•

Öğrencileri Desteklemek: Öğrenciler herhangi bir olayla karşılştığı
zaman onları desteklemek ve yalnız bırakmamak.

•

Disiplin

İşleri:

Disiplin

problemi

olan

öğrencilerle

konuşmak,

öğretmenlere ve yöneticilere danışmanlık yapmak veya onlarla birlikte
çalışmak.
•

Halkla İlişkiler: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yarar ve
önemini öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve yöneticilere, okul ve
çocuklarla ilgilenen çevredeki insanlara anlatmak.

•

Araştırmalar Yapmak: Öğrencilerin özellikleri, değer yargıları, tutumları,
rehberlik programının etkinliği ve değerlendirilmesi, öğrencilerin yaşam
biçimleri ve başarıları konularında okul içinde ve dışında araştırmalar
yapmak.

•

Program

Geliştirmek:

Okuldaki

akademik

programın

öğrencilerin

gereksinimleri doğrultusunda yürütülmesini ilgililerce koordine etmek ve
bireysel özelliklerine göre planlanmasına çalışmak.
•

Yerleştirme: Okula yeni gelen öğrenciler ve veliler ile görüşmeler
yaparak

öğrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

programlara

72

yerleştirmelerini sağlamak.

İleriki yıllarda iş,

meslek ve okullara

yerleşmelerine yardım etmek.

Kepçeoğlu (1978), yılında okul danışmanlarının görevleri konusunda
geniş çaplı bir araştırma yaparak danışmanların görevi olanları altmış madde
ve danışmanın görevi olmayan olumsuz görevleri yirmi altı madde içinde
toplanmıştır.
Yapılan araştırmaya göre danışmaniarın görevi olanlar görev alanlarına göre
şöyle özetlenebilir:

1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik programını geliştirme ve uygulama
alanındaki görevler:
•

Okul psikolojik danışma verehberlik programını hazırlama ve okul
müdürüne sunma

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını özetleme, bu özeti
yönetici, öğretmen, öğrenci ve başka ilgililere dağıtma

•

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında gerekli olan yer, araç
ve gereçlerin sağlanması için okul müdürüne önerilerde bulunma

2. Psikolojik Danışma alanındaki görevler
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik
danışma yapma

•

Öğrenim planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Meslek seçimi planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Kişisel ve sosyal problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma
yapma

•

Okulla ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Aile ile ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Öğrencilerle küçük gruplar halinde, grupla psikolojik danışma yapma

•

Psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutma

3. Oryantasyon-okula alıştırma alanındaki görevler
•

Yeni gelen öğrencilere okulu tanıtma çalışmaları yapma
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•

Gruplar halinde okulu, okuldaki türlü eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri
tanıtıcı konuşmalar yapma

4. Öğrencileri tanıma alanındaki görevler
•

Okuldaki öğrencileri tanıma çalışmaları için bir program hazırlama

•

Öğrencilere test,

envanter, anket gibi psikolojik

ölçme

araçları

uygulayarak onların türlü özellikleri hakkında bilgi toplama
•

Özel ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici,
öğretmen ve velilerin yararlanmalarını sağlama

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutma

5. Bilgi toplama ve yayma alanındaki görevler
•

iş ve meslekler hakında tanıtıcı bilgiler toplama ve bu bilgileri öğrencilere
açıklama

•

Öğrencileri ilgilendiren okul-içi programlar, iş ve meslekler hakkındaki
tanıtıcı bilgileri özetleyen bültenler ve duyuru tahtaları hazırlama

•

Orta dereceli mesleki okullar, üniversiteler hakkında bilgi tanıtıcı bilgiler
toplama ve öğrencilere açıklama

6. Yerleştirme alanındaki görevler
•

Okul içinde öğrencilerin ders, kurs veya bölüm seçmelerine yardım etme

•

Ders-dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etme

7. İzleme alanındaki görevler
•

Okulu bitiren öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapma

•

Ders-dışı eğitsel çalışmalara yerleştirilen öğrencilerin gelişimlerini izleme

8. Araştırma ve değerlendirme alanındaki görevler
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberliğe olan ihtiyaçlarını inceleme

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflama ve analiz etme

•

Öğrenci başarısını etkileyen etmenler üzerinde araştırma yapma

•

Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılacak test, envanter, anket ve
toplu-dosya gibi araçları hazırlama, geliştirme veya temin etme
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•

Okuldaki psikolojik ölçme araçlarının ve öğrenciler

hakkında toplanan

özel ve kişisel bilgilerin gizliliğini sağlama

9. Yönetici

ve

öğretmenlere

müşavirlik

(konsültasyon)

yapma

alanındaki görevler
•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere yardım etme

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere yardım etme

•

Okuldaki çeşitli toplantılara katılma, bu toplantılarda psikolojik danışma
ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verme

Bireysel olarak öğrencilerle danışma yapma yanında okuldaki diğer
personelle konsültasyon da danışmanın rolleri arasındadır. Okul danışmanları
öğretmenlerle

konsültayon

yaparak

belirli

öğrencilere

yönelik

bireysel

düzeydeki disiplin problemleriyle daha az uğraşıp genel sınıf ortamını daha
olumlu hale getirebilirler. (Martin ve Baldwin 1996:107-113).
1 O. Çevre ve veli ile ilişkiler alanındaki görevler
•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka uzman ve
kuruluşlar hakkında öğrencilere ve velilere bilgi verme; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için onları teşvik etme

•

Çevrede

psikolojik

kuruluşların

danışma ve

çalışmalarını

rehberlik

tanıma

ve

yardımı

başka

veren

kuruluşlara

başka
öğrenci

gönderme işlerini yürütme
•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim programını ve
çocukların yetenek, ilgi, başarı ve gelişim durumları hakkında velilere
açıklamalarda bulunma (Kepçeoğlu, 2004:253-256).

Yine bu çalışmada danışmanların esas işi sayılmaması gereken olumsuz
görevler de belirtilmiştir. Danışmanın işi sayılmayan görevler aşağıda
özetlenerek verilmiştir.

Danışmanların işi sayılmayan görevler:
•

Yeni gelen öğrencileri okula kayıt etme
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•

Öğrenciler hakkında edindiği özel ve kişisel bilgileri okul müdürüne
açıklama

•

Okulda nöbet tutma

•

Herhangi bir nedenle öğretmeni okula gelmeyen sınıflara girme

•

Çeşitli idari işlerde okul müdür ve yardımcılarına yardım etme

•

Öğrenciler ile öğretmen ve yöneticiler arasında arabuluculuk yapma

•

Kendi gönüllülüklerine bakılmaksızın öğrencileri problemlerine göre
ayırarak psikolojik danışmaya zorlama

•

Sınavlarda gözcülük etme

•

Görme ve işitme özürü olan öğrencileri tarama çalışmaları yapma
(Kepçeoğlu, 2004:258-259).

Türkiye'de

okul danışmanların görevleriyle ilgili ilk kez 1983 yılında

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesi ile
yazılı hale getirilmiştir (Kepçeoğlu, 2004:252). Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler
Dergisi, 2145, 15, 8, 1983 ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (1985)'ne göre
uzmanlık eğitimi almış olan rehber öğretmenin, rehberlik ve psikolojik
danışmanın amaç ve ilkeleri çerçevesinde hangi görevleri yerine getirmeleri
gerektiği belirtilmiştir.
Bu görevler:
•

Öğrenciyi tanımaya yönelik gerekli dökümanları hazırlama ve öğrenciye
uygulama.

•

Üstün yetenekli yada özel ihtiyaçları ve problemleri (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) olan öğrencileri ortaya çıkarmalıdır.

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici ve
velilerin yararlanmalarını sağlamalıdır.

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutmalıdır.

•

Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermelidir.

•

Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilere meslekleri tanıtıcı ve meslek çeşitleri hakkında bilgi
vermelidir.

•

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında bilgi vermelidir.
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•

Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri konusunda rehberlik etmelidir.

•

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade
edememe, sınav kaygısı gibi konularda sorunları olan öğrencileri teşhis
etmelidir.

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım
etmelidir.

•

Sınıf içinde bazı sorunlar çıkaran ve özel problemleri olan öğrenciler
hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapmalıdır.

•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım etmelidir.

•

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını ve kişisel özelliklerini
incelemelidir.

•

Okul binasını, okul yönetimini ve kurallarını, ders programlarını ve ders
dışı etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapmalıdır.

•

Son sınıf öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi
vermelidir.

•

Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin farkına varma ve anlamada
yardımcı olmalıdır.

•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları
tanımalı ve gerektiğinde öğrenci göndermelidir.

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflamalı ve analiz etmelidir.

•

Rehberlik

ve

psikolojik

danışma

hizmetlerinin

işbirliği

içinde

yürütülmesini sağlamalıdır.
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle çalışmalar
yapmalıdır.

•

Kişisel ve sosyal problemleri olan öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Aile ile ilgili problemleri olan öğrencilere yardımcı olmalıdır.

•

Başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı ve iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapmalıdır.

•

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardımcı olmalıdır.
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•

Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme
çalışmaları yapmalıdır.

•

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları
yapmalıdır.

Ülkemizdeki okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık tüzüğüne göre
psikolojik danışmanların görevleri genel olarak belirlenmiştir. Bu görevler
danışmanın; rehberlik eğitim programına ilişkin görevleri, bireysel planlamaya
ilişkin görevleri, müdahale birimine ilişkin görevleri ve sistem desteğine ilişkin
görevleri olarak ayrı ayrı gösterilmiştir.
Bu görevler aşağıda belirtilmiştir:
•

Bakanlığın

gönderdiği

yıllık

rehberlik

çerçeve

programını

sınıf

düzeylerine, okulun türüne ve okulun ihtiyaçlarına göre hazırlayarak okul
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütme kuruluna sunmak.
•

Rehberlik eğitim programının ilgili kısımlarının uygulanmasında okul
müdürünün yönetiminde sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde çalışmak.

•

Okulun tür, derece, özellik ve ihtiyaçlarına göre akademik, kariyer ve
kişisel/sosyal

gelişim

alanlarındaki

etkinlikleri

planlamak,

programlandırarak uygulamak veya uygulamasına rehberlik etmek.
•

Rehberlik Eğitim Programının içerdiği etkinliklerden,
rehberlik ve psikolojik danışma

uygulanması

alanında özel bilgi ve beceri

gerektirenleri uygulamak.
•

Bireysel

planlama

biriminin

gerektirdiği

akademik,

kariyer

ve

kişisel/sosyal gelişim alanları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma
etkinliklerini yürütmek ve her öğrencinin durumunu içeren bireysel dosya
tutmak.
•

Okula yeni başlayan veya nakil yoluyla gelen öğrencilere sınıf öğretmeni
ile işbirliği yapmak, okul ve çevreyi tanıtan çalışmalar yapmak.

•

Öğrencilerin gidebileceği üst öğretim kurumları, çalışabileceği iş ve
meslekler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilere duyurmak.
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•

İş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, olanaklar

ölçüsünde

ilgili okullara ve işyerlerine öğrencilerle birlikte inceleme geziler
düzenlemek.
•

İhtiyaç duyan öğrencilere bireysel veya grup psikolojik danışmanlık
yapmak.

•

Okulda, özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi
sürdürülüyorsa,

bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine

gerekli

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini, Bakanlıkla işbirliği içinde
yürütmek.
•

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili konularda okul içi
araştırmalar yapmak, sonuçlarından yararlanılmasını sağlamak.

•

Öğrencilerin istek, ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda
eğitsel kollara yönelmesi çalışmalarında, branş ve sınıf öğretmenlerine
bilgi vermek ve işbirliği yapmak.

•

Gerektiğinde okul aile birliği ve disiplin kurulu toplantılarına katılmak ve
bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hakkında
açıklayıcı bilgiler vermek veya öğrencinin durumu hakkındaki fikrini
söylemek.

•

Ailelere, öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul
personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel
gibi etkinlikler düzenlemek olarak belirtilmiştir.

İlkokul

danışmanlığının

görevleri

konusunda

yapılan

çalışmalara

bakıldığında, bu görevlerin öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik olan hizmetleri
kapsadığı görülmektedir. Okullarda görev yapmakta olan psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından doğru
şekilde

algılanması

büyük önem

taşımaktadır.

Bu

nedenle

psikolojik

danışmanların görevleri özellikle öğretmenler tarafından doğru algılanmalıdır.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İçerisinde Öğretmenlerin
Önemi

Öğrenciler yaşamlarının önemli bölümünü okulda öğretmenleriyle birlikte
geçirmektedirler. Öğretmenlerden artık okulda öğrencilerin belli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamak yanında kişilik gelişimlerine de katkı koymaları
beklenmektedir.

Öğrencilerin

her

birinin

tüm

yönleriyle

geliştirilmeleri

gerektiğine inanan öğretmen psikolojik danışma ve rehberlik ekibi içinde yerini
almaya hazır demektir. (Bakırcıoğlu, 2005).

Eğitim sürecinde, öğrencinin gelişimi ve uyumu açısından öğretmenin
etkili ve önemli rolü vardır. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen
anahtar konumunda ve bu hizmetleri yürütecek takımın vazgeçilmez en önemli
üyesidir. Çünkü öğretmen öğrencinin her yönüyle tüm olarak kendini
gerçekleştirmesine hizmet etmektedir. Bu durum öğretmene rehberlik açısından
önemli görevler yüklemektedir (Yeşilyaprak, 2006).

Öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerinin temel felsefesinin uygulanışındaki
ilkeleri bilmeleri bu hizmeti yürüten kişilerle işbirliği içinde olmaları, okuldaki
rehberlik hizmetleri ve anlayışının gelişmesi yönünden büyük önem taşır
(Özgüven, 2000:279). Okullarda rehberlik hizmetleri sadece rehber öğretmen
ve

psikolojik

danışman

tarafından

yürütülmeyecek

kadar

kapsamlıdır.

Öğretmenlerin rol almadığı hiçbir rehberlik hizmeti rehber öğretmen ve
psikolojik danışman ne kadar başarılı olursa olsun çok etkili olamayacaktır.

Öğretmenler öğrencilerle sürekli etkileşim halindedir. Öğretmenin
öğrenciyi en iyi tanıyan kişi olduğu söylenebilir. Bu nedenle bir sorun ortaya
çıkmadan önce bunu gözlemleyip rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla
paylaşması öğrencilere olumlu yansıyacaktır.

Öğretmen gerekli bir rehberlik anlayışına sahip olup okulda yönetici,
rehber öğretmen ve psikolojik danışman ile işbirliği yaparak bu takım
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çalışmalarında önemli rolünü üstlenmesi önemlidir. Bu açıdan öğretmenlere
rehberlik anlayışı kazandırılarak bu konuda yeterli bilgi ve beceri ile
donatılmaları ve takım çalışması anlayışı içerisinde bu hizmetlerde sorumluluk
alması kaçınılmazdır. Bu öğretmenin yasal sorumluluğu olduğu kadar mesleki
sorumluluğudur. (Yeşilyaprak, 2006).

İyi bir öğretmen, eğitimin okuldaki tüm görevlilerin ortak bir görüş ve
anlayışla sağlayacakları işbirliği sonucu gerçekleştirilebileceğini bildiği için,
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla bilgi alışverişi yapmayı, rehberlik
hizmetleri bürosunun önerilerini göz önünde bulundurmayı ana görevlerinden
bir saymaktadır (Bakırcıoğlu, 2005).

Bu nedenlerle öğretmenler okuldaki

rehberlik hizmetlerine önem

vermeleri, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin farkında
olmaları ve onlara rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması için onlara destek
sağlamaları önemlidir.
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BÖLÜM Ill
İlgili Araştırmalar

Bonebrake ve Borgers (1984),

tarafından Kansas'ta "Yönetici ve

Danışmanların, Danışmanların Rolleri Üzerine Algıları" konulu bir araştırma
yapılmıştır. Yönetici ve danışmanların okullardaki danışmanların ideal rollerine
ilşkin algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 172
danışman ve 169 müdürden oluşan örneklem gruba, danışmanların 15 farklı
danışman rolünü, önem yönünden incelemeleri istenen bir anket uygulanmıştır.
Uygulanan anket sonucunda

bireysel danışma, yönetici ve danışmanlar

tarafından birinci sırada önemli görülmüştür. Bireysel rehberlik, küçük grup
rehberliği, sınıf rehberliği, öğretmenlere bilgi verme ve ailelere danışmanlık
konularında fikir birliğinde oldukları belirtilmiştir.

Bunun yanısıra; danışmanların öğle yemeği sırasında gözcülük,
araştırma yapma, ders programlarını düzenleme ve disiplin işleri ile ilgilenme
konularında, yönetici ve danışmanların en az önemli gördükleri görevler
olduğunu düşünmekle beraber, yöneticiler bu görevlerde danışmanların aktif
rol oynamasını istemektedirler sonuçlarına ulaşılmıştır.

Morse ve Russell (1988), tarafından yapılan "İlkokul Danışmanları Kendi
Rollerini

Nasıl

Görmektedirler?"

konulu

bir

araştırma

yapılmıştır.

Bu

araştırmada danışmanların kendi rollerini nasıl tanımladıkları ve gerçekte sahip
olmaları gereken rolleri ile ilgili düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla 130 danışmandan oluşan gruba, danışmanların 14 görevi ile ilgili 40
maddeden oluşan anket uygulamıştır.

Uygulanan anket sonucuna göre danışmanların idealde en üst düzeyde
olan ilk beş rolü;
1. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını,

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
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2. Öğrencilere grup içinde çalışarak uygun sosyal tavırlar kazanmalarına
yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
4. Grup halinde öğrencilere kendi duygularını anlamaları için yardımcı
olmalıdır.
5. Öğrencilere grup olarak problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine
yardımcı olmalıdır şeklinde sıralanmıştır.

Danışmanların gerçekte uyguladıkları rollerden en üst düzeyde olan ilk
beş rölü ise;
1. Özel ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim vermek.
2. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada okul psikoloğu ve eğitim
uzmanı ile çalışmak.
3. Öğrencilere bireysel duygularını anlamada onlara yardımcı olmak.
4. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
5. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
olarak belirlenmiştir.

İlkokul danışmanlarının kullandığı en yüksek beş etkinliğin üçünün
öğretmen ve eğitim uzmanları ile kurulan konsültasyon ilişkisi ile ilgili olduğu
rapor edilmiştir. Bu çalışmada danışanların "öğretmene yardım ihtiyacının
aslında,

öğrenciye

yardımı

amaçladığı"

vurgulanmaktadır.

İlkokul

danışmanlarının raporlarına göre bir diğer sonuç onların tercihlerinin daha çok
öğrencilerin uygun sosyal becerileri öğrenmelerine yardım etmek, benlik
kavramlarını zenginleştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek için
daha daha fazla grup çalışması yapmak olmasıdır.

Miller (1989), tarafından ilkokul müdürlerinin, öğretmenlerin ve velilerin,
ilkokul danışmanınri rolleri ve fonksiyonlarını belirlemek amacıyla Amerika'da
yapılan araştırmada, veri toplama amacı olarak danışmanın görevleriyle ilgili 28
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maddelik bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müdür, öğretmen ve
velilerin anketlere verdikleri cevapların benzerlik gösterdiği ve danışmanın rol
ve fonksiyonlarına

büyük

oranda katıldıkları, ihtiyaç olarak gördükleri

saptanmıştır.

Pişkin (1989), tarafından yapılan araştırmada orta dereceli okullarda
göre yapan yönetici, öğretmen ve danışmanların gerçek danışmanlık görevleri
incelenmiştir. Gruplar aldıkları puanlar yönünden incelendiği zaman en yüksek
ortalama puan alan grubun danışmanlar, en düşük grubun ise öğretmenler
olduğu görülmüştür.

Danışmanların görevlerini idael düzeyde yerine getirmesini engelleyen
nedenlerin ne olduğu konusundaki görüşler incelendiğinde şu sonuçlar ortaya
çıkmıştır:
1. Danışmanlar kendi görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde bilmemekte, bu
nedenle

başka

görevler

üstlendikleri

için

gerçek

görevlerinden

uzaklaşmaktadırlar.
2. Yönetici ve öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını
yeterince desteklememekte ve işbirliğinden kaçınmaktadırlar.
3. Velilerin ve kanuoyunun bu tür hizmetlere ilişkin duyarlılığı yetersizdir.
4. Öğrenci başına düşen danışman sayısı nicelik olarak yetersizdir. Bulgular,
danışmanların ideal görevlerinin ne olması gerektiği konusunda grupların
algılarının yetesiz olduğunu ayrıca, danışmanlar tarafından gerçekleştirilen
görevlerin de ideallerden uzak olduğunu göstermektedir.

Ginter ve Scalise (1990), "Öğretmenlerin İlkokul Danışmanlarının Rölü
Hakkındaki Algıları" konusunda yaptığı araştırmada öğretmenlerden danışman
rölü ile ilgili 11 ifadeden 7 tanesini önem derecesine göre sıralamalarını
istemiştir. Öğretmenlerin danışmanlardan bireysel ve grupla danışma, test
sonuçlarını yorumlama, öğrencilerin ilgilerini değerlendirme, sınıf rehberlik
çalışmalarında yol gösterme ve müşavirlik gibi rolleri bekledikleri saptanmıştır.
Öğretmenlerin bu rol beklentilerinin danışmanların kendi rol beklentileri ile

benzer

olduğu

danışmanların

bulunmuştur.
rolleri

Araştırma

hakkındaki

sonucuna

algılarının

yeterli

göre

öğretmenlerin

düzeyde

olduğu

ortaya

çıkmıştır.

Cennet (1991 ), "Veli ve Öğretmenlerin Algılarına Göre İlkokul Rehberlik
Uzmanının

Rölü ve İşlevi" konulu bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada yer

alan örneklem gurubunu ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulundan 146 veli ve
17 öğretmen oluşturmaktadır.
hizmetlerinin
birliğinde

gerekliliği

oldukları

Yapılan araştırma sonucunda

ve önemi

saptanmıştır.

konusunda

ilkokul rehberlik

veli ve öğretmenlerin

Çalışmanın

sonucunda

alanları gereklilik sırasına göre şöyle sıralanmıştır:

rehberlik

görüş
hizmet

Psikolojik danışma, bireyi

tanıma, araştırma değerlendirme, oryantasyon (okula alıştırma ve yerleştirme),
konsültasyon (müşavirlik), izleme ve çevre ile ilişkiler.

Carroll (1993), "İlkokul Danışmanlarının
konulu

Connecticut'ta

ortamında

üzerlerine

etmekte kendilerinden

yapılan

araştırmada

Algılanan
ilkokul

okul
tarif

beklenen rolleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmek
Bu amaç doğrultusunda

kişisi erkek ve 63 kişisi kadın olmak üzere toplam
örneklem

danışmanlarının

aldıkları roller ile ideal rollerini nasıl gördüklerini

için gereken eğitimi tanımlamayı amaçlamaktadır.

oluşan

Rolleri ve Eğitimi"

gruba anket

ilkokul danışmanlarının

uygulanmıştır.

32

95 ilkokul danışmanından

Uygulanan

idealde bilgi verme rölünün

anket sonucunda

olduğunu vurgulamakla

beraber ailelere bilgi verme ve okul personeli ile hizmet-içi eğitim çalışmaları
yapmada

yeterli

zamanınn

veya

aldıkları

eğitimin

yeterli

olmadığını

belirtmişlerdir.

Tuzcuoğlu (1995),

"İlkokullarda Rehberlik Servislerinden

Rehberlik

Servisinin

yapmıştır.

Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır.

çalışmaların

Öğrenciler

Üzerindeki

Etkisi"

konulu

Beklentiler ve
bir

araştırma

Birinci bölümde yapılan

amacı; ilkokullarda rehberlik servislerine ihtiyaç olup olmadığı ve

ilkokul yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin rehberlik hizmetlerinden neler
bekledikleri, beklentileri doğrultusunda sunulan hizmetlerin öğrenciler ve veliler
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üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 60
yönetici, 284 öğretmen ve 51 O veliden oluşan örneklem gruba anket
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yönetici, öğretmen ve velilerin tümü
ilkokullarında rehberlik servislerine ihtiyaç bulunduğunu belirterek rehberlik
servisinin çok önemli etkileri olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın ikinci bölümünde ise pilot bir okul seçilerek rehberlik
servisinin kurulmasına karar verilmiştir. Rehberlik servisinin yaptığı çalışmaların
sonucunda ve örneklem grupla kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda
kurulan rehberlik servisinin öğrenciler ve veliler üzerindeki etkilerinin olumlu
olduğu sonucuna varılmıştır.

Erözkan
Öğretmenlerin

(1997),
PDR

"İlköğretim
Hizmetlerine

Okullarında
İlişkin

Görevli

Yöneticiler

Değerlendirmelerinin

İle
Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmada Malatya ilindeki ilköğretim
okullarında görevli yöneticiler ile öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin
değerlendirmeleri belirlenmiş ve bu değerlendirmeler bazı değişkenlere göre
incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmanın yapıldığı ilköğretim
okulu yönetici ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine
yönelik değerlendirmeleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Yöneticilerin psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin değerlendirme bulgularında cinsiyet,
öğretmenlik branşları ve meslekteki hizmet yıllarına göre fark bulunamamıştır.

Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin
değerlendirme

bulgularında,

meslekteki

hizmet

yıllarına

göre

bulunamamışken; bayan öğretmenlerin psikolojik danışma ve
hizmetlerini değerlendirme

fark

rehberlik

düzeyi erkek öğretmenlerden daha yüksek,

branşlarına göre ise fen bilimleri branş öğretmenlerinin değerlendirme düzeyi
sosyal bilimler branş öğretmenlerinden daha yüksek bulunmuştur.

Bozkurt (1998), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınıf Öğretmenlerinin
İlkokul Rehberlik Uzmanının Görevleri Konusunda Bilinçlilik Düzeyleri" konulu
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bir araştırma yapmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sınıf
öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında

rehber öğretmenin görevi olan

maddelere büyük bir çoğunlukla görevi olduğuna katıldıklarını belirtmelerinden
dolayı rehber öğretmenin görevlerinden haberdar oldukları tespit edilmiştir.
Ancak "sınav zamanlarında gözcülük yapma; okul yöneticilerine, okulun
işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olma; tenefüslerde
öğrencilerin itişi kakışmasını önlemek amacıyla nöbet tutma; öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini koruma;
çocuğun

ruh

sağlığını

direkt

ilgilendiren

anne-baba

anlaşmazlıklarını

çözümleme; gerektiğinde aile terapisi yapma; boş geçen derslere girme
maddeleirnde tanımlanan

işleri

rehberlik uzmanının görevleri

arasında

görmektedirler. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin
ilkokul rehberlik uzmanının görevleri konusundaki bilgi düzeyleri cinsiyetlerine
ve okuttukları sınıflara göre farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyleri, meslekteki
kıdemleri ve hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmamaları bilgi düzeylerini
farklılaştırmamıştır.

Akbaş (2001), "İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğinin incelenmesi" konulu
araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde on farklı rehberlik
hizmetleri etkinliğinin altısında yönetici algıları ile psikolojik danışman (rehber
öğretmen) algıları arasında düşük düzeyde tutarlılığın olduğu belirlenmiştir. Bu
rehberlik etkinlikleri; yıllık plan ve programların hazırlanması, sınıf yönetimi
konusu, problemli öğrencilerin tespiti ve problemlerin çözümü, öğrencilerin ders
başarısızlıklarının

giderilmesi,

devamsızlıkların

takibi

ve

önlenmesi

ve

öğrencileri uygun alan ve mesleklere yöneltme etkinlikleridir.

Görüşme

sonuçlarına

göre,

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde oluşturulan işbirliğini etkileyen faktörler ise; işbirliğinin yüksek
düzeyde olmasının okullardaki yüksek idare desteği, geliştirici iletişim, olumlu
PDR anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve motivasyonu, koruyucu ve önleyici
rehberlik anlayışı, danışman rolünün benimsenmesi, velilerin katılımı ve öğrenci
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sayısının azlığı olarak saptanmıştır. İşbirliğinin düşük düzeyde yapıldığı
okullarda ise; düşük idare desteği, engelleyici iletişim, olumsuz PDR anlayışı,
danışmanın düşük motivasyonu, danışman rolünün benimsenmemesi, veli
katılımın azlığı, öğrenci sayısının fazlalığı olarak saptanmıştır.

Paskal (2001), "Okul Yöneticilerinin ve Bu Okullarda Görev Yapan
Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlilik
Düzeyleri" konulu araştırmada yöneticilerin psikolojik danışmanın görevlerini
tam

olarak

bilmedikleri

ayrıca

onlardan

rehberlikle

ilgili

görevlerde

bulunmalarının istedikleri ortaya konulmuştur. Okul müdürleri; disiplin sorunu
olan öğrencilerle ilgili olarak sosyal psikolojik araştırmalar yapma, öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgilendirme, verimli ders çalışma hakkında
bilgi verme, öğrencileri tanıma teknikleri ile ilgili form ve testleri kullanmaya
hazır bulundurma, üstün yetenekli öğrencilerle çalışma yapma, uyum sorunları
olan öğrencileri teşhis ederek onlara yardımcı olma gibi psikolojik danışmanın
(rehber öğretmen) görevi olduğu açıkça görülen konularda %11 ile % 57
arasında görevi olmadığı yönünde cevaplar vermişlerdir.

Boş geçen derslere girme, sınavlarda gözcülük yapma gibi psikolojik
danışmanın kesinlikle yapmaması gereken işleri büyük oranda psikolojik
danışmanın görevi olarak görmekte ve eğitime katkı payı, satın alma
komisyonunda görev alma, yazışma ve dosyalama işlerinde kendilerine
yardımcı olma gibi rehberlikle ilgisi olmayan rutin görevler beklemektedirler.
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BÖLÜM IV
Yöntem

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak; araştırmanın yöntemi, evren
ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer
almaktadır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilköğretim okullarında
görev yapan ilkokul öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeyinin ortaya konması amaçlandığından
tarama modelindedir.

Evren

Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunan ilkokullardaki öğretmenler ile özel sektöre ait
ilköğretim kurumlarındaki ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait
ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12
ilkokuldaki öğretmenler ile özel sektöre ait (6) ilköğretim kurumlarındaki ilkokul
öğretmenleri oluşturmaktadır. Özel ilkokullar içerisinde sadece Sanny Lane
isimli İngilizce eğitim veren okul evren içerisine alınmamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan alınan
2007-2008
gibidir.

Eğitim-Öğretim Yılı listesine göre oluşturulan tablo aşağıdaki
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EGİTİM KURUMU

ÖGRETMEN SAYILARI

Devlete Ait Okullarda Rehber Oğretmen ve
Psikolojik Danışmanın Bulunan İlkokullar

Atatürk İlkokulu

34

Gelibolu İlkokulu

15

Şehit Tuncer İlkokulu

45

Şehit Mehmet Eray İlkokulu

27

23 Nisan İlkokulu

57

Şehit Hasan Cafer İlkokulu

23

Kurtuluş İlkokulu

28

Özgürlük İlkokulu

22

Fikri Karayel İlkokulu

21

Şehit Osman Ahmet İlkokulu

27

Şehit Zeki Salih İlkokulu

20

Ziyamet İlkokulu

20

Toplam:12 Okul 339

Ozel Sektöre Ait İlkokullar

Yakın Doğu İlkokulu

32

Levent İlkokulu

43

The American Future College

24

The American Elementary School

20

Güvence İlkokulu

18

Doğu Akdeniz İlkokulu

36
Toplam:6 Okul 173
TOPLAM: 18 Okul 512
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Örneklem

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12 devlet ve 6 özel
ilkokulun tamamına ulaşılmıştır. Anket uygulanan toplam 512 öğretmenden
anketleri

cevaplamayanlar

çıkarılarak

kalan

340

öğretmen

örneklemi

oluşturmaktadır.

Ulaşılmak istenen ve Ulaşılan Örneklem Grubunun Sayısal Dağılımı
Ulaşılmak istenen

Oğretmen

Ulaşılan

Geçerli

N

%

N

%

N

%

512

100

340

67

340

67

Örneklem grubunun %67'sine ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm anketler geçerli
sayılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya temel teşkil eden veriler, öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla
hazırlanmış bir anketle toplanmıştır. Bu anket; Yönem Bozkurt tarafından 1998
yılında yüksek lisans tezinde sadece sınıf öğretmenlerinin rehberlik uzmanının
bilinçlilik düzeylerini belirlemeye yönelik olarak kullandığı soru maddelerinin,
danışmanın katkılarıyla araştırmacı tarafından araştırma amacına uygun olarak
geliştirilmesiyle oluşturulan soru maddelerinden oluşmaktadır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 6
soruya yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan kişisel bilgilere ait sorular şunlardır:
Cinsiyet, eğitim düzeyi, öğretmenlik mesleğindeki kıdemi, rehberlik ve psikolojik
danışma

konusunda

herhangi

bir

hizmet-içi

eğitim

kursuna

katılıp

katılmadıkları, görev yaptıkları okul türü ve bu yıl okuttukları sınıfın hangisi
olduğunu belirlemeye yönelik soruları içermektedir.
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI

ÖGRETMENLERİN,

REHBER ÖGRETMEN VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANIN GÖREVLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK
DÜZEYLERİ
(K.K.T.C Örneği)
(Devlet ve Özel İlköğretim Öğretmenleri)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Mutlu Devecioğlu
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Rehberlik

ve Psikolojik
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YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir.
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Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
I

ÖNSÖZ
Çağımızda yaşanan hızlı değişme ve gelişmelerle karmaşık hale gelen
dünyada bireylerin yaşanan bu değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları
beklenmektedir. Çağdaş eğitim bireylerin karşılarına çıkan güçlükleri aşarak
kendi ayakları üzerinde durabilen, kendilerini ve çevrenin sunduğu olanakları
tanıyarak doğru kararlar verebilen, kendilerini her yönüyle bir bütün olarak
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi eğitimin her kademesinde
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle
çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde oldukları,
ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. İlköğretim
kurumlarında yürütülecek rehberlik çalışmalarının bir çok eğitimsel ve kişisel
sorunu önlemede ve çözümlemede etkili olacağı bilinmektedir.

Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması ilkokullarda görevli rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın tek başına gerçekleştirebileceği bir hizmet
değildir. Rehberlik hizmetleri ortak bir anlayış ve işbirliği içinde yürütülmelidir.
Özellikle öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanın görevlerini
doğru bir şekilde algılamaları, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
görevlerinin neler olduğunun farkında olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ve özel
ilkokullardaki öğretmenlerin,

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri araştırılmıştır.

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem durumu,
çalışmanın amacı, problem cümlesi, alt problemler, çalışmanın önemi, sayıltılar,
sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar, ikinci bölümde çalışmanın kuramsal temeli,
üçüncü bölümde ilgili araştırmalar, dördüncü bölümde araştırma modeli, evren
ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin çözümü ve analizi, süre ve
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olanaklar, beşinci bölümde bulgular ve yorum, altıncı bölümde ise sonuç ve
öneriler yer almaktadır.

İlkokul
görevleri

öğretmenlerinin

konusundaki

öğretmenlerin

farkındalık

öğretmen

ve

düzeylerini

psikolojik

araştıran

bu

danışmanın
çalışmanın,

rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusunda

farkındalıklarının
danışmanın

rehber

artırılmasına,
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Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlete ait rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan ilkokullar ile özel sektöre ait
ilkokullarda görevli öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Devlete ait rehber öğretmen
ve psikolojik danışmanı bulunan on iki ilkokulda görev yapan 240 öğretmen ile
özel sektöre ait altı ilkokulda görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur.
Araştırmanın

evreni

toplam

340

öğretmenden

oluşmaktadır.

Veriler,

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusundaki
farkındalıklarını

belirlemeye

yönelik

olarak

hazırlanmış

anket

yoluyla

toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlere
ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevi ve görevi olmayan maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. İkinci
bölümdeki sorular beşli Likert tipi ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 13 paket program kullanılarak yapılmıştır.
Veri çözümlemede aritmetik ortalama

( x ), varyans analizi ve t-testi gibi

istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen
boyutlarda, bu farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını
görebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevi
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olan maddelere
psikolojik

büyük

danışman

bir çoğunlukla

ve rehberlik
ortaya

katıldıklarını

uzmanının
koymak

belirtmelerinden

görevlerinin
için

yapılan

farkında
testlerde;

dolayı
oldukları

saptanmıştır.

Farklılıkları

bayan

öğretmenlerin,

mesleki kıdemi 2-4 yıl ile 2 yıldan az olan öğretmenlerin,

dört

yıllık lisans ve Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin, özel okulda
görev yapan öğretmenlerin,

hizmet-içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin,

branş, birinci, dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin
sınıfı okutan öğretmenlere

ikinci, üçüncü, beşinci

göre rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın

görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, rehber öğretmen ve psikolojik danışman, görev,
farkındalık düzeyi
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SUMMARY

THE LEVELS OF DİFFERENTİATİON OF TEACHERS ABOUT THE DUTİES
OF PSYCHOLOGİCAL CONSULTANT AND GUİDANCE PROFESSİONAL
(Sample of T.R.N.C)
(Teachers in Primary Education institutions Belong To The State and Private)

Devecioglu, Mutlu
Master, Guidance and Psychological Consulting
Thesis Advisor: Ass. Prof. Dr. Cem Birol
June 2008, 217 pages

This research paper has been carried out to specify the levels of
differentiation about the duties of psychological consultant and guidance
professional of teachers employed at state and private schools in which there is
a psychological consultant and guidance professional in Turkish Republic of
Northern Cyprus. This research is a scanning model and 240 teachers from
twelve state primary schools and 100 teachers from six private primary schools,
all schools have a psychological consultant and guidance professional,
engaged in this research treatment. The data was obtained through a
questionnaire prepared for specifying the differentiations of teachers about the
duties

of

psychological

consultant

and

guidance

professional.

The

questionnaire consists of two parts. The first part includes personal information
about the teachers and the second part includes items which are and are not
the duties of psychological consultant and guidance professional. The
questions in the second part are prepared conveniently to the 5 Likert scale.
The SPSS 13 packed programme was used to evaluate the data obtained
through the questionnaires. In the data analysis, arithmetic average (X), Voryan
analysis,

and

T-Test

methods

were

used. Also,

whenever

manidar

differentiation was observed, Tukey HSD test was used to find out the reason
of that differentiation caused by point of views given to which items. According
to the data gained in this research, it is established that the teachers are aware
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the duties of psychological consultant and guidance professional since most of
the teachers agreed to the items which were about the duties psychological
consultant and guidance professional.
point out the differentiations,

In the tests, which were carried out to

it is established that female teachers, who have

been a teacher for 2-4 years or less than two years, the teachers graduated
from four-year-undergraduate

and Ataturk Teacher

Academy,

the teachers

working at private schools, the teachers attented to in-service training courses,
the teachers who are subject teachers and class first and fourth teachers, are
more aware

about

the duties

of psychological

consultant

and guidance

professional.

Key Words: Teacher, guidance teacher and psychological consultant, duties,
levels
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BÖLÜM I
Giriş

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan problem, araştırmanın
amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve araştırma içerisinde kullanılan
tanımlar ve kısaltmalar yer almaktadır.

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı içerisinde rehberlik hizmetleri büyük
önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri içerisinde uygulanması gereken
rehberlik anlayışının da gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülmektedir.
Gelişmsel rehberlik anlayışı içerisinde bireyin her dönem rehberlik ihtiyacı
olduğu düşünülecek olursa rehberlik hizmetlerinin ilköğretimden başlamasının
ne derece önemli olduğu görülebilmektedir. Öğrencinin kişilik gelişiminin her
yönü ile temel taşlarının atıldığı ilkokullarda oluşmasına bağlı olarak rehberlik
hizmetleri ilkokullarda sunulmuş olmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde
verilebilmesi için tüm ilkokullarda rehberlik servislerinin bulunması ve bu
servislerde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
öğretmen, öğrenci, yönetici ve veliler tarafından doğru şekilde algılanması
gerekmektedir. Bu araştırmada rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı
bulunan devlete ait on iki okul ile özel sektöre ait altı okul incelenerek
öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri konusunda
farkındalıklarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.

Problem

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliklerinden birisi her alanda
yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerdir. Yaşanan bu gelişme ve değişmeler
toplum yapısını da etkilemekte, toplumla birlikte insan ilişkileri ve değer
yargıları da değişmektedir (Özgüven, 2000:2).
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Çağımızda öğrenmeyi öğrenmiş, sahip olduğu bilgiyi kullanabilen, yeni
durumlara uyum sağlayabilen, bedence, ruhça sağlıklı bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:2).

Bu hızlı gelişmeler karşısında okullardan beklentiler de çağımızın
gerektirdiği bireyleri yetiştirmeye yönelik

olarak değişmektedir. Okullardan;

öğretim hizmetlerinin yanında bireylerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek,
kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri beklenmektedir.

Bu durumda, okullardaki öğretim ve yönetim etkinliklerinin öğrencilerin
tamamının tek varlık olarak eğitilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle, okullarda bir üçüncü faaliyet grubu olarak öğrenci kişilik hizmetleri
ortaya çıkmıştır (Tan ve Baloğlu, 2006:2).

Öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alan rehberlik hizmetleri eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan onu tamamlayan çalışmalardır.

Rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini tanıma ve

kabul etme,

seçimler yapmada ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak kendilerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:8).

Çağdaş eğitimin bireyin her yönüyle gelişimini sağlamayı amaçlaması
göz önüne alınacak olursa eğitimde en fazla uygulanması gereken rehberlik
anlayışının gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülür. Gelişimsel rehberliğin
temelinde bireyin gelişimsel ihtiyaçları vardır. Her dönemde insanın gelişimsel
ihtiyaçları olduğu ve her dönemde gelişimsel rehberliğin bireye yardımcı olduğu
dikkate alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece
önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde
oldukları, ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır.
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insan sosyal bir varlık olarak sürekli bir gelişim ve değişme içinde tüm
hayatı boyunca rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ama gelişiminin en
hızlı olduğu ve

insanın yetişkinlikte

sahip olacağı

değer, tutum

ve

davranışlarının temelinin atıldığı ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin çok daha
önem taşımakta olduğu birçok kaynakta vurgulanmaktadır.

Ültanır'a (2003) göre ilkokul düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
daha üst basamaklarında verilecek olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini de
artırır. insandaki potansiyelin en üst sınırına kadar geliştirilebilmesi ancak ona
çok erken yaşlarda sağlanan imkanlarla mümkündür.

Freud, Ericson, Piaget gibi dünyaca ünlü gelişim kuramcıları çocukluk
döneminin önemine dikkat çekerler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar,
psikolojik ve sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir (Yeşilyaprak,
2004:41).
Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesindeki psikolojik danışma ve rehberlik
servisleri, öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişim
alanlarında da ilerlemeleri için yardımcı olurlar. Rehberlik servislerinde görevli
psikolojik danışmanlar, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin bir bütün olarak
gelişmelerini desteklemek için çaba gösterirler. "Kuşkusuz psikolojik danışma
ve

rehberlik hizmetlerinin

hedefine ulaşabilmesi için sadece psikolojik

danışmanların çaba göstermesi yeterli olmamaktadır. Rehberlik servislerinin
başarıya ulaşmasında ön koşul okuldaki yönetim, öğretmenler ve rehberlik
servisi arasında ortak bir rehberlik anlayışının olmasıdır'' (Akman, 2002:7).

Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, istenilen düzeye
ulaşılabilmesi ve yapılan çalışmaların daha verimli olması için de okullarda
görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin öğretmenler
tarafından doğru şekilde algılanması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin
rehberlik

çalışmalarının

bilincinde

olmaları

ve

yararına

inanmaları
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gerekmektedir.

Bu nedenle öğretmenler bu konuya önem vermeli ve

okullarında bulunan psikolojik danışmanlara yardımcı olmalıdır. Okullarda
görev yapan psikolojik danışmanların görevleri doğru şekilde algılanmadığı
takdirde rehberlik hizmetleri amacına ulaşamayacaktır. İlkokullardaki psikolojik
danışmanların görevlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler tarafından
doğru şekilde algılanması rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde hizmet
verebilmesi ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşmasında yardımcı olacaktır.

Ülkemizde, devlete ait okulların sadece on iki tanesinde rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunmakta olmasına rağmen özel okulların tümünde
rehberlik servisi ve psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı bulunmaktadır.
Günümüz çağdaş eğitim anlayışı ve ulaşılmak istenen hedefler göz önünde
bulundurulacak olursa tüm okullarımızda rehberlik servislerinin kurulması ve bu
servislerde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevlerini yerine
getirmesi beklenmektedir.
Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için okulda
hizmet veren

yöneticiden

öğretmene

kadar

tüm

personelin

rehberlik

çalışmalarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Okullarda görev yapan rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından
doğru algılanmadığı takdirde amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin özellikle öğretmenler tarafından
doğru algılanması büyük önem taşımaktadır.

Amaç

Araştırmanın genel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete
ait ilköğretim kurumları ile özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerin,

psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber

öğretmen

psikolojik

ve

danışmanın

görevleri

düzeylerinin saptanması amaçlanmaktadır.

konusundaki

farkındalık
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Problem Cümlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete ait ilköğretim kurumları ile
özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, psikolojik
danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri farklılık göstermekte
midir?

Alt Problem ter

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait bulgular
nelerdir?
2. Araştırmaya

katılan öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın görevleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
4. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri mesleki kıdemine
göre farklılık göstermekte midir?
6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri hizmet-içi eğitim
kursuna katılmalarına göre farklılık göstermekte midir?
7. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri görev yaptıkları
okul türüne göre farklılık göstermekte midir?
8. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri okuttukları
sınıflara göre farklılık göstermekte midir?

Önem

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı
tüm ilkokullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
ve öğretmenlerin rehberlikle ilgili rollerini daha iyi değerlendirmelerine,
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2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür

Bakanlığı

bünyesindeki ilkokul öğretmenlerinin rehberlik konusundaki görüşlerini
geliştirmeye yönelik hizmet-içi eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağına,
3. Öğretmen yetiştiren kurumların rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile
ilgili programlarının düzenlenmesine,
4. Bu konu ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.

Sayıltılar

Araştırmada;

1. Araştırmaya konu olan öğretmenler anketlere gerçek düşüncelerini
yansıtarak samimi cevap verdiği,
2. Araştırmada kullanılan anketin, öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanlarının görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yeterli
olduğu,
3.

Araştırma konusunun kuramsal çerçevesini oluşturmak

amacıyla

taranan kaynakların güvenilir ve geçerli bilgiler vereceği,
4. Örneklemin evreni temsil ettiği,
5. Yapılan istatistiki işlemlerin geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

1. Araştırmada elde edilen veriler kullanılan anket formundaki sorular ile
sınırlıdır.
2. Araştırma zaman açısından, 2007-2008 öğretim yılı ile sınırlıdır.
3. Araştırma örneklem açısından, devlet ve özel okullarda görev yapan
öğretmenler ile sınırlıdır.
4. Araştırma ankete katılan 340 ilkokul öğretmeni ile sınırlıdır.
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Tanımlar

İlkokul Öğretmeni: Eğitim ve öğretim işleriyle görevli bakanlığın ve bakanlığa
bağlı eğitim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve
öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde çalışan kişi (Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası, 1985:1).

Gelişimsel Rehberlik: Bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim
basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim
görevlerini de daha iyi başaracağı görüşüdür (Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman: Öğretmenler Yasası uyarınca
atanmış olan ve eğitim-öğretim

kurumlarındaki

rehberlik ve

psikolojik

danışmanlık servislerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
veren, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile eğitimde psikolojik
hizmetler alanında en az lisans eğitimi almış personeli, anlatır (Milli Eğitim
Yasası Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 2005:1).

Kısaltmalar

PDR: Psikolojik Danışma ve Rehberlik
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
A.B.D: Amerika Birleşik Devletleri
SPSS: Statistical Packet for Social Sciences
F: Frekans
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesine yer verilmiştir.

EGİTİM NEDİR?
insan sürekli gelişme gösteren biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır.
insan doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim
halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentileri
ile gereksinimlerini karşılama güdüsünü uzlaştırıcı davranışlar geliştirir. Bireyde
meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla; bir kısmı ise
yetişkinler tarafından planlı ve ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir (Kuzgun, 2008: 1 ).

Amaçlı, planlı, programlı olarak gerçekleştirilen bu sürece eğitim
denilmektedir.

Eğitim kurumlarının amaçlı, planlı, programlı ve sistemli olarak çalışan
bölümüne formal eğitim kurumları denilmektedir. Formal eğitim kurumları örgün
ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim "belli bir yaş
grubundaki bireylere, milli eğitimin genel amaçlarına göre hazırlanmış eğitim
programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir (Fidan ve
Erden, 1993:13).

insan hayatının tümünü kapsayan, insanlık tarihinin en eski temel
kurumlarından biri olan eğitimin araştırmacılar tarafından çok çeşitli tanımları
yapılmaktadır.

Eğitim, kişiliğin gelişmesine yardım eden ve onu temel alan, onu yetişkin
yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesine yarayan
bir süreçtir (Tezcan, 1996:3).
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En yaygın olarak kullanılan eğitim tanımlarından birini yapan Ertürk 'e
(1972) göre; eğitim bireyin davranışlarında kendi davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim; bireyin bedensel, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve
toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Kısaca bireyin her
yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmesi
sürecidir (Yeşilyaprak, 2006:2).

Eğitim her bireyin kendinde meydana gelen ve bireyde oluşan
değişimleri kapsayan bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre,
eğitim kişinin içinde olup bitmektedir; tamamen kişiseldir ve kişinin kendisi
tarafından yapılmaktadır (Tan ve Baloğlu, 2006:55).

Eğitimi zaman ve mekan yönünden sınırlamak mümkün değildir. insan
yaşamı süresince eğitimle iç içedir (Erden ve Fidan, 1993:18).

Eğitimin tanımı üzerine yapılan çeşitili açıklamalardan sonra eğitimin bir
süreç olduğunu, bireyde istenilen yönde davranış değişikliğinin meydana
geldiğini, kişiliğin gelişmesine yardım ettiğini, bütün bunları kendi ve toplumu
için kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Eğitim süreklidir ve
yaşam boyu devam etmektedir.

Değişen Toplumda Eğitim

insanoğlu varolduğu günden başlayarak sürekli bir gelişim ve değişim
içerisindedir. İçinde yaşadığımız çağ değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği
bir çağdır. Öyleki toplumlardaki bu hızlı değişmeler patlama sözüğü ile ifade
edilmektedir. Bilgi patlaması, teknolojik patlama, ekonomik patlama ve iletişim
patlaması olarak nitelendirilmektedir (Özgüven, 2000:1). Kültürler ve toplumlar
arasındaki

sınırlar

kalkmakta,

eskiye

göre daha yoğun

bir etkileşim

yaşanmaktadır. Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan
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kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir (Erdoğan,
2004:1).

İlk çağlardan günümüzün modern dünyasına kadar geçen süreçte
eğitim, üzerinde önemle durulan bir konudur.

1879'da ilk psikoloji labaratuarının kurulması ve insan davranışlarının
incelenmesiyle başlayan, Freud'la ivme kazanan psikoloji hareketi zeka, kişilik
gibi bireysel özelliklerin ölçülebilir hale gelmesi insana bakışı değiştirmiş ve
bireysel farklılıkların önemini ortaya koymuştur.

Bireysel farklılıkların önemini vurgulayan bu gelişmeler, her bireyin
değerli olduğu düşüncesini savunan hümanist (insancıl) yaklaşımla buluşunca
bireyi merkeze alan eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bireyi merkeze
alan eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Gündüz, 2006:4).

Yaşanan gelişmeler tümüyle toplumsal yapıyı da etkilemekte, toplumla
birlikte insan ilişkileri ve değer yargıları da değişmektedir. Yeni ortamda belirli
kararlara varabilmek için, önceki geleneksel düşünme modellerini değiştirmesi
ve yeni modelleri öğrenmesi gerekiyor (Özgüven, 2000:2).

1960'11 yılardan itibaren insanlık tarihi boyunca üretilen bilgi kümülatif bir
artışla altı yedi kez katlanmıştır. Bu durum sadece bireylerin değil, kurumların
hatta toplumların öğrenmesini zorunlu kılmıştır. Bu öğrenme ve gelişme yaşam
boyudur. Amaç kendini gerçekleştirmeye dönüktür (Altıntaş, 2004:2).

Son yüzyıldaki sosyo kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bilim
alanındaki buluşlar, demokratik düşünceler ve insan haklarındaki gelişmeler
eğitimin amaç ve işlevi yönünden değişmesine neden olmuştur (Şahin, 2008:2).

Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı; bedence, ruhça sağlıklı,
topluma etkin şekilde uyabilen insanlar yetiştirmektir. Diğer bir deyişle;
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toplumsal, çevresel koşullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek
(edilgen uyum) yerine toplumu ileri götürebilecek, değiştirebilecek değişimleri
de sağlayabilecek (etken uyum) bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacı
çözümlediğimizde çağdaş eğitimin amaçlarını özet olarak "bireyi kendisi için" ve
"toplum için" yetiştirmek olduğu görülmektedir. (Yeşilyaprak, 2006:2-3).

Her bireyde ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirme
yolunda doğal bir eğilim vardır. Eğitim bireylerdeki bu eğilimi toplumun
beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma süreci
olarak düşünülebilir. Şu halde eğitimin amacı, genel anlamda bireyin özünü
gerçekekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır (Kuzgun,
2008:1).

Geleneksel Eğitim ile Çağdaş Eğitim Arasındaki Farklar

Her alanda yaşanan gelişmeler karşısında eğitim sistemlerinin de
değişmeye zorunlu olduğu görülmektedir.

Günümüzün okulları çok yönlü çevresel değişme ve dalgalanmalarla
karşı karşıyadır ve bundan etkilenmektedirler. Çok sayıda öğrencinin eğitimi
için yapılanmış olan eğitim sistemi ihtiyaç duyulan yeni değer ve becerileri
üretmede zorlanmaktadır. (Erdoğan, 2004:2).

Geleneksel eğitim anlayışında mevcut kültürü aktaran statik bir yapı
vardır. Öğrencilerin bilgi yüklenen öğretmenin merkez olduğu bir anlayış
hakimdir. Günümüzün çağdaş eğitim anlayışında ise statik değil dinamik bir
yapı vardır. Bu anlayış öğrencileri bilgi yüklenen değil merkeze alan, öğrenmeyi
öğrenen vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamaya çalışır (Altıntaş, 2004:2).

Sanayi toplumunun öğretmeni ve programı merkeze alan, öğrencinin
bilgi aktarılan rasyonel bir varlık olarak ele alındığı geleneksel eğitim sistemi
yerini, bilgi toplumunun öğrenciyi (bireyi) merkeze alan bilgi aktarılan değil
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bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, değişimelere açık modern eğitim sistemine
bıraktığı görülmektedir.

Günümüzde "öğretmeni merkeze alan" geleneksel öğretim yöntemleri
yerine "kişilik gelişimlerine" önem veren ve "öğrencileri merkeze alan" eğitim
yöntemleri yaygınlaşmıştır (Özgüven, 2000:7).

Çağın gerektirdiği içerikte gelişme ve değişmelere paralel bir eğitim,
değişmeleri göğüsleyecek insan tipi yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini
göstermektedir.

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları incelendiğinde çağdaş eğitim
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Yasası'nın genel amaçların
üç ve dördüncü maddelerinde eğitim sistemininin çıktısı olan bireylerin son
sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir.

Milli Eğitim Yasası'na göre bireylerin sahip olması gereken özellikler:

•

Beden zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş
sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, her yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine
katkıda bulunan, cesur, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak
yetiştirmek;

•

Bireylerin; ilgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp
geliştirmek suretiyle, bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve
dayanışma ile iş görme alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla
hayata hazırlamak ve onların; kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe
sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan, toplumsal birlik ve
bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip
hızlandıran; toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
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seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba
gösteren yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu görülmektdir.

Daha önce belirtildiği gibi eğitimin ve rehberliğin temel amaçlarından olan
bireylerin "kendisi ve toplumu" için yetiştirilmesi

amacına uygun olarak ve

bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin milli eğitim
yasasında da hedeflenmekte olduğu görülmektedir .

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Hızla değişen dünyamızda meydana gelen sosyo-kültürel ekonomik,
teknolojik yenilikler, bilim alanındaki yeni gelişmeler ve buluşlar eğitiminde bu
gelişmeler doğrultusunda değişme göstermesine neden olduğu görülmektedir.

20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. Çünkü
eğitimin artık değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere uyum sağlamadığı, bireyin
beklentilerine cevap vermediği eleştirileri ileri sürülmüştür.

Geleneksel okullara yapılan eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:
•

Yalnız akademik başarıya önem vererek, insanların diğer doğal
yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir.

•

Duygulardan soyutlanmış yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve
köklü davranış değişiklikleri sağlayamamaktadır.

•

Geleneksel eğitim daha çok bir yarışma ortamı yarattığı için öğrencilerin
çoğunda yetersizlik duyguları oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda
güven ve dayanışma duygularını yok etmektedir.

•

Bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede
yetersiz kalmaktadır.

•

Bireylere yaşama aktif uyum yapabilecek özellikler kazandırmada
yetersiz kalmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:20-21).
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Yapılan bu eleştiriler, yeni fikirler, yeni gelişmeler doğrultusunda eğitimde de
çağdaşlaşma akımı başlamış ve eğitim sistemi içinde yeni bir hizmet alanı
ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, kişinin bütünüyle gelişmesine, etkin bir
kişisel-toplumsal ve mesleksel uyum gücü kazanmasına yardımcı olmak
amacıyla okullarda öğrenci kişilik hizmetleri adı altında yeni hizmetler verilmeye
başlandı (Bakırcıoğlu, 2005:4). Okul bünyesinde "Rehberlik ve Psikolojik
Danışma" servislerinin kurulması da örgün eğitimin üçüncü fonksiyonu olan
"Öğrenci Kişilik Hizmetleri"'nin devreye girmesiyle olmuştur.

Öğrenci kişilik hizmetleri, eğitimde yönetim ve öğretim çalışmalarının
dışında kalan ve öğrencilerin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik tüm yardım hizmetlerini kapsar (Kepçeoğlu, 2004:32).

Öğrenci Kişilik Hizmetleri'nin Faaliyetlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
•

Sağlık hizmetleri

•

Sosyal yardım hizmetleri

•

Özel eğitim ve özel yetiştirme

•

Sosyal ve kültürel etkinlikler

•

Rehberlik ve psikolojik danışma

Öğrenci kişilik hizmetleri genellikle barınma, beslenme, sağlık, serbest
zamanları değerlendirme gibi gereksinimleri giderecek yardımlar yanında,
onların gizilgüçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek
seçme,

insanlarla daha

kolaylaştırmak ve

iyi

ilişkiler kurabilme gibi,

uyum sorunlarını

çözmek

kişilik gelişimlerini

için yapılacak yardımları

kapsamaktadır (Kuzgun, 2008:3).

Önceleri, daha çok "bir eğitim kurumunda, bir küme öğrenciye belli dal
ya da konularda bilgi verme" onlara belli konuları "öğretme" anlamını
çağrıştıran "öğretim" kavramı giderek öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri
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düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemini dile getirmeye
yöneldi. Bu anlamdaki öğretimde ise, öğrenciyi odak almak; her öğrencinin
kendine özgü özelliklerini tanımak ve öğretimi ona göre biçimlendirmek önem
kazanıyordu (Bakırcıoğlu, 2005:3).
Eğitimde başarı; öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri arasındaki
işbirliğine ve bu alanlarla ilgili gereksinimlerin eksiksiz giderilmesine bağlıdır.
Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı:
•

Öğrencini

eğitim-öğretim

etkinliklerinden

üst

düzeyde

yararlanılmasını sağlamak ve öğrenim başarısının yükselmesini
geliştirmek
•

Öğrencinin güçlü

bir

kişilik geliştirmesine ve çevreye

uyum

sağlamasına yardımcı olmak
•

Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak
sağlıklı bir

şekilde gelişmesine olanak sağlayaca eğitim ortamını

yaratmak
•

Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde geliştirmek

•

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak (Gündüz,
2006:5).

Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili genel sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

•

Öğretim ve yönetim alanından ayrı bir hizmet grubudur.

•

Kişilik hizmetleri öğrencinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine
ortam hazırlar.

•

Rehberlik, bireyin seçimler yapması, "kararlar" vermesi ve "uyumlar''
sağlaması konusunda bireye, bireysel olarak yardım eden kendine
özgü bir hizmettir.

•

Öğrenci kişilik ve rehberlik hizmetleri, sistemli ve sürekli örgütlü bir
yönetim ister (Altıntaş, 2004:6).
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Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde bireyin, yaşamının çeşitli
aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun
yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler
bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü
ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir
Eğitim Rehberlik İlişkisi
Çağımızdaki hızlı gelişmeler yeni gelişmeler ve toplum değişmelerine
uygun

olarak,

eğitimde

de

eğitim

ve

okul

programları,

öğrencilerin

gereksinimlerini karşılamak üzere her geçen gün daha da çeşitlendirilmiştir.

Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim, bireyin bedensel, duygusal,
zihinsel ve toplumsal yeteneklerini hem kendisi, hem de mensup olduğu toplum
için en uygun biçimde geliştirmesi oluşumudur.

Büyüme ve

gelişme

sorunluluğunda olan birey, birçok bilgilere ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu yardım ve bilgilerin bir kısmı, rehberlik hizmetlerinin işlevi içindedir (Altıntaş,
2004:8).

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci kişilik hizmetleri üçlüsünden oluşmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri
içerisinde bulunan, rehberlik ve psikolojik danışma eğitimin ayrılmaz parçasıdır.

Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte eğitimden
farklıdır. Rehberlik ve eğitimin sonal amaçları birdir. Kendini gerçekleştirmek
her ikisinin de amacıdır (Altıntaş, 2004:8).

Eğitim sürecinin her kademesinde öğrenciler rehberlik hizmetlerinden
yararlanabilir. Dahası buna gereksinim duyarlar. Eğitim sürekli bir hizmettir. Bu
uzun olan sürecin her aşamasında öğrencilerin gelişim, öğrenme ve eğitim
ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılır (Yeşilyaprak,
2006:32).

17

Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan rehberlik, öğrencinin kişilik
gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır (Kuzgun, 2008:3). Rehberlik eğitimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüz eğitimin temel amaçları, kendisiyle ve içinde
yaşadığı toplumla uyumlu, kişisel özelliklerinin farkında olan bunları optimal
düzeyde kullanan, kendine güvenen, toplumsal sorumlulukları ve rolleri
üstlenebilen, ekonomik anlamda üretken bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar
rehberliğin

eğitimin

ayrılmaz

bir

parçası,

olmazsa

olmazı

olduğunu

vurgulamaktadır (Otrar, 2004:24).

Rehberliğin Tanımları

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci

kişilik

hizmetleri

üçlüsünden

oluşmakta

olduğunu

yukarıdaki

açıklamalarda vurgulamıştık. Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde bulunan
rehberliğin çeşitli uzmanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmakta olduğunu
görmekteyiz.

Mortensen ve Schmuller'e (1966) göre rehberlik, demokratik ortam
içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan
ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004:1 O).

Baymur'a (1975) göre rehberlik, en geniş anlamda bir insana ya da
gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların
kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yollarının bulabilmeleri için yapılan
yardımdır.

Özoğlu'na (1997) göre rehberlik, bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en
üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurmasında, benliğine uygun rol
kavramları geliştirerek çevresindeki durumlarla ilişkisinde uyum sağlaması için
gerekli problem çözme, karar verme, bilgi ve becerisini kazanmasında; benlik
kavramı ile bağdaşan doğal ve toplumsal "gerçeği" içinde bir öğrenen olarak
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anlamlı ve mutlu bir yaşam sürdürmesinde, bireye profesyonel kimselerce
yapılan bilimsel ve sistematik yardım sürecidir (Kepçeoğlu, 2004:1O).

Kepçeoğlu'na (2004) göre rehberlik, kendini anlaması, problemlerini
çözmesi,

gerçekçi

kararlar

alması,

kapasitelerini

en

uygun

düzeyde

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.

Bakırcıoğlu'na (2005) göre rehberlik,
tanıması,

gizilgüçlerini

geliştirmesi,

gerçekleştirmesi, için kişiye, bu işi

kendini çevresindeki olanakları

sorunlarını

çözebilmesi

ve

kendini

kendine meslek edinmiş olan uzman

kişilerce yapılan düzenli yardım sürecidir.

Tan'a (2006) göre rehberlik bireyin en verimli şekilde gelişim ve uyum
sağlamasında gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar
vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçim ve
kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzrnansal)
yardımdır.
Kuzgun'a (2008) göre rehberlik bireye kendini anlaması, çevredeki
olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünün gerçekleştirebilmesi için
bireylere yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Şahin'e (2008) göre bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş)
ve bunları kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi,
çevresine sağlıklı uyum yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve
kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan bilimsel ve profesyonel bir
yardım sürecidir.

Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan sözcüklerden hareket ederek
rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler yapılabilir:
•

Rehberlik bir süreçtir.
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•

Rehberlik bireye yardım etme işidir.

•

Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

•

Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

•

Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir
(Kepçeoğlu, 2004:11-12).

•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya
yöneliktir (Yeşilyaprak, 2006:7).

Rehberliğin Amaçları

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiği gibi,
öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin
temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini
gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır
(Yeşilyaprak, 2006:8).
Kendini gerçekleştirme Maslow tarafından geniş şekilde işlenmiş ve
insan ihtiyaçları arasında en yüksek düzeydeki bir ihtiyaç olarak sıralanmıştır.
Rogers, kendini gerçekleştirme kavramı ile aynı anlama gelen "tam verimlilik"
(fully-functioning) kavramını kullanmıştır (Kepçeoğlu, 2004:14). Bu kavramla,
kişide varolan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması,
uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilmektedir.
Kısaca bireyin her yönüyle kendini geliştirerek verimli ve mutlu bir düzeye
ulaşabilmesidir (Yeşilyaprak, 2006:8).

Aşağıda verimli ve mutlu bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler
verilmiştir:
• Verimli çalışma ve sınav becerileri
•

Zamanı iyi kullanabilme

•

Etkili karar verme ve kendini kabul

•

Kendini tanıma ve kendini kabul

•

Etkili iletişim becerileri
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin dayandığı temel ilkeler
aşağıda sırlanmıştır: (Şahin, 2008; Yeşilyaprak, 2006; Girgin, 2006).

•

Rehberlik hizmetlerinin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili
demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokratik anlayış bireyin
özerk olduğu, kendi kendini yönetme hakkına sorumluluğu olduğu,
kendisi için seçimler yapma ve kararlar alma hakkına sahip olduğunu
kabul eder. Bu görüş, her bireyi değerli ve biricik kabul eder.

•

Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her birey kendine
özgü ve benzersiz bir varlıktır. Kapasiteleri, yetenekleri, ilgi ve
ihtiyaçaları farklıdır. Öğrencilere yardım hizmetleri sunulurken onları
çeşitli yönleri ile tanımak ve bireysel özelliklerini tanımak gereklidir.
Rehberlik çalışmalarında tanıma hizmetleri önemli bir yer tutar.

•

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan eğitim
sistemini öngörür. Tüm boyutları ile öğrenciyi merkezine alan bir eğitim
sistemini gerektirir. Bu sistemde rehberlik hizmetlerinden beklenen her
öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve ihtiyaçlarına göre gelişimine
yardımcı olmasıdır. Bu anlayış her öğrencinin rehberliğe gereksinimi
olduğunu kabul eder.

•

Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi
anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada kendilerine yeter bir
duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde
öğrencinin güçlerine güvenmek ve sorumluluğu bireye vermek anlayışı
bulunmaktadır.

Bireyler

kendilerine

yardım

edildiği

takdirde

problemlerine çözüm yolu bulma gücüne sahiptir. Rehberlik bireyin
kendilerini daha iyi tanıma ve alternatifleri görüp değerlendirmelerini
sağlamak için yardım eder.
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•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini
gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Eğitimin ve rehberliğin amacı
ogrencının

tüm

kapasitesini,

varolan

tüm

gizilgüçlerini

ortaya

koyabilmesi, potansiyeli ölçüsünde kendini geliştirmesi, daha yeterli,
daha verimli ve yeterli bir yaşam sürdürebilmesidir. Rehberliğin kademe
kademe

ulaşmaya

çalıştığı

sonal

hedef

bireyin

kendini

gerçekleştirmesidir.

•

Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve
işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri, bir takım
çalışmasıdır. Danışmanların öncülüğünde yöneticiler, öğretmenler, okul
içi ve dışı kşilerin desteği ile ortak bir amaç doğrultusunda çalışır. Bu
takım içinde herkesin, ortak amacın, öğrencinin gelişimi ve uyumu için
işbirliği yapmak olduğunu benimsemesi gereklidir.

•

Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun
alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Okulun yapısı, niteliği, eğitim düzeyi,
koşulları, olanakları, sınırlılıkları, hedefleri gibi yönler dikkate alınarak
rehberlik programlarında değişiklikler yapılabilir. Okulun kendi kapasitesi
ölçüsünde öğrencilerin gelişimi ve uyumuna yönelik olarak sunacağı
hizmetleri iyi organize edebilmelidir. Bu nedenle tek tip rehberlik
programı hazırlamak ve tüm okullara uygulamak doğru değildir.

•

Okulda bir etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programını
gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine
bağımlıdır.

Öğrencinin

öğretim

etkinliklerinden

en

etkili

biçimde

yararlanabilmeleri için rehberlik hizmetleri gereklidir. Öğrencinin sadece
zihinsel yönden

geliştirilmesi değil, sosyal ve psikolojik yönden

geliştirilmesi gerekmektedir. Etkili bir öğretim ve etkili bir rehberlik
programı birbirini destekler.
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•

Uygun bir okul programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci
nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi
temeline dayandırılmalıdır. Okulda uygulanacak rehberlik programı
dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Öğrenciler ve yaşam sürekli bir
değişim içerisindedir. Çevredeki olanaklar, koşullar, yararlanabilecek
bilgi kaynakları değişmekte olduğundan hizmetleri güncelleştirebilmek,
bu değişimi izleyip değerlendirmek ile olasıdır.

•

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" ve "gönüllülük" ve psikolojik danışma
ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır. Rehberlik hizmetleri sadece belli bir
zamanda ya da sürede öğrenciye karar verme veya uyum sağlama
aşamasında yardım gibi anlık yardım hizmetleri olmayıp süreklilik özelliği
taşımaktadır. Gelişimlerinin her aşamasında sunulan Psikolojik Danışma
ve Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak üzere öğrenciler zorlanamaz.
Rehberlik

hizmetlerinde

"gönüllülük"

esastır.

Psikolojik

danışma

sürecinde, öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile
paylaşılamaz. Gizlilik bir etik kuraldır.

•

Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve
profesyonel

bir

düzeyde

sunulmalıdır.

Rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde alan uzmanı kişilerin liderliği önemlidir. Hizmetlere
katılacak yönetici ve öğretmenlerin da bu alanda bilgi beceri donanımına
sahip olması gereklidir.

•

Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul-içi ve okul-dışı ilşkiler ağı
kurulabilmelidir. Öğrencilerle etkileşimde olan herkesle yoğun ve
karşılıklı ilişkiler sürdürülebilmelidir. Çevredeki rehberlik hizmetlerine
katkı koyacak tüm kişi kuruluşlardan yararlanılmalıdır.
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Rehberliğin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve
böylece

onun

kendini

gerçekleştirmesini

amaçlayan

psikolojik

yardım

hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi önem
taşır (Yeşilyaprak, 2006:9).

Bütünlük ilkesinden hareket ederek, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
hizmet alanları (servisleri) şu dokuz alanda toplanabilirler:

1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
2. Bireyi Tanıma Hizmetleri
3. Bilgi Toplama ve Yayma hizmetleri
4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
5. İzleme-Değerlendirme Hizmetleri
6. Oryantasyon hizmetleri
7. Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri
8. Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri
9. Çevre ve Veli ile İlişkiler
(Kepçeoğlu, 2004; Yeşilyaprak, 2006)

Aşağıda bu hizmetler hakkında kısaca açıklamalar yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma: Gibson ve Mitchell (2003), psikolojik danışmayı bir kişinin
gelişim, uyum sağlama, problem çözme ve karar verme ihtiyaçlarına
odaklanan, o kişiyle bire bir ve yüz yüze kurulan bir yardım ilişkisidir" diye
tanımlamaktadırlar (Akboy ve İkiz, 2007:29).

Oryantasyon: Öğrencilere okulu, çevresini ve buralarda yararlanabileceği
imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir (Kuzgun, 2004:3).
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Bireyi Tanıma: Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti
ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgilerini kısaca

öğrencinin tüm

yönlerini, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak
ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bireyi tanıma etkinliklerinin temel
amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım etmek için gerekli verileri
elde etmektir (Kuzgun, 2004; Yeşilyaprak, 2006).

Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı eğitsel ve mesleki tüm
bilgilerin toplanması ve bunların çeşitli yöntemlerle öğrencilere duyurulmasına
yönelik etkinlikleri içerir (Kuzgun, 2004:3).

Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için
yapılabilecek yardım hizmetlerini kapsar (Güven, 2006:75).

izleme ve Değerlendirme: Yöneltme ve yerleştirme hizmeti verilen bireylerin bu
hizmeti

aldıktan

sonraki

durumlarının

ne

olduğunun

izlenmesi

ve

değerlendirilmesidir. Örneğin okul dışında bir işe yerleştirilen öğrencinin o işe
ne kadar uyum sağladığı izlenip değerlendirilmektedir. Bireyi tanıma hizmetinde
olduğu gibi bu çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir
(Yeşilyaprak, 2006:13).

Müşavirlik:

Doğrudan

öğrencilere

dönük

olmayan

öğrencilere

sunulan

hizmetlerin etkililiğini artırmaya yönelik hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

Psikoljik Danışma ve Rehberlikte okullardaki yönetici, uzman ve
öğretmenlerin bir takım halinde yakın işbirliği içinde çalışmaları her zaman
benimsenmiş

ve

önemsenmiş

olduğu

vurgulanmaktadır.

Müşavirlik

hizmetlerinin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir
rehberlik anlayışına sahip olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu
anlayışın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde
kullanılmasını sağlamaktır (Kepçeoğlu, 2004:123).
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Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
yoluyla okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının
etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştitilip yenilenmesi ancak araştırma
ve değerlendirme hizmetleri ile sağlanır (Kepçeoğlu, 2004:126).

Çevre ve Veli ile İlişkiler: Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır. Aile ile ilişkileri
geliştirmek, okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması,
okulun amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel,
duygusal ve sosyal davranışların kazandırılmasını desteklemektedir. Okulu
çevreye tanıtmak ve çevrede okula karşı

olumlu bir yaklaşımın oluşması,

çevredeki

kullanılmasını

olanakların

okul

yararına

kolaylaştıracaktır

(Kepçeoğlu, 2004:130; Çam, 2004:65).

REHBERLİGİN TARİHİ GELİŞİMİ

Rehberlik bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir
anlayışla ele alınırsa, rehberlik insanoğlunun dünyada var oluşu ve dili
öğrenmesi ile başlamıştır denilebilir. Ancak, bugünkü anlam ve kapsamı ile
psikolojik danışma ve rehberlik oldukça yeni bir anlayış ve uygulamadır.
Rehberlik günümüzde sadece eğitimde değil yaşamın

her aşamasında ve

toplumların çeşitli kurumlarında vardır (Kepçeoğlu, 2004:40).

Rehberlik

çalışmalarının

tarihsel

sürecine

bakıldığında,

batı

toplumlarında ortaya çıkıp geliştiği görülmektedir. Rehberliği hazırlayan
teknolojik, toplumsal, felsefi ve psikolojik gelişmelerin ilk önce gelişmiş batı
toplumlarında

görülmesi doğal olarak

Psikolojik danışma ve

rehberlik

hizmetlerinin bu ülkelerde başlamasına neden olmuştur (Gündüz, 2006:22).
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A.B.D'deki Gelişmeler

Rehberlik, kişinin gelişme ve

problemlerini çözebilme

konularda

sistemetik yardım gayretleri olarak Amerikan toplumunda doğup gelişmiş bir
harekettir (Şahin, 2008:24).

Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe, insan olarak
kişiye büyük değer vermiştir. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da birçok eğitimci,
düşünür ve vatandaş, okulların gençleri uyumlu, üretken ve yaratıcı olarak daha
iyi yetiştirmeleri konusuyla ilgilenmeye başladılar. Bunu sonucu olarak bireysel
eğitime, çocukların biyo-psiko sosyal ihtiyaçlarına ve toplumun gereksinimlerine
yönelik dikkatler artmıştır (Gündüz, 2006:23). Öğrenciyle birey olarak ilgilenen
rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danışma doğmuştur (Tan ve
Baloğlu, 2006:23).

A.B.D'de

geleneksel

kültürün

aktarılmasını

amaçlayan

eğitim

programlarının, hızla gelişen endüstirinin beklentilerine karşılık veremez
duruma duruma gelmesi ile ortaya çıkmıştır (Bakırcıoğlu, 2005:30). Bunun
üzerine, işveren kuruluşlarından işçi sendikaları ve birçok eğitimcilere değin bir
çok kişi ve kuruluşlar, bireyleri bu yeni iş ve meslek yaşamının koşullarına
hazırlamaya girişmişlerdir. Bu yeni insan gücünü yetiştirmek amacı ile
başlatılan çalışmalar, daha sonra alanını genişleterek bir çok rehberlik
modellerinin oluşmasına yol açmıştır (Girgin, 2006:23).

Rehberlik hizmetleri önce meslek rehberliği olarak başlamış, daha sonra
da kişisel-sosyal rehberlik psikolojik danışma çalışmaları gerçekleşmiştir
(Şahin, 2008:25). Mesleki rehberlik çalışmalarının başlamasında 20. yüzyılın
başında

zeka

ve

yetenek

testlerinin

gelişmesi

önemli

rol

oynadığı

görülmektedir.

Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etme anlamında ilk rehberlik
denemesi 1895 yılında George Merrill'in önderliği ile San Francisco'da Mekanik
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Sanatlar Enstitüsü'nde başlatılmıştır. Merril'in yaptığı öğrenciler iş dünyasını
tanıtmak, oların iş bulmalarına yardımcı olmaktı (Kuzgun, 2008:15)

1898-1907 yılları arasında ilk kez danışman olarak okullarda bazı
personelin rehberlikle ilgili görevler aldığı görülmektedir. Jesse B. Davis, bir
okulda sistematik rehberlik programını uygulayan ilk kişi olarak kabul
edilmektedir (Tan ve Baloğlu, 2006:24). 1907'de Grand Rapids'de tüm okulları
kapsayan bir rehberlik programı başlatılmıştı. Bu programın amacı öğrencilerin
kişilik gelişimlerine yardımcı olmak ve normal müfredat programı içinde onlara
mesleki bilgi vermekti (Kuzgun, 2008:15)

Eli Weaver adlı bir eğitimci New York okullarında rehberlik hizmetlerini
başlattı ve kısa zamanda diğer kentler bunu izledi. 1906 yılında ""Meslek
Seçme" kitabını yayınladı (Şahin, 2008:25).

Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının
öncüsü Frank Parsons'dur. 1908'de Boston'da "Boston Meslek Bürosu" adını
verdiği bürosunu açarak, iş arayanlara yardım hizmeti vermeye başlamıştır.
Parsons bu hizmetin önemli bir taleple karşılaşması sonucu 1909'da "Meslek
Seçimi" (Choosing a Vocation) isimli kitap yazarak mesleki rehberlikle ilgili
kavramaları ve hizmetleri açıklamıştır (Kepçeoğlu, 2004:41-42).

İlk çocuk rehberliği kliniği, 1909 yılında Chicago'da Psikopatik Gençlik
Enstitüsü" ismiyle açılmıştır. Freud Amerika'ya gelerek psikanaliz üzerine
konferanslar vermiş ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilgiyi
artırmıştır (Karaçam, 2004:1O).

1909-1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı
görülmektedir (Girgin, 2006:23).

Meslek rehberliği etkinlikleriyle başlayan çalışmalar

1913 yılında

Amerika'da eğitim sistemine alınarak planlı ve sistemli bir şekilde gelişmeye

LIBRARY

başlamıştır

(Gündüz, 2006:23).

1913'te öğrencilere,

öğretmenl~f~Jve.Y-eıUif~hf
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meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki Enformasyö~ıresi"
(Boston Vocational İnformation Department) daha sonra da 1915'te "Boston
Mesleki Rehberlik Dairesi" (Department of Vocational Guidance) kurulmuştur
(Kepçeoğlu, 2004:42).

İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında rehberlik alanındaki gelişmeler
yeni bir hareket ve yön kazandırmıştır. Carl R. Rogers'ın danışandan hız alan
terapi yaklaşımı rehberlik alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur (Şahin,
2008:26).

1952 yılında bütün rehberlik derneklerinin ortak bünyesinde toplayan
"Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği" (American Personnel and
Guidance Association) (APGA) kurulmuştur. APGA, 1985 yılında adını
Amerikan Psikolojik Danışma ve Gelişim Derneği (American Association for
Counseling and

Development-AACD), 1992'de ise Amerikan

Psikolojik

Danışma Derneği (American Counseling Association-ACA) olarak değiştirmiştir.
ACA, bir yandan alanla ilgili standartları daha da geliştirirken bir yandan da
üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla sürekli olarak bilimsel
çalışma ve yayın yapmaktadır (Şahin, 2008:26).

Avrupa'daki Gelişmeler

Amerika'da ortaya çıkıp gelişen psikolojik danışma ve rehberlik mesleği,
daha sonra Avrupa ülkelerinde de kendini göstermeye başlamıştır (Tan ve
Baloğlu, 2006:33). Avrupa ülkelerinde uygulanan rehberlik, Amerika'da ki
rehberlik uygulamalarından farklıdır.

Rehberliğe

temel

olan

bilimler,

özellikle

psikolojik

ölçme

ve

değerlendirme ile bireysel ayrılıklar psikolojisi önce Avrupa ülkelerinde
gelişmeye başlamıştır. Buna karşın rehberlik, bu ülkelerdeki okullara çok sonra
girebilmiştir. Buna neden olarak; söz konusu ülkelerin eğitim felsefeleri ile
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eğitim uygulamalarına egemen olan ve gelişmeyi etkileyen geleneksel tutum
gösterilmektedir. Avrupa okularında rehberlik uygulamalarında, genellikle, test
ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları fazla kullanılmamaktadır. Okullarda
mesleki bilgi verme hizmetleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimle yetişmiş
öğretmenler tarafından verilmektedir. Rehberlik çalışmalarında öğretmenlerin
öğrenciler hakkındaki gözlemleri esas alınmaktadır. Öğrencileri okul içinde türlü
programlara, üst okullara, iş ve mesleklere yöneltmede öğretmenler tarafından
yapılan gözlemler daha etkili olmaktadır (Girgin, 2006:24).

Avrupa'da okullardaki rehberlik çalışmaları, daha çok, öğrencilerin
akademik gelişmelerine ve mesleklere yönelmelerine dönük olup, öğrencilerin
kişisel-sosyal konulardaki duygusal problemleri ile fazla ilgilenilmemektedir.
Avrupa'da değişik okul kademelerini kapsayan sürekli rehberlik programları
bulunmamaktadır. 1963 yılını esas alan bir incelemeye göre, Fransa,
Danimarka ve Belçika'da okullarda sadece 11-15 yaş grupları için rehberlik
programlarının bulunduğu görülmüştür. Yine aynı incelemede Almanya, İtalya
ve Hollanda'da 12-14 yaş gruplarına dönük olmak üzere okullarda rehberlik
programlarının başlatılması için öneriler geliştirdiği anlaşılmıştır (Kepçeoğlu,
2004:44).

Rehberlik uygulamalarının ne zaman başladığını kesin olarak belirtmenin
bazı zorlukları olmasına karşın yukarıda belirtilen tarihler esas alındığında
rehberlik uygulamalarına başlama bakımından Avrupa ülkelerinde büyük
zaman farkları görülmemektedir. Genel olarak Avrupa'da rehberlik 1950'1i
yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır diyebiliriz.

1960'11 yıllarda Avrupa ülkelerinde hızlanmaya başlayan eğitimde
yenileşme çalışmalarında bireyin yeteneklerinin en üst düzeyde ortaya
konulması, temel ilke olarak benimsendi (Bakırcıoğlu, 2005:37).

Avrupa ülkelerindeki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinin
Amerika'dakinden çok daha yakın bir geçmişi vardır. Bu durum 2004 yılında
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sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek kılavuzluğu yapmalıdır'' ifadesi
öğretmenlerin rehberlik görevlerine işaret etmektedir (Kuzgun, 2008:16).

Rehberlik kavram olarak eğitime 1950'1i yıllarda girmiş, ancak bu tarihten
önceki yıllarda eğitim ve psikoloji alanında bazı yenilikler olmuştur. 1905'ta
geliştirilen Binet-Simon Zeka Testi 1915 yılında İbrahim Alaeddin Gövsa
tarafından, Stanford-Binet Testi 1945 yılında Muzaffer Şerif Başoğlu tarafından
Türkçe'ye kazandırılmıştır (Gündüz, 2006:24).

Türk toplumuna psikolojik danışma ve psikoterapinin girmesi, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile başlayan politik, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin etkisiyle olduğu görülmektedir. 1947 yılında Amerika'dan alınan
Marshall Yardımları çerçevesinde, bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da
bu ülkeyle ilişkiler artırılmıştır.

Türk- Amerikan işbirliği anlaşması ile bazı Türk eğitimcileri A.B.D'ye
gönderilirken, Amerikalı uzmanlarda Türkiye'ye gelerek eğitim sistemini
incelemişlerdir. Bunlardan John Rufi, Edwarth Tomkins, Lester Beals, Otto
Mathiasen adlı eğitimciler, bir yandan yeni eğitim anlayışı ve rehberlik
konularında konferanslar verirken, bir yandan da eğitim sisteminin aksayan
yönlerini rapor etmişlerdir (Kuzgun, 2008:16-17).

Amerika'ya gönderilmiş olan Türk Eğitimcileri de oradaki bilgi ve
yaşantılarını dönüşte uygulama alanına sokarak

rehberlik hizmetlerinin

gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Prof. Dr. Feriha Baymur ve Prof. Dr. Hasan
Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardandır (Yeşilyaprak, 2006:23).

İlk defa 1953-1954 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji ve Özel
Eğitim bölümlerinde rehberlik, bağımsız bir ders olarak programda yer
almıştır.1955 yılında da Ankara Demirlibahçe İlkokulu'nda Psikolojik
Merkezi adı ile ilk rehberlik merkezi açılmıştır (Kuzgun, 2008:18).

Servis
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1960'dan sonra kalkınma planlarında ve şura çalışmalarında özellikle
"yöneltme" hizmetleri esas eksen olmak üzere rehberlik anlayışı ve hizmetlerine
yer verildiği görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1974 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ilköğretim
okullarında rehberlik hizmetlerinin gerekliliği vurgulanmış ve okul rehberlik
servislerine bazı görevler yüklenmiştir (Şahin, 2008:31).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli
bir dönüm noktası olmuştur (Kepçeoğlu, 2004:48). Bunun sonucu olarak
ortaöğretimin

yeniden

düzenlenmesi

çerçevesinde

dokuzuncu

sınıfın

""yöneltme" sınıfı olması olması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun
programlara yönlendirip yerleştirilmesi, yatay ve dikey geçişlerin yapılması
kararları alınarak rehberlik anlayışına uygun bir düzenlemeye gidildiği
görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1984 yılında yeni YÖK yasası gereği her üniversitede psikolojik danışma
ve rehberlik merkezlerinin kurulması zorunlu oldu. 1989 yılında Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) kurulmuştur. Yılda iki kez
yayınlanmaktadır. Yine yılda iki kez alandaki sorunların ve gelişmelerin
ilgililerce paylaşılması amacıyla kongreler düzenlenmektedir.

2000'1i yıllarda geleneksel rehberlik anlayışından gelişimsel rehberlik
anlayışına doğru hızla geçiş gözlendi. 2003 yılında İlköğretimde Yöneltme
Yönergesi yayımlandı. 2006 yılında okullarda rehberlik saatlerinde sınıf rehber
öğretmenleri tarafından uygulanması amacıyla MEB Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Program 2006-2007 eğitim
öğretim yılında uygulanmaya koyulmuştur (Şahin, 2008:34).
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri ortaöğretim kurumlarında 1975 yılında başlamıştır. Bu çalışma Nejla
Oktay tarafından başlatılmış pilot bir çalışmaydı (Bozkurt, 1998:15).

1986 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Yasası'nda Uygulama Genel
Esasları başlığı altında yer alan Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlikle ilgili bir tüzüğün hazırlanması gereği ile bu alandaki uygulamaların
hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmiştir (50/1989 Genel
Ortaöğretim Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları).

1991 yılında yapılan II. Milli Eğitim Şurası'nda oluşturulan zorunlu eğitim
komisyonunun ilköğretim ve özel eğitime ilişkin aldığı kararda şu ibare
bulunmaktadır: Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilkokullara da hizmet verebilecek
yeterlilikte bir rehberlik ve araştırma merkezinin oluşturulmasına

karar

verilmiştir (İnsay, 2004:26).

1993 yılında Birinci Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik toplantısı yapılarak
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik merkezi kurulması kararı alındı.

1995 yılında toplanan 111. Milli Eğitim Şurası'nda, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin
ivedilikle kurulması, bu merkezin kuruluş aşaması sırasında hizmetlerin zorunlu
eğitimde pilot uygulamalar olarak başlatılması, çalışmaları yürütecek kişilerin
bu

alanda

eğitim

görmüş

olmaları,

uzmanların

görevlerinin

yasal

düzenlemelerle belirlenmesi, halen yürürlükte olan orta öğretimde rehberlik
hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi'nin çalışma şekli ile psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinin genel ilkelerini kapsayan kararlar alınmıştır.
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Ayrıca eğitim ve öğretim ortamlarında öğretmen, yönetici ve hatta tüm okul
personeli Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin yürütülmesinde doğal
yardımcılardır. Gerek duyulduğu zaman Rehberlik ve Psikolojik Danışma
uzmanlarının öğretmenlere hizmet-içi eğitim vermeleri işbirliği açısından
yararlıdır denilmektedir.

1995-1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda
çalışmalara başlanmıştır. 1996 yılında Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kuruldu.

1999 yılında yapılan "21.Yüzyıla Girerken

Eğitim Stratejileri

Planı"

çalışmaları psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yasallaşmasına,
uygulamalarda

ivme

kazanmasına

zemin

oluşturmuştur.

2001

yılında

K.K.T.C'de belirlenen dört ilkokulda yapılan "ihtiyaç analizi" sonucunda
öğretmen, öğrenci ve velilerin gelişimsel anlamda psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Yine bu dönemde
psikolojik danışmanların çalışma koşullarını, görev yetkilerini düzenleyen tüzük
bakanlığa sunulmuştur (İnsay, 2002).

24-26 Mart 2005 tarihli IV. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik ve yönlendirme
komisyonunca aşağıdaki kararlar alınmıştır:
•

Rehberlik hizmetleri her öğrenciye yönelik olmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okuldaki diğer ilgililerle işbirliği
içinde yürütülmelidir.

•

Rehberlik hizmetleri okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı
bir parçası olmalıdır.

•

Psikolojik

Danışmanlık ve

Rehberlik hizmetleri okul

öncesinden

başlayarak eğitimin her kademesinde, kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel
gelişim alanlarında gelişimsel, önleyici ve iyileştirici kapsamda, okul
temelli olarak sağlanmalıdır.
•

Okul PDR tüzüğü ivedilikle hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Okul PDR
eğitim

programı,

okul

gereksinimlerine

göre

planlanmalı

ve
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uygulanmasında yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli

ile işbirliği

sağlanmalıdır.

K.K.T.C Milli Eğitim Yasası 50. maddesi ve Öğretmenler Yasası 38.
maddesinin

3.

bendi

bu

komisyonda

alınan

kararlar

doğrultusunda

güncelleştirilmelidir denilmektedir.
Daha önce hazırlanarak bakanlığa sunulan ancak yasallaşmayan, aynı
zamanda IV. Eğitim Şurasında hazırlanması ve uygulanması kararlaştırılan
okul rehberlik tüzüğü, 2 Eylül 2005 yılında resmi gazetede yayınlanarak
yürülüğe girmiştir.

Milli Eğitim Yasasının 50. ve 70. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak
29/2005 sayılı Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü hazırlanmıştır.
"Bu tüzüğe göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı tüm devlet okulları ile
özel okullarda, tüzükte belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde öğrencilere
yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir'' denilmektedir.

Bu tüzüğe göre rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin amacı, Kıbrıs
Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde, proaktif ve önleyici
anlayışla akademik (eğitsel), kariyer (mesleki) ve kişisel/sosyal (bireysel)
gelişim alanlarında etkili öğrenme fırsatları yaratarak, her öğrencinin başarılı
olmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. Bu gelişim alanları tüzükte ayrıntılı
olarak belirtilmiştir.

Bu hizmetleri yürütecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
yürütülmesinde alınan kararlara göre uygulamalar; "büyük okullardan küçük
okullara doğru genişletilip, lise ve dengi okullar ile ortaokullardan ilkokullara ve
okul öncesine doğru yaygınlaştırılır, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri eğitim öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir ve
öğrencilerin katılımı özendirilir, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri
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öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür''
şeklinde alınan kararlar ve

"rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri'nin

yürütülmesi için bir yürütme kurulu oluşturulması kararları alınmıştır. Bu
yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında; müdür muavinleri, rehberlik ve
psikolojik danışma servisinde görevli rehber ve psikolojik danışman, sınıf
öğretmenleri, disiplin kurulundan bir temsilci, okul aile birliği'nden bir temsilci,
öğrenci konseyi üyelerinden oluşur'' şeklinde belirtilmiştir (Milli Eğitim Yasası
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 29/2005).

Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin zincirleme ve
ortaklaşa yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir rehberlik ve psikolojik
danışma programının başarıyla uygulanmasında ortak bir anlayışın bulunması
büyük önem taşımaktadır.

İLKÖGRETİMDE

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

İlköğretimin Amacı ve Önemi

İlköğretim

eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde

çocuğa toplum içinde diğer bireylerle uyum içinde yaşama kural ve becerileri ile
yaşamlarını daha iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler
kazandırılır (Erden, 1998:175).

İlköğretimin amaç ve görevleri Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:
•

Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli
temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;

•

Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal
yaşama ve üst öğrenime hazırlamak;

•

Çocukların estetik duygularını geliştirmek, onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi
görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme,
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işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları
yaratmak (Milli Eğitim Yasası 17/1986).

Yeşilyaprak (2006:46), ilköğretimin önemi konusunda şu açılara vurgu
yapmıştır: Öğrencilerin hızla artan bilgi ihtiyaçlarının temel eğitim tarafından
karşılanmak zorunda olması, temel eğitimin; çocuğun ahlaki, devinsel, duyuşsal
ve bilşsel davranışlarını bir bütün olarak geliştirmek için kapsamlı bir eğitim
sağlaması,

çocuğun

bedensel

ve

bilşsel yönlerden

bir bütün

olarak

yetiştirilmesi, nasıl öğreneceğinin öğretilmesi, bilgileri ezberleme yerine
özümlemesinin uzun zaman gerektirmesi olarak belirtmektedir. İlköğretimin
amaçları göz önüne alındığında, amaçların gerçekleşmesi için kapsamlı bir
rehberlik hizmetlerinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi
için ortak bir anlayış kazandırılmalıdır.

İlköğretimde Rehberlik Hizmetlerinin Gerekçesi ve Önemi

Meeks (1968)'e göre, çocuğun en erken yıllarda okulda kazandığı eğitim
deneyimi, öğrenme davranışına karşı olan olumlu ya da olumsuz tutumlarını
geliştirir. İlkokulun insan yaşamındaki önemi, gelecekteki akademik, psikolojik
ve bireysel gelişimi en etkin şekilde motive etmesi açısından önemlidir (Ültanır,
2003:9).

"Neden ilköğretim yıllarında rehberliğe gereksinim var'' sorusuna
verilebilecek en iyi yanıtlardan biri, "insan yaşamının ergenlik dönemine denk
gelen ortaöğretim yıllarında başlamadığı" olacaktır (Akman, 1992:317).

"Üç

buçuk-dört

yaşlarında

dış

çevre

ile

kurduğu

ilişkilerde

toplumsallaşmaya başlayan çocuğun, bu erken dönemden kaynaklanan
davranış örüntülerini, yetişkinlik dönemlerine kadar götürdüğü psikologların
çoğu tarafından kabul edilmektedir. Aslında ideal olan, rehberlik hizmetlerinin
formal eğitim yıllarından da önce etkin bir şekilde başlamasıdır. Ancak yaygın
ve sistemli bir biçimde rehberlik çalışmalarını bu denli erken başlatmak, içinde
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bulunduğumuz koşullarda olanaksız göründüğüne göre, hiç olmazsa ikinci
çocukluk döneminde yani ilkokul yıllarında rehberlik çalışmalarını başlatmalıyız"
(Akman, 1992:317).
İlköğretimde rehberliğe neden ihtiyaç duyulduğu, bu hizmetlerin önemi
ve gerekçeleri konusunda bazı vurgulanmasında yarar vardır. Dünyaca kabul
edilen gelişim kuramcıları Freud, Ericson ve Piaget çocukluk dönemimin
önemine dikkat çekmektedirler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar
sosyal ve psikolojik gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu
dönem çocuğun sosyalleşmesi, doğru çalışma alışkanlıkları edinmesi, bireyin
kendini tanımasını sağlama, mesleki gelişim

açısından önemlidir. Mesleki

gelişim ile ilgili yapılan araştırmaların bulguları, yaşam boyu süren mesleki
gelişim süreci ve meslek seçiminde çocukluk döneminin anlamlı bir yeri
olduğunu göstermektedir (Yeşilyaprak, 2006:48).

Shetzer ve Stone ( 1981 ), ilkokul rehberlik hizmetlerine olan ihtiyacı şu
nedenlere bağlamaktadırlar:
•

İlkokul öğretmen ve yöneticilerinin gittikçe artan problemlerle başa
çıkabilmek için değişik servislere ihtiyaç duymaları.

•

Velilerin okul yıllarının, çocukların okul dışı ve ilkokul sonrası gelişimleri
için temel oluşturduğunun farkına varmaları.

•

Ruh sağlığı otoritelerinin problemleri erken teşhis etmenin. veya gerekli
önlemleri almanın çocukların gelecekteki ruh sağlıkları açısından çok
önemli olduğunu belirtmeleridir (Engin, 1996:163).

İlköğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin gerekliliğine yönelik olarak
Tuzcuoğlu (1995), henüz ilköğretimde rehberlik servisleri yer almamışken, özel
bir okulda rehberlik servisi kurarak, ilköğretim düzeyinde öğrencilere ve velilere
yönelik çalışmlar yapmıştır. Bu çalışma sonunda ilköğretim düzeyinde de
rehberlik çalışmalarına yer verilmesinin öğrenci başarısı ve problem davranışlar
olumlu etkisini ortaya koymuştur.
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İlköğretim rehberliğinin gerekliliği ve ihtiyaçları ile ilgili Engin (1996),
tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmen ve velilerin ilköğretim okullarında
rehberlik hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir oldukları, en önemli üç
hizmet alanının

ise;

psikolojik

danışma,

bireyi tanıma,

araştırma

ve

değerlendirme olduğu görülmüştür.

İlkokul öğrencilerinin rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla insay
(2002), tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin en fazla ihtiyaç duydukları
rehberlik

hizmeti

belirlenmeye

çalışılmıştır.

Bu

araştırmada

öğrenciler

kendilerine sorulan üç alandan da gelişimsel ihtiyaç belirtmişlerdir. Bunlar;
sınavlarda nasıl daha fazla başarılı olabileceğini öğrenme, daha verimli ders
çalışma yollarını öğrenme, en başarılı olacağı işleri öğrenme, değişik
mesleklerin özelliklerini öğrenme, ödevlerini nasıl daha iyi yapabileceğini
öğrenme olarak sıralamışlardır. Öğretmenler ise öğrencilerin en fazla ihtiyaç
duydukları beş maddeyi; daha iyi dinlemeyi öğrenme, davranışlarından daha
fazla sorumlu olmayı öğrenme, daha verimli ders çalışma yollarını öğrenme,
başkalarının duygularını anlayabilmeyi öğrenme, kendini daha fazla tanıma
ihtiyacı olarak sıralamışlardır. Bu araştırmada hem öğretmenler hem de
velilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin gerekliliğinde hemfikir
oldukları saptanmıştır.

Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ile ulaşılmak
istenen bir sonuç olarak kabul edilen kendini gerçekleştirme, birey için yaşam
boyu devam eden bir süreç olarak düşünülmektedir. Gelişimsel yaklaşıma göre
bireyin her dönem devam eden gelişimsel ihtiyaçları olduğu ve göz önüne
alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.

İlköğretimde Rehberliğin Temelleri

Gelişimsel anlayışa dayanan bir ilköğretim rehberlik aşağıdaki felsefi
temeller üzerinde kurulmalıdır.
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•

Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yaşı, ırkı, yeteneği, performansı ya
da toplumsal satatüsü ne olursa olsun değerli birer varlıktır. Her birey
eşsizdir. Rehberlik hizmetleri ayrım yapmaksızın tüm çocuklara gerekli
yardımları sağlamayı amaçlamalıdır.

•

İlköğretimde

rehberlik

etkinliklerinin

işlevi

çocukların

gelişimini

desteklemek ve kolaylaştırmaktır.
•

Okulda rehberlik uzmanı/okul danışmanı varsa, okuldaki tüm personel
ile, özellikle de sınıf öğretmenleri ile yönetici ve veliler ile işbirliği içinde
çalışmalıdır.

•

İlköğretimdeki gelişimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eğitim-öğretim
hizmetlerinin tamamlayıcısı ve bütünün parçasıdır.

•

Rehberlik

hizmetlerini

yürütmede

sınıf

öğretmenleri

anahtar

konumundadır ancak, öğrenci sayıları dikkate alınarak yeterli personel
atanmalıdır.

İlköğretimde Rehberliğin Amaçları

İlköğretimde uygulanacak olan rehberlik hizmetlerinin, genel olarak
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilke ve amaçlarıyla örtüşmekle
birlikte, kendine özgü yönleri de vardır.

Hill ve Luckey 'e (1969) göre ilköğretimde verilecek rehberlik hizmetleri
çocuğun aşağıdaki konularda olgunlaşmasını amaçlamalıdır.
•

Kendini anlamada

•

Kendine karşı sorumlu olma anlayışında

•

İş ve eğitim dünyasını anlamada

•

Karar vermede

•

Problemlerini çözebilmede

•

insan davranışını anlamada

•

Hayatın, özellikle başkalarıyla olan ilşkilerle ilgili, beklentilerine ya da
gereklerine uyum sağlamada
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•

Yüksek idealleri başarma ile ilgili değerlerinde (Kuzgun, 2004:5).

İlköğretimde
Dinkmeyer'e

rehberlik

hizmetlerinin

(1970), göre ise

gelişimine

önemli

katkısı

düzeyinde

rehberlik

hizmetlerinin

ilköğretim

olan

yöneldiği amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Tüm

öğrencilerin;

zihinsel,

kişisel

ve

sosyal

alanlardaki

bütün

ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda öğretmene yardım etmek
•

Bireysel

sapmalar

ve eksiklikler

kadar,

bireyin

güçlü

yanlarını

ve

yeteneklerini erkenden belirlemek
•

Öğretmenleri

çocuğun

kişisel

ihtiyaçları,

amaçları

ve hedeflerinden

haberdar etmek ve bunlara karşı duyarlı kılmak
•

Öğrencilerle ilgili olarak toplanan verileri kullanmalrı ve bütün eğitimsel
yaşantıları

bireyselleştirmeleri

konularında

onları

cesaretlendirmek

(Kuzgun, 2004:6).

Bir başka çalışmada rehberliğin amaçları şöyle belirtilmiştir:
•

Çocuğun kendini anlama düzeyini artırmak yetenekleri,

ilgileri, kişiliği,

başarısı ve fırsatlar arasındaki ilişki konusundaki anlayışını artırmak
•

Başkalarının

ihtiyaçlarına

duyarlılıkla

beraber, sosyalleşme

süreçlerini

kolaylaştırmak
•

Çocuğun sorumlu ve amaçları olan birey olmasına yardım etmek

•

Çocuğun

öz-yönetim,

öz-denetim,

problem

çözme

ve karar verme

konularında gelişmesine yardım etme
•

Çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine,
kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek

•

insan

davranışının

doğasını

anlamalarına

ve

insan

ilişkilerinde

olgunlaşmalarına yardım etmek (Kuzgun, 2004:6, Yeşilyaprak, 2006:52).

İlkokuldaki rehberlik hizmetleri, düzeltici, çocuğun anlık ihtiyaçlarına dönük
ve önleyici nitelikte olmalıdır (Kılıççı, 1992).

43

Okul sistemi içinde önleme çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği Shaw ve
Goodyear (1984) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:
•

Bazı temel önleme etkinlikleri bireysel ilişkileri içerse de bireysel
yönelimli olmaktan çok grup yönelimli olmalıdır.

•

Hem psikolojik sağlığı daha iyi hale getirme hem de uyumsuzluğu
önleme

potansiyeline

sahip,

kuramsal

bilgilerle

temellendirilmiş,

güvenilir, sağlam ve bu iş için amaçlı olarak hazırlanmış bir programa
dayalı olmalıdır.
•

Okuldaki öğrenme problemleri ve bu problemlere katkıda bulunan
davranış problemlerine yönelik olarak çalışmak da önleme etkinlikleri için
uygun hedeflerdir.

Temel önleme hizmetlerini gerçekleştirmede kullanılabilecek etkinlikler
Baker ve Shaw (1987) tarafından; iletişim becerilerini öğretmek, psikolojik
eğitim vermek, mesleki eğitim vermek, uygun olmayan çevre koşullarını
düzenleme, davranışsa! yaklaşımlar kullnmak, çocuklarda yeterlilik gelişimini
sağlamak olarak sıralanmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı başka araştırmacılar
tarafından da önerilmektedir. (Korkut, 2002:446).

Kuzgun (1988) ilköğretim süresince verilecek rehberlik hizmetlerinin
amacını "öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak" biçiminde ifade etmiş
ve bu amaca ulaşmada öğretmenlerin yaratacağı terapötik ortamın önemine
değinmiştir. Ersever'de (1992), ilköğretimdeki PDR hizmetlerinin koruyucu
niteliğini vurgulayarak, problemler çıkmadan öğrencilere, velilere, öğretmenlere
ve yöneticilere, öğrencilerin ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekleri
kriz durumları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verilerek, hem çok
sayıda öğrenciye ulaşılabileceğini hem de öğrencilerin bir çok ihtiyacının
karşılanabileceğini belirtmektedir (Kuzgun, 2004:7).

Tüm bu görüşlerde ilköğretimde rehberlik hizmetlerinde çok önemli bir yere
sahip olan "gelişimsel rehberlik" yaklaşımının yansımaları görülmektedir.
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Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla
tamamlamalarını

kolaylaştırmak ve desteklemektir (Kuzgun, 2004:7).

Gelişimsel Rehberlik

Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışı, bu hizmetlere öncülük
eden ülke olan Amerika'da olmuştur. Rehberlikte gelişimsel yaklaşım; rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinin, akademik başarıyı artırma ya da meslek
seçimi gibi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında düzeltici,
çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir tepki olarak gelişmiştir
(Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehberlikte gelişimsel yaklaşım;

bireyin, döllenmeden başlayarak

ölümüne kadar devam ettiği süreçte geçirdiği değişimleri temel alır. Diğer bir
ifadeyle

birey, döllenmeden

başlayarak

gelişim

sürecine

girer;

çeşitli

dönemlerden geçer, her dönemde değişime uğrar ve her değişim bir uyum
gerektirir.

Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür; kişinin yalnız zihin ya da duygu
gelişimine ya da belli bir konuda karar verme sorununa değil bir bütün olarak
gelişimine odaklanmıştır (Kuzgun, 1992:16).

Gelişimsel yaklaşım, öğrencilerin içinde bulundukları yaş ve gelişim
dönemlerinin
görevlerinin

bir gereği

olarak yerine

olduğu gerçeğinden

getirmeleri

hareketle,

beklenen gelişimsel

rehberlik hizmetleri yoluyla

çocuklara bu gelişimsel görevlerini yerine getirmeleri için sistemli ve programlı
bir şekilde yardım etmeyi öngörür (Girgin, 2006:14).

Gelişimsel yaklaşımda bireylerin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve
rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması savunulur. (Erkan, 2006:2).
Yaklaşımın temel ilkeleri şöyle özetlenebilir:
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•

Psikolojik danışma ve

rehberlik hizmetleri sadece sorunlu

olan

öğrencilere değil tüm öğrencilere yöneliktir.
•

Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı
gerektirir.

•

Gelişimsel rehberlik müfredatı ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir.
Öğrencilerin gelişim düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini izleyecek
biçimdedir.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik

programı, akademik programlarla

bağlantılı ve etkileşim halindedir.
•

Bu hizmetlerin yürütülmesi ve programın geliştirilmesi, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinden birinci derecede okul danışmanları sorumlu
olmakla birlikte; okuldaki tüm personelin katılımı sağlanmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik programının eğitimsel bir hedefi vardır.
(Erkan, 2006:2-3).
Myrick (1993), gelişimsel rehberlik müfredatlarının genel amaçlarını

aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
•

Okulu ve çevresini tanıma

•

Kendini ve başkalarının tanıma

•

Tutumları ve davranışları anlama

•

Karar verme ve problem çözme

•

Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri

•

Okul başarısı becerileri

•

Mesleki farkındalık ve eğitimsel planlama

•

Toplumsal katılım (Erkan, 2006:2).

Gelişimsel yaklaşım, öğrenciye gerek okulda gereekse yetişkin yaşamda
başarılı olması için ihtiyaç duyduğu beceri ve yaşantıları kazandırmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
temel işlevi, içinde bulundukları gelişim dönemlerinin gelişim görevlerini başarılı
bir şekilde tamamlamaları için öğrencilere yardım etmektir (Erkan, 1995:86-91).
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Şekil 1 Geleneksel ve Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Geleneksel Yaklaşım

Gelişimsel Yaklaşım

Krize odaklı yardım hizmeti

Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı

Bilgi verme ve yöneltme eksenine Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik
odaklanma,

kazandırma

Uzman odaklı

Öğretmen odaklı

Tepkisel

Yaratıcı ve esnek

Görev yönelimli

Hedef yönelimli

Zaman çizelgesi ile sınırlı

Program bütünlüğü içinde

Öğretimden ayrıştırılmış

Öğretimle kaynaştırılmış

Genel ve yapılanmış hedefler

Ölçülebilir hedef ve davranışlar

Varolanı korur ve sürdürür

Varolanı değerlendirir ve geliştirir

Bağımsız uygulamalar

Sürekli aşamalı, ardışık

Profesyonel müdahale

Profesyonel hizmet

uygulamalar

(Yeşilyaprak, 2006:37).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Hizmet Alanları

Okullardaki rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak literatürde çeşitli sınıflamalara
rastlanmaktadır.

Tan (1986), bir bütün olan bireye hizmet edecek rehberlik programının
amacına ulaşabilmesi için sahip olması gereken temel rehberlik servislerini;
bireyi tanıma, bilgi, danışma, yerleştirme ve sonucu izleme servisleri olarak
sıralamaktadır.

Kuzgun ( 1992), bir rehberlik örgütünde bulunan başlıca servis birimlerini bireyi
(öğrenciyi) tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme olmak
üzere beş grupta ele almaktadır.
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Erkan (1999), klasik rehberlik uygulamalarında rehberlik hizmetlerinin
sunumunun genellikle psikolojik danışma, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi
verme, müşavirlik, yerleştirme, izleme değerlendirme ve araştırma hizmetleri
biçiminde sınıflandırmaktadır.

Çam (2003), yukarıda belirtilen dokuz hizmet alanına program-plan
hazırlama hizmetleri, grup rehberliği hizmetleri ve sevk (yardım almaya
yönlendirme) hizmetleri olmak üzere üç hizmet alanı daha ekleyerek bu
hizmetleri toplam on iki alanda toplamıştır.

Kepçeoğlu (2004),

okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre

rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlığın farklı olabileceğimi belirtmekte
ve başlıca dokuz hizmet alanından söz etmektedir. Psikolojik danışma, bireyi
tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, alıştırma-oryantasyon,
müşavirlik (konsültasyon), araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile çevre ve
veli ile ilişkiler olarak ele almaktadır.

Bakırcıoğlu (2005), altısı doğrudan, üçü de dolaylı olan psikolojik danışma
ve rehberlik hizmet alanlarını; okula ve yeni durumlara alıştırma hizmetleri,
öğrenci tanıma hizmetleri, psikolojik danışma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma
hizmetleri, yerleştirme hizmetleri, izleme hizmetleri, danışma hizmetleri, çevre
ve veliyle ilişki hizmetleri ve araştırma değerlendirme hizmetleri olarak
sıralamaktadır

Bir okuldaki rehberlik çalışmaları okulun amaç ve ihtiyaçlarının gerek
duyduğu alanlarda yoğunlaştırılabilir. Okulun özelliği, öğrencilerin ihtiyaçları,
problem

alanlarına

ve

personelin

rehberlik anlayışına

göre

değişiklik

göstermektedir. Ağırlıkları ve öncelikleri değişse de öğrenciyi her yönüyle
gelişrtirmeyi amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanları
bütündür.

bir
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Genel olarak bir

okul psikolojik danışma ve rehberlik programında şu

unsurların kapsanması önerilebilir. (Kepçeoğlu, 2004:81). Okul psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri ile erişilmek istenen amaçları, belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin verilmesinde uyulacak temel
ilkeler (etik) kuralları, öğrencilere sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ve hizmetlerin daha etkili olmasını sağlayacak öteki hizmetler;
psikolojik danışma hizmetleri, öğrencileri tanıma hizmetleri, bilgi toplama ve
yayma

hizmetleri,

yerleştirme

hizmetleri,

izleme

hizmetleri,

alıştırma

oryantasyon hizmetleri, müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri, araştırma ve
değerlendirme ve çevre ve veli ile ilişkileri, psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ile okuldaki sınıf öğretmenliği, eğitsel kollar, özel eğitim çalışmaları
arasındaki ilişkileri, okul içi ve okul dışı ilişkiler ve işbirliği esasları ve yönetici,
uzman ve akademik personel, görevler ve sorumlulukları kapsamalıdır .

Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması
ve verimliliği bu hizmet alanlarının birbirlerini tamamlama gücüne ve okul
personeli arasındaki işbirliğine ve okul personelinin ortak bir rehberlik
anlayışına bağlıdır (Yılmaz, 2006:60).

Öğrenciyi bir çok yönüyle ele alarak, onun gelişiminin önündeki engelleri
ortadan kaldırmayı ve böylece bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmayı
amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik, bunu yaparken öğrenciye birçok
alanda hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler öğrenciye yönelik doğrudan
hizmetler ile yine öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dolaylı hizmetler olarak
sınıflandırılmaktadır (Güven, 2006:67).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre "rehber ve psikolojik danışman zamanının en az %75'ini doğrudan
müdahale hizmetleri için, rehber ve psikolojik danışman, zamanının en fazla
%25'ini de dolaylı müdahale yöntemleri için kullanır'' demektedir.
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Literatür incelendiğinde her ne kadar farklı sınıflamalara rastlanılsa da
genellikle okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin doğrudan öğrenciye
dönük olan hizmetler ve doğrudan öğrenciye dönük olmayan hizmetler olarak
ikiye ayrıldığı görülmektedir (Yaycı, 2008:70).
Doğrudan PDR Hizmetleri:
•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

Dolaylı PDR Hizmetleri:
•

Okul PDR Programının Hazırlanması

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

•

Anne-Babaya Rehberlik

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri (Yılmaz, 2006:55).

Yukarıda belirtilen hizmetlerin birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan
hizmetler olduğu unutulmamalıdır. Bu hizmetler bir bütündür ve hizmetlerin
merkezinde psikolojik danışma yardımı yer almaktadır (Güven, 2006:67).

Aşağıda bu hizmet alanları açıklanacaktır.

•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Psikolojik Danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin temelini ve özünü
oluşturur (Kepçeoğlu, 2004:82). Psikolojik danışma ve hizmetini içermeyen
rehberlik uygulamalarının eksik kalacağı ve amacına yeterince ulaşamayacağı
kabul edilmektedir. Bu hizmetler diğer rehberlik hizmetlerine göre daha
profesyonel düzeyde yürütülen hizmetlerdir (Güven, 2006:68).
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Bütün diğer rehberlik servislerinin sanal amacı öğrencinin danışmanla karşı
karşıya gelerek danışma ilişkisine girmesini ve daha etkili uyum sağlamasını
kolaylaştırmaktır. Bireyi tanıma servisinin kişi; bilgi servisinin okul ve mesleklere
ilişkin topladığı bilgiler, aslında hep psikolojik danışma servisinde öğrenciye
yardım içindir (Baloğlu ve Tan, 2006:162).

Psikolojik danışma

ile

ilgili değişik kaynaklarda farklı tanımlamalar

yapılmaktadır. Mowrer'e göre psikolojik danışma, tamamen bilinç alanında olan
çelişkilerin yarattığı normal kaygılardan şikayetçi bir bireye uzman tarafından
yapılan yardım olarak tanımlamakta Pepinsky'e göre de psikolojik danışma;
köklü problemi olmayan yani dış çevrelerden gelen baskıların kurbanı olan ve
henüz katı, nörotik davranış kalıpları geliştirmemiş olan kişilere verilmesi
gereken bir yardım olarak tanımlamaktadır (Yılmaz, 2006:61).

Gibson ve Mitchell (1990), psikolojik danışmayı " bireyin karar verme ve
problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine
yardımcı olmak amacıyla bireyle yüzyüze kurulan yardım ilişkisi" olarak
tanımlamaktadır (Yeşilyaprak, 2006:10).

"Psikolojik danışma süreci içinde yardım alan kişiye danışan, yardımı veren
uzmana ise danışman" denir (Çam, 2004:60). Psikolojik danışma uygulaması
sadece bir danışan ile danışman arasındaki görüşme ise buna bireysel
psikolojik danışma, birden fazla danışanla aynı anda görüşme şeklinde
yapılıyorsa bu grupla psikolojik danışma olarak adlandırılır.

Danışan ile danışmanın yüz yüze geldikleri uygun bir fiziki ortamda,
danışanın kendini tanıması, sorunlarını anlayabilmesi ve gerçekçi kararlar
alarak kendini geliştirebilmesi amacıyla bireysel yada grupla yapılan psikolojik
yardım sürecidir (Yılmaz, 2006:61).

51

Psikolojik danışma hizmetlerinin amacı tüm psikolojik danışma ve rehberlik
alanı için geçerli bir amaç olan bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Psikolojik danışmada kısa orta ve uzun vadeli amaçlardan söz
edilebilir. Psikolojik danışmada kendini gerçekleştirme uzun vadeli amaçtır
(Kepçeoğlu, 2004:84).

Okullarda psikolojik danışma uygulamaları; öğrencilerin başarısızlık ve
öğrenme güçlükleri, kişisel ve sosyal problemler, okulla ilgili problemler, aile ile
ilgili problemler, geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, başkaları
ile ilişki kurabilme ve arkadaşlık konusundaki problemler gibi alanlarda
yoğunlaştırılabilir. Okullarda psikolojik danışma hizmetleri, bu konuda kuramsal
ve uygulamalı bir eğitimden geçmiş, gerekli bilgi ve becerileri kazanmış
psikolojik danışmanlarca yürütülür.

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

Ceyhan (1995), en geniş anlamda oryantasyon yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin, çevresine, işine alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa
süreli bir eğitim programıdır.

Psikolojik danışma

ve

rehberlikte

alıştırma- oryantasyon

hizmetleri

öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen
çalışmaları kapsar (Kepçeoğlu, 2004:119). Çoğunlukla öğretim yılı başında
okula yeni başlayan öğrencilere 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 (Yeşilyaprak, 2006:1O). Bazen öğretim yılı içinde yeni gelişmeler
ve uygulamalardan haberdar etmek amacıyla okulun mevcut öğrencilerine de
bu hizmet verilebilir (Güven, 2006:71).
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Oryantasyon hizmeti öğrencinin yeni geldiği ortamda karşılacabileceği
güçlükleri en aza indirerek yeni duruma kolay alışmasını sağlamak, kendini
yalnız ve çaresiz hissetmesini önleme amacına yöneliktir. Böylece öğrencinin
kısa sürede tanıyıp uyum sağladığı bir eğitim ortamında daha başarılı olması
beklenir. Öğrenmeye güdülenmesi artar. Bu bakımdan oryantasyon hizmetinin
uyum sağlayıcı işlevinin yanısıra koruyucu ve önleyici işlevi de vardır
(Yeşilyaprak, 2006:11).

Okullarda

alıştırma-oryantasyon

hizmetleri

içinde

düşünülebilecek

çalışmalar ve uygulamalar şöyle sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004; Yılmaz, 2006:
Güven, 2006).
•

Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması

•

Okulun bina ve diğer fiziki olanakları ile tanıtılması

•

Okulun ve yakın çevrenin tanıtılması

•

Okulda uygulanan eğitim programının tanıtılması

•

Program dışı eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin tanıtılması

•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve diğer öğrenci
kişilik hizmetlerinin tanıtılması

•

Okulda uygulanan kuralların tanıtılması

Oryantasyon çalışmaları öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerini tanıtmada ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
göstermede büyük fırsatlar sağlar. Okuldaki uzmanların bu fırsatlardan
yaralanarak daha öğretim yılı başında öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgi vermeye çaba
göstermeleri beklenir (Kepçeoğlu, 2004:123).

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinin temel amaçlarından birinin bireyin kendini tanıması,
anlaması ve kabul etmesi olduğu kabul edilmektedir. Her birey kendine özgü ve
tektir. Bireyin seçimler yapması, kararlar alması ancak kendi özelliklerini
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tanıması ile mümkündür. Bu amacın yerine getirilmesi için de rehberlik
hizmetleri içinde bireyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Bireyi tanıma, her bir öğrenci için, öğrenciyi bir birey olarak diğer kişilerden
ayırt edebilecek ve gelişimini gerççkeçi bir şekilde gösterebilecek bilgilerin
toplanması, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi hizmetleridir (Baloğlu ve Tan,
2006:151).

Bireyi tanıma onun kişilik özelliklerini bilmekle mümkün olur. Kişilik çok
kapsamlı bir kavram olup; bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinik bütün
özelliklerini, güdülerini duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve davranış
kalıplarını içine alır (Yeşilyaprak, 2006:268).

Bireyi tanıma çalışmaları ile elde edilecek bilgilerin diğer psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerinde, özellikle psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma,
yerleştirme ve izleme hizmetlerinde geniş kullanım alanları vardır. Bireyi tanıma
hizmetleri diğer psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bir tür ön koşulu
niteliğindedir (Kepçeoğlu, 2004:103).

Öğrenci hakkında toplanan bilgilerden

okul yöneticileri, öğretmenler ve

veliler de yararlar sağlar. Yöneticiler bu bilgilerden yararlanarak okulda daha
gerçekçi planlama ve düzenlemeler yapabilirler. Öğretmenler bu bilgilere
dayanarak öğrencilerin özelliklerin ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona
akademik yardımda bulunabilirler. Veliler de çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin
toplanmış objektif bilgiler sayesinde çocuklarını daha iyi tanıyabilir ve onlarla
ilgili alınacak eğitsel, mesleki ve psikolojik ve sosyal kararları daha iyi
kavrayabilir ve dolayısıyla da çocuklarına yardımcı olabilirler (Özgüven, 2002:
44-45).

Bireyi tanıma hizmetleri ile ilgili olarak şu ilkeler ve anlayışlar her yerde ve
her zaman benimsenmelidir: (Kepçeoğlu, 2004:104, Yeşilyaprak, 2006:270).
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•

Bireyi tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini tanımalarına
yardımcı olmaktır.

•

Okullarda tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri mutlaka takım halinde birlikte çalışmayı
gerektirir.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir.

•

Tanıma hizmetleri ile bireyler hakkında toplanan bilgiler objektif, geçerli
ve güvenilir olmalıdır.

•

Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde
edilen sonuçları çok dikkatlice kullanmak gerekir.

•

Okullarda öğrenciler hakkında çeşitli teknik ve araçlarla parça parça
toplanan bilgiler, bir bütünlük içinde sınflandırılmalı, özetlenmeli;
öğrencilerle paylaşmak ve gerektiğinde diğer ilgililere sunulmak üzere
dosyalanmalıdır.

•

Okullarda öğrenciler hakkında toplanan özel ve gizli olmayan genel
bilgilerden öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, yöneticilerin ve hatta
velilerin de yararlanması sağlanmalıdır.

•

Bireyleri tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallara mutlaka
uyulmalıdır.

•

Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke olarak
benimsenmelidir.

Birey hakkında sistemli olarak toplanıp kaydedilen bilgiler çok geniş bir
alana yayılır. Ama amaç hepsinde aynıdır. Her okul, kendi amaç ve imkanlarına
göre, toplu dosya için toplayacağı bilgilerin çeşit ve derinliğini kendi
ayarlayabilir (Tan ve Baloğlu 2006:152). Örneğin bir ilkokulda bireyi tanıma
hizmetleri için düşünülebilecek bilgi toplama alanları bir lisede düşünülebilecek
bilgi toplama alanlarından farklı olmaktadır. Bu tür farklılıklar psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetleri verilecek bireylerin özellikleri ve gelişim farklılıklarının
doğal bir sonucudur (Kepçeoğlu, 2004:108).
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Bireyi tanımanın esas amacı, elde edilen bilgileri bireyle paylaşarak kendini
gerçekçi biçimde tanımasına yardımdır (Yeşilyaprak, 2006:272). Bireyi tanıma
amacıyla çeşitli kaynaklar incelendiğinde bireyi tanıma için kullanılan tekniklerin
testler ve test dışı teknikler olmak üzere iki grupta sınıflandığı görülmektedir.
Testler
Testler genelde şu amaç için kullanılır (Kepçeoğlu, 2004, Yeşilyaprak, 2006).

•

Bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi toplama

•

Özel ve üstün yetenekli öğrenciler ile özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrencilerin ya da genel olarak bireylerin genel, özel ve farklı zihin
yetenekleri hakkında bilgi toplama

•

Bireylerin çeşitli kişisel uyum ve gelişme durumlarını etkileyen çeşitli
problemleri hakkında bilgi toplama).

•

Bireyin

başarısızlık

ve

uyumsuzluk

nedenlerinin

araştırılmasında

testlerden yararlanılır. Örneğin öğrencinin öğrenme güçlükleri psikolojik
olabilir. Bu nedenlerin saptanmasında testler kullanılabilir.
•

Bireylerin ben'lik kavramı yani kendilerini algılama biçimleri hakkında
bilgi toplama

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti almadan önce ve sonra
öğrencilerin gelişim ve uyum durumlarını izlemek için testlerden
yaralanılır.

Günümüzde teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte bilgisayarlardan her
alanda

yararlanabilmekteyiz.

kaydedilmesi

işlemlerinde

Bilgilerin

teknolojiden

sınıflanması,
yararlanmak

özetlenmesi
öğrenci

ve

hakkındaki

bilgilerin tüm akademik yaşantısı boyunca daha kolay takip edilmesini
sağlayacaktır.

Bireyler hakkında çeşitli teknikler kullanılarak toplanan bilgilerin saklanması
hafızaya bırakılmamalıdır. Bireyi tanımak için devamlı ve sistemli olarak
toplanan bilgiler kaydedilmezse, zamanla kaybolup gider ya da yanlış şekillerde

56

hatırda kalır (Tan ve Baloğlu, 2006:157). Bu nedenle bireyler hakkında çeşitli
teknikler kullanılarak toplanan bilgiler elenir, sınıflandırılır, kontrol edilir ve
özetlenerek düzenli bir şekilde kaydededilir. Bireyi tanıma teknikleri ile elde
edilen bu bilgilerin kaydedildiği dosya toplu dosya olarak adlandırılmaktadır.

Toplu dosya yerine öğrenciyi tanıma ve izleme dosyası ve gelişim dosyası
isimleri verilmektedir (Yeşilyaprak, 2006:333). İçinde bulunduğumuz bilgi
çağında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve eğitimin genel yapı ve
işleyişinin değişmesi ve yeni ortaya çıkan olanaklardan yararlanılması
kaçınılmazdır. Bu nedenle geleneksel olarak kullanılan toplu dosyaların yerine
artık disketler kullanılmalıdır (Özgüven, 2000:120).

Bugüne kadar danışma alanında bilgisayar kullanımı kariyer gelişimde
yoğunlaşmakla birlikte pratik kullanım alanları da bulunmaktadır Bilgisayarın
diğer kullanım alanları öğrencilerin kayıtlarının tutulması, danışma etkinliği,
öğrencilerin

bireysel ve grup terapilerinin zamanlarının belirlenmesi, kişisel

dosyalar oluşturulması ile ilgili etkinlikler yer almaktadır (Sabella, 1996:85).

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

Bilgi toplama servisi, bir okuldaki rehberlik programının en önemli yanını
oluşturur. Öğrenciler, öğrenim hayatlarının hemen her düzeyinde bir takım
problemlerle karşı karşıya kalırlar ve zaman zaman, kendileri için hayati önem
taşıyan kararlar verme durumunda kalırlar.

Değişimin her alanda hızla yaşandığı

dünyamızda durmadan yeni

mesleklerin ortaya çıktığı ve geleneksel mesleklerin ortadan kalkmakta olduğu
toplumumuzda; meslekler ve eğitim kurumları hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi
sahibi olmak gittikçe güçleşmektedir. Bu nedenle öğrencileri çevrelerinde
kendileri için hazırlanmış imkanlardan
başlıca görevlerinden olmalıdır.

heberdar etmek rehberlik servisinin
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Ayrıca öğrenciler gelişim yönünden zaman zaman kritik dönemden geçerler.
Bu dönemlerde bedensel ve duygusal gelişimin ilkeleri hakkında onları
aydınlatmak, kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar ve çevreye iyi bir
uyum sağlama konusunda bilgi vermekte rehberlik servisinin esas fonksiyonları
arasında sayılabilir.

Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin esas amacı okullarda öğrencilerin
eğitsel ve mesleki alanlarda kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimleri yaparak
onların eğitsel ve mesleki yönelmelerine yardımcı olmaktır (Yılmaz, 2006:68).
Kısaca bilgi toplama hizmetleri "öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır'' şeklinde özetlenebilir
(Yeşilyaprak, 2006:12).

Bir okuldaki rehberlik örgütünün bilgi verme servisinin öğrencilere sağladığı
bilgiyi üç başlık altında inceleyebiliriz (Yılmaz, 2006:69).

•

Eğitsel Bilgiler: Bu bilgiler daha çok öğrencinin başarısını artırmaya
yönelik bilgilerdir. Bu bilgiler; hızlı ve etkili kitap okuma teknikleri, verimli
ders çalışma yöntemleri, ders çalışma planı hazırlama ve uygulama, not
tutma, boş zaman etkinlikleri, bilimsel yaratıcı ve eleştirel düşünme
olarak sıralanabilir.

•

Mesleki Bilgiler: Bu bilgiler öğrenciye eğitim yaşamı boyunca ilgi yetenek
ve kişilik özellikleri bakımından kendisini ve kendisine uygun meslekleri
tanımayı, bir mesleğe yönelmeyi, meslek ve iş yaşamına hazırlanmayı
ve bir meslekte ilerlemeyi içeren bilgileri kapsamaktadır.

•

Kişisel-toplumsal Bilgiler: insan ilişkileri ve iletişim, problem çözme
yöntemleri, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, öz disiplin, sorumluluk
alma, etkin dinleme, tartışma, aile ilişkileri, toplumsal roller gibi bilgileri
kapsamaktadır.
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Kişiye kendisi, çevresi ve öğrenim ve mesleklere ilişkin bilgiler bireysel ve
grup etkinlikleri ile aktarılabilir. Belli başlı bilgi sunma yolları arasında psikolojik
danışma, duruma alıştırma, çevre taraması, okul ve işyeri ziyaretleri, meslekler
ya da okullar haftası gibi günler, görüşme metodları yer alır (Tan ve Baloğlu,
2006:161).

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

Bu hizmet öğrencilerin yararlanmaları ve yardım almaları amacıyla okul
içinde ve okul dışında gereksinim duydukları kişi ve kurumlara yönlendirme
hizmetidir (Yılmaz, 2006:71).

Öğrenciler, kökleri kişiliğin derinliğinde yer alan psikolojik bir rahatsızlık,
sahip olduğu özellikleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme, çekingen davranma,
olumsuz aile ve arkadaş ilişkileri, ders başarısızlığı, meslek seçme gibi
konularda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu hizmetlerin bir kısmı okul ortamında
ve okulda görevli personel tarafından sunulabilir. Bazı hizmetler ise, okul
dışındaki kurumlarda sunulan hizmetlerdir (Çam, 2004:62).

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinde çalışan psikolojik danışman
kendi görev sınırları dışında kalan çeşitli problemler için öğrencileri rehebrlik ve
araştırma merkezlerine ve diğer kişi ve kurumlara yardım almaları amacıyla
yönlendirmelidir. Bu hizmetin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için hem
öğretmenlerin,
öğrencilerin

hem

de

problemlerine

okul

psikolojik danışmanının

yönelik

hangi kurum,

okul

çevresinde

kuruluş yada

kişilere

başvuracakları konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir (Yılmaz, 2006:71).

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda çeşitli okullara, programlara, seçmeli derslere, sosyal, kültürel ve
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eğitsel etkinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yerleşmeleri
amacıyla yapılan çalışmaları kapsar (Güven, 2004:75).

Yerleştirme

hizmetlerinin

amacı,

öğrencilerin

niteliklerine

uygun

programlara, ders dışı etkinliklere, eğitici kollara yerleştirilmelerine, onların
sürekli ya da yarım zamanlı iş bulmalarına yardımcı olmaktır (Kuzgun, 1992:7).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre ve hizmetin niteliğine göre
çeşitlilik göstermektedir (Kepçeoğlu, 2004:115).

•

Hizmetin verildiği yere göre:

Okul-içi yerleştirme: Okulda açık olan alan/bölümler, programlara, eğitsel
kollara, sanatsal ve kültürel etkinliklere yerleştirme
Okul-dışı yerleştirme hizmetleri: Okul dışında çeşitli iş ve mesleklere, bir üst
öğretim kurumuna, programlara ve sanatsal ve kültürel etkinliklere
yerleştirme

•

Hizmetlerin niteliğine göre:

Eğitsel yerleştirme: Program, alan/bölüm, kurs, ders, diğer okullara
yerleştirme.
Mesleki yerleştirme: Öğrencileri iş, mesleğe yerleştirme.
Sosyal yerleştirme: Sosyal, kültürel, eğitsel kol etkinliklere yerleştirme
(Yılmaz, 2006:72).

Okullarda

yerleştirme

hizmetlerinin

gerçekçi

olması

ve

öncelikle

uygulamalara dönük olarak düzenlenmesi için gerekli olan sağlam bilgilerin
toplanması ve bunlar üzerinde gerekli incelemelerin yapılması zorunludur.
Eğitsel, mesleki ve kişisel bilgilerin toplanması ve incelenmesi; böylece
yerleştirme hizmetleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi amacı ile çeşitli Psikolojik
Danışma ve

Rehberlik tekniklerinden yararlanmak

gerekir (Kepçeoğlu,

2004:116). Görüldüğü gibi yöneltme ve yerleştirme hizmetinin ön koşulu;
öğrenciyi tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetidir.

60

•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

İzleme hizmeti öğrenciye sunulan hizmetlerin sonuçlarını görmeye yönelik
"geribildirim" niteliğinde bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76). Özellikle yöneltme ve
yerleştirme hizmetleri sonucunda öğrencilerin yerleştirildikleri programlar,
etkinlikler, üst okullar, ya da iş ve meslek alanlarındaki başarı durumlarının ve
yaşadıkları uyum güçlüklerinin incelenmesi bir izleme çalışmasıdır (Güven,
2006:76).

Psikolojik danışma ve rehberlikteki izleme hizmetleri tüm öğrencilere
yönelik olmalıdır. Sadece okula devam eden öğrencileri değil, okul bitirerek bir
başka okula ya da işe giren öğrencileri de kapsamalıdır.

Bu amacın gerçekleşmesi için mezunlarla ilişkiyi koparmamak, mektup,
görüşme, eski mezunlar günleri düzenleme gibi yollarla bilgi toplayıp verilen
hizmetleri izleyip değerlendirmek gerekir (Yeşilyaprak, 2006:13).

İzleme hizmetlerinin en önemli yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
•

Okulda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleinin etkili olup
olmadığını ortaya koyar.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı ve sınıf rehberlik
planlarının yeterli ve yetersiz yanları hakkında bilgi verir.

•

Bu doğrultuda hazırlanacak olan psikolojik danışma ve rehberlik
programlarının daha gerçekçi ve öğrencilerin gereksinimlerine yönelik
olmasını sağlayarak, programın etkililiğini artırır.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekli yenilenmesini
ve gelişmesini sağlar.

•

Hizmetlerin uygulanma sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar hakkında bilgi
verir ve hizmetlerin süreç içinde iyileştirilmesini sağlar.
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•

İzleme

ve

değerlendirme

hizmeti

mezun

olan

öğrencileri

de

kapsadığından psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekliliğini
de sağlar (Yılmaz, 2006:77).

•

Okul PDR Programının Hazırlanması

Erkan (2006)'a göre, okul psikolojik danışma ve rehberlik programları, okul
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde hayati bir öneme
sahiptir. Okulda gerçekleştirilecek tüm PDR etkinliklerinin verimliliği, söz
konusu

programların

sağlıklı

bir

biçimde

hazırlanması,

geliştirilmesi,

uygulanması ve değerlendirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Vanzandt ve Buchan (1997), 1970'1i yıllardan beri A.B.D'de okul rehberliği
ve danışmanlığı alanının öncüleri "kapsamlı, gelişimsel rehberlik ve psikolojik
danışma program modeli" adında somut ve uygulanabilir bir yaklaşımın
önerilmekte olduğunu vurgulamaktadırlar (Doğan, 2000:56).

Kapsamlı

PDR

programları

kuramsal

temelini

gelişimsel

rehberlik

yaklaşımından alır (Güven, 2006:79).

Kapsamlı rehberlik program modeli, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin işlevini, salt üst okul ve meslek seçimi ya da kriz durumlarında
müdahale etme şeklinde formüle eden geleneksel rehberlik ve psikolojik
danışma yaklaşımlarına tepki olarak doğmuştur (Doğan, 2000:57).

Rehberlik hizmetleri daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi planlı,
programlı ve profesyonelce yürütülen hizmetlerdir. Hangi kurumda olursa olsun
verilecek rehberlik hizmetlerinin önceden hazırlanacak bir programa ve plana
bağlı olarak yürütülmesi gerektiği görülmektedir PDR programları geliştirilirken
kurumun özellikleri, amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınmak zorundadır. Bu
nedenle tek tip PDR programı yoktur denilebilmektedir.
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Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programının hedefleri, okulun felsefesi ve
misyonu, PDR'nin ilkeleri ve öğrencilerin ihtiyaçları üzerine temellendirilir. Bu
yüzden ilköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik PDR hizmetleri, gelişim
döneminin özellikleri ve farklılıklarından dolayı, ergenlere ve yetişkinlere
verilecek hizmetlerden farklı ve daha karmaşıktır. Kapsamlı Gelişimsel PDR,
okuldaki eğitimsel süreçler bütününün ayrılmaz bir bileşenidir (Külahoğlu,
2004:144)

Okul PDR programını hazırlamada ve geliştirmede en önemli sorumluluk
okulda görevli psikolojik danışmana düşerken işbirliği ilkesine dayalı olarak okul
müdürü ve öğretmenlere de bazı görev sorumluluklar düşmektedir (Güven,
2006:77).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre okul müdürü; rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
ile ilgili yıllık program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince
gönderilen çerçeve programı ve rehberlik kurulunun tavsiye kararlarını da
dikkate alarak, hazırlanmasını ve uygulanmasını, öğretmenlerin ise; okul
rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı yıllık çalışma programı
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekle görevli oldukları belirtilmektedir (K.K.T.C
Okul Rehberlik Tüzüğü 2/9/2005).

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

Okullarda verilen eğitimin genel amacının öğrencinin bir bütün olarak
gelişmesine yardımdır. Rehberlik servislerinde görevli psikolojik danışmanlar
da, yaptıkları çalışmalarla öğrencinin bir bütün olarak gelişmeleri yönünde çaba
göstermektedirler. Psikolojik danışmanların bu amaca ulaşabilmesi için tek
başlarına çaba göstermeleri yeterli olmamaktadır. "A.B.D'de rehberlik servisinin
etkililiği üzerine yapılan bazı araştırmalarda, "konsültasyon" çalışmaları en
yararlı hizmet olarak ifade edilmektedir'' (Akman, 1992:319).
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Psikolojik danışma ve rehberlikte müşavirlik hizmetlerinin amacı, okuldaki
yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip
olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve tüm
olanakların

bu anlayışa

uygun bir biçimde

kullanılmasını sağlamaktır

(Kepçeoğlu, 2004:123, Yılmaz, 2006:80; Güven, 2006:79).

Akman (2002), okullarda yapılan konsültasyon çalışmalarını "öğrencinin
eğitimi ile ilgili ya da yetiştirilmesinden sorumlu bir ya da daha fazla sayıda
kimsenin, psikolojik danışman ile işbirliği yaparak, öğrencinin gelişmesi için
kurdukları yardım ilişkisi" olarak tanımlamaktadır.

Bu hizmetler doğrudan öğrenciye dönük olmayan, ancak öğrencilere verilen
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004: 123).

Shaw (1972)'a göre konsültasyon çalışmalarında çocuğun probleminin
kaynağı araştırılmalıdır. Çocukla ilgili tüm kişiler karşılıklı fikir alışverişi yapmalı,
problemin kaynağı ve alınacak tedbirler konusunda ortak bir görüş birliğine
varılmalıdır (Akbaş, 2001:36).

Okullardaki PDR hizmetlerinin başarıya ulaşmasının temel koşullarından
biri, ilgililerin işbirliği içinde ve ortak anlayışla hareket etmeleridir (Güven,
2004:79). Takım halinde çalışmanın en başta gelen koşullarından biri,
takımdaki üyelerin aynı amaca erişmek üzere ortak ve yeterli bir anlayışa sahip
olmasıdır. Bu amaçla psikolojik danışma ve rehberlikte, ilgili personel
(öğretmen, yönetici, veli) arasında bu ortak yeterli anlayışın sağlanması için
müşavirlik hizmeti yerine getirilmelidir (Kepçeoğlu, 2004:123).

Yapılan araştırmalar okul yöneticileri ve öğretmenlerin PDR hizmetlerine ve
psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin algı ve anlayışları konusunda bazı
eksikliklerin ve yanlış anlayışların olduğunu göstermektedir (Güven, 2006:80).
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Öğretim kademelerinin

tümünde önem verilmesi gereğine karşın, özellikle

ilköğretim düzeyinde konsültasyon
Bilindiği

gibi

ilköğretim

çağındaki

çalışmaları ağırlıklı bir önem taşımaktadır.
çocuklar

içlerinde

bulundukları

döneminin özelliği olarak henüz yetişkinlere bağlı durumdadırlar.
öğretmen

ve velilerle

işbirliği yapılmadan

yürütülen

gelişim

Bu nedenle

rehberlik çalışmalarının

şansı ilköğretimin ilk kademesinde oldukça azdır (Akman, 2002:8).

Okullardaki

konsültasyon

hizmetleri

kapsamında

yapılabilecek

bazı

çalışmalar şöyle sıralanabilir: (Kepçeoğlu, 2004:124; Güven, 2006:80).

•

Okul yöneticisi

ve öğretmenlere

okuldaki

PDR hizmetleri

hakkında

tanıtıcı bilgiler verme
•

Öğretmenlerden

beklenen

sınıf-içi

rehberlik

uygulamalarında

öğretmenlerle yardımlaşma
•

Öğrenme

ve çalışma

öğrencilerini

güçlükleri,

özel ihtiyaçları

ve problemleri

olan

tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle

işbirliği yapma
•

Okulda

rehberlik

saatlerinde

uygulanacak

rehberlik

programını

hazırlamada ve uygulamada yönetici ve öğretmenlerle yardımlaşma
•

Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden
yaralanma yollarını açıklama

•

Okuldaki tüm olanakların

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine

daha uygun olarak kullanılmasında

okul müdürü ve diğer yöneticilerle

anlayış ve işbirliği sağlama

Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik Tüzüğü'ne göre psikolojik danışmanların
müşavirlik

hizmetiyle

öğretmenlerine

ilgili yapabileceği

ve gerektiğinde

ailelere, öğrencilere,

sınıf

diğer okul personeline yönelik hizmet alanına

uygun toplantı, konferans ve panel gibi
almaktadır.

etkinlikler;

etkinlikler düzenleme

şeklinde yer
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Konsültasyon çalışmaları bireysel ya da grup çalışmaları olarak yürütülebilir
(Akman, 2002:9).

•

Bireysel Konsültasyon

Anne ve babalara yönelik yapılan konsültasyon:

Özellikle ilköğretim

okullarında psikolojik danışmanlar sıklıkla velilerle yalnız ya da öğretmenlerle
birlikte karşı karşıya gelirler. Ebeveynler çocukların içinde bulundukları gelişim
dönemlerine bağlı olarak dile getirdikleri sorunlar birbirine paraleldir. Bu tür
problemlerin çözümüne yönelik olarak bazı alternatiflerin sunulduğu bröşür
veya yazılı notların velilere dağıtılması yararlı olabilir.

Öğretmenle yapılan konsültasyon: Değişik biçimlerde yapılabilmesine karşı
genel olarak öğretmenlerle yapılan konsültasyonlarda, belirli bir öğrenci ya da
öğrenci grubuna ilişkin öğretmenin anlattıkları dinlenir ve probleme yönelik olası
seçenekler tartışılır.

Bir diğer yöntem belirli dönemlerde öğretmenlere

rehberliğe ilişkin bilgilere içeren broşürlerin dağıtılmasıdır.

•

Grup Konsültasyonu

Vak'a çalışması grubu:

Bu tür bir konsültasyonda, sorunlu bir öğrenciye

ilişkin olarak o öğrenciyle ilgili personel ve psikolojik danışman bir araya
gelerek öğrencinin sorununa yönelik çalışma yaparlar.

Öğretmenlerle grup konsültasyonları: Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
hakkında bilgi sahibi olmaları, sadece kendilerinin bu sorunlarla karşılaştıklarını
düşünmelerini önleyerek, problemlerle baş etme güçlerinin artırabilir. Benzer
sorunlar karşısında diğer öğretmenlerin farklı bakış açıları ya da değişik çözüm
yollarını görmek, sorunları farklı boyutlarda değerlendirmelerini kolaylaştırır.

Psikolojik

danışman,

rehberlik

çalışmaları

sırasında

öğretmen

ve

yöneticilere gerek duydukları yardımı vermeye, karşılaşılan güçlükleri birlikte
çözmeye, onlara uzmanlık alanı ile ilgili müşavirlik yapmaya her zaman hazır ve
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istekli olmalıdır. Ancak bu şekilde okullarda ortak bir rehberlik anlayışının
gelişmesine yardım edebilir.

•

Anne-Babaya Rehberlik

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir. Anne-babaların davranış
ve tutumlarının çocuğun okul yaşamını ne şekilde etkilendiğini ortaya koyan
çeşitli

araştırmalar

vardır

(Güven,

2006:81).

Rehberlik

hizmetlerinden

yararlanarak kendi çocuğu hakkında yeterli bilgiye sahip anne-babalar,
çocuklarının

önündeki

engelleri

kaldıracak,

onları

yönlendirecek,

yüreklendirecek ve onların bir bütün olarak gelişmek istedikleri yönde
gelişmelerine katkı sağlayacaklardır (Yılmaz, 2006:83).

Belli bir programa ve dayalı olarak velilere farklı zamanlarda ve konularda
eğitim ve rehberlik etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu tür programlarda çocuğa
düzenli çalışma alışkanlığı ve sorumluluk kazandırma, kendine güven duygusu
ve sosyal beceriler geliştirme, çocukla iletişim, çocuğun gelişim özellikleri gibi
konular üzerinde durularak onların bu konularda çocuklara destek olmayı
sağlayacak beceriler kazanmalarına yardımcı olunabilir (Güven, 2006:82).

Rehberliğin tüm diğer çalışmalarında olduğu gibi anne-babalara rehberlik
hizmetleri de işbirliği içinde hem de planlı programlı yürütülmelidir.

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır (Kepçeoğlu, 2004:130). Öğrencilerin
çevredeki olanaklardan yararlanmalarını sağlamak önemlidir. Bu olanaklar,
psikolojik yardım ve sağlık hizmeti sunan, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yapılabildiği kuruluşlar ve çevredeki diğer okullar gibi kurumları kapsar (Çam,
2004:65).
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Okulun çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka
kuruluşların çalışmalarını tanıması ve bunlarla yakın işbirliği yapması gerekir.
Bir yandan çevre ile yakın ilişkiler ve işbirliği sürdürülürken, öte yandan da
öğrenciler ve velilere çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka uzman ve kuruluşlar hakkında tanıtıcı bilgiler verilmeli; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için veliler ve öğrenciler teşvik edilmelidir
(Kepçeoğlu, 2004:131).

Çevre ile ilişkiler içinde okulun çevreye tanıtılması da önemlidir. Okulun
özelliklerinin, ihtiyaçlarının, çevreye katkılarının çevre tarafından bilinmesi,
çevrenin

okula

olan

ilgisini

artıracak

ve

okulun

çevre

tarafından

desteklenmesini sağlayacaktır. Bu amaçla okulu tanıtıcı gazete, broşür veya
dergi çıkarılabileceği gibi yerel basından da yararlanılabilir (Güven, 2004:83).

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

Her bilimsel çalışma alanında olduğu gibi, psikolojik danışma ve rehberlik
alanında da araştırma büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, rehberlik ve
psikolojik danışmada geleneksel olarak bilinen değerlendirme hizmetleri
günümüzde araştırma ve değerlendime hizmetleri olarak ele alınmaktadır
(Kepçeoğlu, 2004:126).

Özellikle uygulanan bir programın sonuçları hakkında bilgiler edinmek,
öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin özellikle, ihtiyaç ve beklentileri hakkında
ayrıntılı bilgilere sahip olmanın yanında yaşanan bir sorunun çözümü için yol
gösterici bilgiler edinmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapmak
gerekir (Çam, 2004:66).

Gerek araştırma ve gerekse değerlendirme hizmetleri süreklilik isteyen
hizmetlerdir ve bu hizmetler çok iyi planlanmalıdır. Bu servisin hizmetleri, okul
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rehberlik ve psikolojik hizmetler programının gerçekçi ve etkili olmasın hem de
yıldan yıla daha çok gelişmesini sağlar.

Araştırma değerlendirme servisinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları
ihtiyacın belirlenmesi

•

Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi

•

Öğrencilerin belli başlı öğrenme ve uyum güçlüklerinin

ortaya

çıkarılması
•

Psikolojik danışma ve rehberlik programında yer alan her grup hizmetin
etkililiğinin değerlendirilmesi

•

Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının
belirlenmesi olarak sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004:127).

Değerlendirme
programında

sonucunda

gereken

elde

edilen

değişiklikler

yapılır.

sonuçlara
Okullarda

göre

rehberlik

araştırma

ve

değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların ve hazırlanan
raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve hatta velilerle
paylaşılması gerekir.

Psikolojik Danışmanların Görevleri

Çağdaş dünyada eğitimin amacı, bireyi sadece zihinsel yönden
geliştirmek değil, çeşitli ve karmaşık problemlerle başedebilecek şekilde kişisel,
sosyal duyuşsal ve bedensel olarak bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşılabilme yolunda en önemli dönem çocuğun gelişiminin en hızlı
olduğu ilkokul dönemin olduğu ortaya konulmaktadır. Çocuğun tüm hayatını
etkileyen

önemli

izlerin

oluştuğu

ilkokul döneminde,

ilkokul psikolojik

danışmanın (rehber öğretmen) görevininde ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
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İlkokul

döneminde

danışmanın

amacı,

her

çocuğun

kendi

yeteneklerinden yararlanması için ona yardım etmektir. Bu doğrultuda
danışmanın fonksiyonu, çocukların özgür öğrenme ve normal gelişme
problemlerine yardım etmektir (Ültanır, 2003:4).

Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin kişisel/sosyal, eğitsel ve
mesleki gelişimleri için çaba göstermektedirler (Nystul,1999; Erford, 2003). Bir
diğer deyişle okullarda psikolojik danışmanlar, öğrencilerin yaşamlarındaki
ilerleme

ve

gelişmenin

devamlılığını

garanti

altına

alan

stratejilerin

planlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin yüksek düzeyde gelişmesi için
onları cesaretlendirirler (Yalçın, 2006:123).

İlkokul danışmanlık programları diğer eğitim düzeylerinden ayrı ele
alınmalı ve bu bağlamda danışmanının rol ve işlevleri de diğer öğretim
kademelerinden farklılaşmalıdır. Bu farklılık danışmanın ne yaptığından ziyade,
nasıl yaptığında farklılaşmasıdır (Akboy ve İkiz, 2007:154).

Kepçeoğlu (2004), psikolojik danışmanların görevlerini belirleme
konusunda, bu konuda ileri bir durumda olan Amerika'da özellikle 1960-1970
yılları arasında, yoğun çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda öncelikle görev
alanlarının belirlendiği; sonra da danışmanların esas işi sayılan olumlu görevler
ile,

danışmanların işi sayılmaması gereken olumsuz görevlerin birlikte

listelendiği dikkati çekmektedir. Amerika'da Amerikan Personel ve Rehberlik
Derneği'nin (APGA) bünyesinde bulunan Amerikan Okul Danışmanları Derneği
(American School Counselor Association) tarafından sıralanan görev alanları
ve görevler ülke çapında yaygın olarak benimsenmektedir. Bu derneğin üyesi
olan bütün danışmanlar bu görev listesini esas almak zorundadırlar. Bu dernek
orta dereceli okul danışmanlarının görevlerini on görev alanında kırk dokuz
görev maddesi halinde listelemiştir.
Bunlar:
•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını planlama ve geliştirme

•

Psikolojik danışma
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•

Öğrencileri tanıma

•

Eğitsel ve mesleki planlama

•

Başka kurum ve kişilere psikolojik yardım için öğrenci gönderme

•

Yerleştirme

•

Velilere yardım

•

Müşavirlik (konsültasyon)

•

Araştırma

•

Halkla İlişkiler olarak belirlenmiş ve benimsenmiştir.
Engin

(1996),

Amerika

Birleşik

Devletlerinde

bulunan

Eğitim

Kaynakları Bilgi Merkezi (ERİC)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi,

ilköğretim

hizmetlerinde

psikolojik

danışma

çalışan

danışmanların

görevlerini; psikolojik danışma, konsültasyon, öğrencileri tanıma, ailelere
yardım, çevre ile ilişkiler, program yapmak ve koordine etmek, mesleki
gelişim, gelişimi sağlayıcı bir ortam hazırlamak, öğrencileri desteklemek,
disiplin işleri, halkla ilişkiler, araştırmalar yapmak ve yerleştirme olarak
belirtmektedir.

Aşağıda ilkokul psikolojik danışmanlarının görevleri olarak belirtilenler kısaca
açıklanacaktır:
•

Psikolojik

Danışma:

Öğrencilere

kendilerini

daha

iyi

tanımaları,

anlamaları ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardım etmek.
•

Konsültasyon: Öğrencilerin gereksinimlerini karşılama amacına yönelik
olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve okuldaki diğer personel ile
görüşmek ve işbirliği yapmak.

•

Öğrencileri Tanıma: Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri ve
nitelikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları güvenilir şekilde saklama
ve dosyalama, gerektiğinde bu bilgileri yorumlayarak iş, okul ve meslek
tercihlerine yardım etmek ve özel programlara katılmalarını sağlamak.

•

Ailelere Yardım: Ailelerle grup veya bireysel toplantılar düzenleyerek
onlara çocuklarının gelişimsel özellikleri, problemleri davranışları ve
diğer ilgili konularda bilgi vermek ve işbirliği yapmak.
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•

Çevre İle İlişkiler: Öğrencileri okul içinde ve dışında uygun olan
profesyonel kişilere göndermek.

•

Program yapmak ve Koordine Etmek: Rehberlik programını yapmak ve
etkinlikleri düzenlemek, gerçekleşmesi için ailelerin, okul personelinin ve
diğer ilgililerin çalışmalarını koordine etmek.

•

Mesleki Gelişim: Rehberlik programının bir parçası olarak mesleklerin ve
meslek seçiminin önemini kavramalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin
yöneltme

ve

mesleki

rehberliğin

amaçlarını

gerçekleştirmede

öğretmenlerle işbirliği yapmak.
•

Gelişimi Sağlayıcı Bir Ortam Hazırlamak: Öğrencilerin bedensel, sosyal
duyuşsal ve akademik gelişimlerini sağlayıcı bir ortam hazırlamak ve
bunları engelleyebilecek ve okul ortamında bulunabilecek her türlü
öğreyi ortadan kaldırma çalışmalarında bulunmak.

•

Öğrencileri Desteklemek: Öğrenciler herhangi bir olayla karşılştığı
zaman onları desteklemek ve yalnız bırakmamak.

•

Disiplin

İşleri:

Disiplin

problemi

olan

öğrencilerle

konuşmak,

öğretmenlere ve yöneticilere danışmanlık yapmak veya onlarla birlikte
çalışmak.
•

Halkla İlişkiler: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yarar ve
önemini öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve yöneticilere, okul ve
çocuklarla ilgilenen çevredeki insanlara anlatmak.

•

Araştırmalar Yapmak: Öğrencilerin özellikleri, değer yargıları, tutumları,
rehberlik programının etkinliği ve değerlendirilmesi, öğrencilerin yaşam
biçimleri ve başarıları konularında okul içinde ve dışında araştırmalar
yapmak.

•

Program

Geliştirmek:

Okuldaki

akademik

programın

öğrencilerin

gereksinimleri doğrultusunda yürütülmesini ilgililerce koordine etmek ve
bireysel özelliklerine göre planlanmasına çalışmak.
•

Yerleştirme: Okula yeni gelen öğrenciler ve veliler ile görüşmeler
yaparak

öğrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

programlara
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yerleştirmelerini sağlamak.

İleriki yıllarda iş,

meslek ve okullara

yerleşmelerine yardım etmek.

Kepçeoğlu (1978), yılında okul danışmanlarının görevleri konusunda
geniş çaplı bir araştırma yaparak danışmanların görevi olanları altmış madde
ve danışmanın görevi olmayan olumsuz görevleri yirmi altı madde içinde
toplanmıştır.
Yapılan araştırmaya göre danışmaniarın görevi olanlar görev alanlarına göre
şöyle özetlenebilir:

1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik programını geliştirme ve uygulama
alanındaki görevler:
•

Okul psikolojik danışma verehberlik programını hazırlama ve okul
müdürüne sunma

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını özetleme, bu özeti
yönetici, öğretmen, öğrenci ve başka ilgililere dağıtma

•

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında gerekli olan yer, araç
ve gereçlerin sağlanması için okul müdürüne önerilerde bulunma

2. Psikolojik Danışma alanındaki görevler
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik
danışma yapma

•

Öğrenim planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Meslek seçimi planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Kişisel ve sosyal problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma
yapma

•

Okulla ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Aile ile ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Öğrencilerle küçük gruplar halinde, grupla psikolojik danışma yapma

•

Psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutma

3. Oryantasyon-okula alıştırma alanındaki görevler
•

Yeni gelen öğrencilere okulu tanıtma çalışmaları yapma
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•

Gruplar halinde okulu, okuldaki türlü eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri
tanıtıcı konuşmalar yapma

4. Öğrencileri tanıma alanındaki görevler
•

Okuldaki öğrencileri tanıma çalışmaları için bir program hazırlama

•

Öğrencilere test,

envanter, anket gibi psikolojik

ölçme

araçları

uygulayarak onların türlü özellikleri hakkında bilgi toplama
•

Özel ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici,
öğretmen ve velilerin yararlanmalarını sağlama

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutma

5. Bilgi toplama ve yayma alanındaki görevler
•

iş ve meslekler hakında tanıtıcı bilgiler toplama ve bu bilgileri öğrencilere
açıklama

•

Öğrencileri ilgilendiren okul-içi programlar, iş ve meslekler hakkındaki
tanıtıcı bilgileri özetleyen bültenler ve duyuru tahtaları hazırlama

•

Orta dereceli mesleki okullar, üniversiteler hakkında bilgi tanıtıcı bilgiler
toplama ve öğrencilere açıklama

6. Yerleştirme alanındaki görevler
•

Okul içinde öğrencilerin ders, kurs veya bölüm seçmelerine yardım etme

•

Ders-dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etme

7. İzleme alanındaki görevler
•

Okulu bitiren öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapma

•

Ders-dışı eğitsel çalışmalara yerleştirilen öğrencilerin gelişimlerini izleme

8. Araştırma ve değerlendirme alanındaki görevler
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberliğe olan ihtiyaçlarını inceleme

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflama ve analiz etme

•

Öğrenci başarısını etkileyen etmenler üzerinde araştırma yapma

•

Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılacak test, envanter, anket ve
toplu-dosya gibi araçları hazırlama, geliştirme veya temin etme
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•

Okuldaki psikolojik ölçme araçlarının ve öğrenciler

hakkında toplanan

özel ve kişisel bilgilerin gizliliğini sağlama

9. Yönetici

ve

öğretmenlere

müşavirlik

(konsültasyon)

yapma

alanındaki görevler
•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere yardım etme

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere yardım etme

•

Okuldaki çeşitli toplantılara katılma, bu toplantılarda psikolojik danışma
ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verme

Bireysel olarak öğrencilerle danışma yapma yanında okuldaki diğer
personelle konsültasyon da danışmanın rolleri arasındadır. Okul danışmanları
öğretmenlerle

konsültayon

yaparak

belirli

öğrencilere

yönelik

bireysel

düzeydeki disiplin problemleriyle daha az uğraşıp genel sınıf ortamını daha
olumlu hale getirebilirler. (Martin ve Baldwin 1996:107-113).
1 O. Çevre ve veli ile ilişkiler alanındaki görevler
•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka uzman ve
kuruluşlar hakkında öğrencilere ve velilere bilgi verme; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için onları teşvik etme

•

Çevrede

psikolojik

kuruluşların

danışma ve

çalışmalarını

rehberlik

tanıma

ve

yardımı

başka

veren

kuruluşlara

başka
öğrenci

gönderme işlerini yürütme
•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim programını ve
çocukların yetenek, ilgi, başarı ve gelişim durumları hakkında velilere
açıklamalarda bulunma (Kepçeoğlu, 2004:253-256).

Yine bu çalışmada danışmanların esas işi sayılmaması gereken olumsuz
görevler de belirtilmiştir. Danışmanın işi sayılmayan görevler aşağıda
özetlenerek verilmiştir.

Danışmanların işi sayılmayan görevler:
•

Yeni gelen öğrencileri okula kayıt etme

75

•

Öğrenciler hakkında edindiği özel ve kişisel bilgileri okul müdürüne
açıklama

•

Okulda nöbet tutma

•

Herhangi bir nedenle öğretmeni okula gelmeyen sınıflara girme

•

Çeşitli idari işlerde okul müdür ve yardımcılarına yardım etme

•

Öğrenciler ile öğretmen ve yöneticiler arasında arabuluculuk yapma

•

Kendi gönüllülüklerine bakılmaksızın öğrencileri problemlerine göre
ayırarak psikolojik danışmaya zorlama

•

Sınavlarda gözcülük etme

•

Görme ve işitme özürü olan öğrencileri tarama çalışmaları yapma
(Kepçeoğlu, 2004:258-259).

Türkiye'de

okul danışmanların görevleriyle ilgili ilk kez 1983 yılında

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesi ile
yazılı hale getirilmiştir (Kepçeoğlu, 2004:252). Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler
Dergisi, 2145, 15, 8, 1983 ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (1985)'ne göre
uzmanlık eğitimi almış olan rehber öğretmenin, rehberlik ve psikolojik
danışmanın amaç ve ilkeleri çerçevesinde hangi görevleri yerine getirmeleri
gerektiği belirtilmiştir.
Bu görevler:
•

Öğrenciyi tanımaya yönelik gerekli dökümanları hazırlama ve öğrenciye
uygulama.

•

Üstün yetenekli yada özel ihtiyaçları ve problemleri (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) olan öğrencileri ortaya çıkarmalıdır.

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici ve
velilerin yararlanmalarını sağlamalıdır.

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutmalıdır.

•

Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermelidir.

•

Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilere meslekleri tanıtıcı ve meslek çeşitleri hakkında bilgi
vermelidir.

•

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında bilgi vermelidir.
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•

Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri konusunda rehberlik etmelidir.

•

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade
edememe, sınav kaygısı gibi konularda sorunları olan öğrencileri teşhis
etmelidir.

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım
etmelidir.

•

Sınıf içinde bazı sorunlar çıkaran ve özel problemleri olan öğrenciler
hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapmalıdır.

•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım etmelidir.

•

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını ve kişisel özelliklerini
incelemelidir.

•

Okul binasını, okul yönetimini ve kurallarını, ders programlarını ve ders
dışı etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapmalıdır.

•

Son sınıf öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi
vermelidir.

•

Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin farkına varma ve anlamada
yardımcı olmalıdır.

•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları
tanımalı ve gerektiğinde öğrenci göndermelidir.

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflamalı ve analiz etmelidir.

•

Rehberlik

ve

psikolojik

danışma

hizmetlerinin

işbirliği

içinde

yürütülmesini sağlamalıdır.
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle çalışmalar
yapmalıdır.

•

Kişisel ve sosyal problemleri olan öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Aile ile ilgili problemleri olan öğrencilere yardımcı olmalıdır.

•

Başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı ve iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapmalıdır.

•

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardımcı olmalıdır.
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•

Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme
çalışmaları yapmalıdır.

•

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları
yapmalıdır.

Ülkemizdeki okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık tüzüğüne göre
psikolojik danışmanların görevleri genel olarak belirlenmiştir. Bu görevler
danışmanın; rehberlik eğitim programına ilişkin görevleri, bireysel planlamaya
ilişkin görevleri, müdahale birimine ilişkin görevleri ve sistem desteğine ilişkin
görevleri olarak ayrı ayrı gösterilmiştir.
Bu görevler aşağıda belirtilmiştir:
•

Bakanlığın

gönderdiği

yıllık

rehberlik

çerçeve

programını

sınıf

düzeylerine, okulun türüne ve okulun ihtiyaçlarına göre hazırlayarak okul
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütme kuruluna sunmak.
•

Rehberlik eğitim programının ilgili kısımlarının uygulanmasında okul
müdürünün yönetiminde sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde çalışmak.

•

Okulun tür, derece, özellik ve ihtiyaçlarına göre akademik, kariyer ve
kişisel/sosyal

gelişim

alanlarındaki

etkinlikleri

planlamak,

programlandırarak uygulamak veya uygulamasına rehberlik etmek.
•

Rehberlik Eğitim Programının içerdiği etkinliklerden,
rehberlik ve psikolojik danışma

uygulanması

alanında özel bilgi ve beceri

gerektirenleri uygulamak.
•

Bireysel

planlama

biriminin

gerektirdiği

akademik,

kariyer

ve

kişisel/sosyal gelişim alanları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma
etkinliklerini yürütmek ve her öğrencinin durumunu içeren bireysel dosya
tutmak.
•

Okula yeni başlayan veya nakil yoluyla gelen öğrencilere sınıf öğretmeni
ile işbirliği yapmak, okul ve çevreyi tanıtan çalışmalar yapmak.

•

Öğrencilerin gidebileceği üst öğretim kurumları, çalışabileceği iş ve
meslekler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilere duyurmak.
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•

İş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, olanaklar

ölçüsünde

ilgili okullara ve işyerlerine öğrencilerle birlikte inceleme geziler
düzenlemek.
•

İhtiyaç duyan öğrencilere bireysel veya grup psikolojik danışmanlık
yapmak.

•

Okulda, özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi
sürdürülüyorsa,

bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine

gerekli

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini, Bakanlıkla işbirliği içinde
yürütmek.
•

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili konularda okul içi
araştırmalar yapmak, sonuçlarından yararlanılmasını sağlamak.

•

Öğrencilerin istek, ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda
eğitsel kollara yönelmesi çalışmalarında, branş ve sınıf öğretmenlerine
bilgi vermek ve işbirliği yapmak.

•

Gerektiğinde okul aile birliği ve disiplin kurulu toplantılarına katılmak ve
bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hakkında
açıklayıcı bilgiler vermek veya öğrencinin durumu hakkındaki fikrini
söylemek.

•

Ailelere, öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul
personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel
gibi etkinlikler düzenlemek olarak belirtilmiştir.

İlkokul

danışmanlığının

görevleri

konusunda

yapılan

çalışmalara

bakıldığında, bu görevlerin öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik olan hizmetleri
kapsadığı görülmektedir. Okullarda görev yapmakta olan psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından doğru
şekilde

algılanması

büyük önem

taşımaktadır.

Bu

nedenle

psikolojik

danışmanların görevleri özellikle öğretmenler tarafından doğru algılanmalıdır.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İçerisinde Öğretmenlerin
Önemi

Öğrenciler yaşamlarının önemli bölümünü okulda öğretmenleriyle birlikte
geçirmektedirler. Öğretmenlerden artık okulda öğrencilerin belli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamak yanında kişilik gelişimlerine de katkı koymaları
beklenmektedir.

Öğrencilerin

her

birinin

tüm

yönleriyle

geliştirilmeleri

gerektiğine inanan öğretmen psikolojik danışma ve rehberlik ekibi içinde yerini
almaya hazır demektir. (Bakırcıoğlu, 2005).

Eğitim sürecinde, öğrencinin gelişimi ve uyumu açısından öğretmenin
etkili ve önemli rolü vardır. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen
anahtar konumunda ve bu hizmetleri yürütecek takımın vazgeçilmez en önemli
üyesidir. Çünkü öğretmen öğrencinin her yönüyle tüm olarak kendini
gerçekleştirmesine hizmet etmektedir. Bu durum öğretmene rehberlik açısından
önemli görevler yüklemektedir (Yeşilyaprak, 2006).

Öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerinin temel felsefesinin uygulanışındaki
ilkeleri bilmeleri bu hizmeti yürüten kişilerle işbirliği içinde olmaları, okuldaki
rehberlik hizmetleri ve anlayışının gelişmesi yönünden büyük önem taşır
(Özgüven, 2000:279). Okullarda rehberlik hizmetleri sadece rehber öğretmen
ve

psikolojik

danışman

tarafından

yürütülmeyecek

kadar

kapsamlıdır.

Öğretmenlerin rol almadığı hiçbir rehberlik hizmeti rehber öğretmen ve
psikolojik danışman ne kadar başarılı olursa olsun çok etkili olamayacaktır.

Öğretmenler öğrencilerle sürekli etkileşim halindedir. Öğretmenin
öğrenciyi en iyi tanıyan kişi olduğu söylenebilir. Bu nedenle bir sorun ortaya
çıkmadan önce bunu gözlemleyip rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla
paylaşması öğrencilere olumlu yansıyacaktır.

Öğretmen gerekli bir rehberlik anlayışına sahip olup okulda yönetici,
rehber öğretmen ve psikolojik danışman ile işbirliği yaparak bu takım
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çalışmalarında önemli rolünü üstlenmesi önemlidir. Bu açıdan öğretmenlere
rehberlik anlayışı kazandırılarak bu konuda yeterli bilgi ve beceri ile
donatılmaları ve takım çalışması anlayışı içerisinde bu hizmetlerde sorumluluk
alması kaçınılmazdır. Bu öğretmenin yasal sorumluluğu olduğu kadar mesleki
sorumluluğudur. (Yeşilyaprak, 2006).

İyi bir öğretmen, eğitimin okuldaki tüm görevlilerin ortak bir görüş ve
anlayışla sağlayacakları işbirliği sonucu gerçekleştirilebileceğini bildiği için,
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla bilgi alışverişi yapmayı, rehberlik
hizmetleri bürosunun önerilerini göz önünde bulundurmayı ana görevlerinden
bir saymaktadır (Bakırcıoğlu, 2005).

Bu nedenlerle öğretmenler okuldaki

rehberlik hizmetlerine önem

vermeleri, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin farkında
olmaları ve onlara rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması için onlara destek
sağlamaları önemlidir.
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BÖLÜM Ill
İlgili Araştırmalar

Bonebrake ve Borgers (1984),

tarafından Kansas'ta "Yönetici ve

Danışmanların, Danışmanların Rolleri Üzerine Algıları" konulu bir araştırma
yapılmıştır. Yönetici ve danışmanların okullardaki danışmanların ideal rollerine
ilşkin algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 172
danışman ve 169 müdürden oluşan örneklem gruba, danışmanların 15 farklı
danışman rolünü, önem yönünden incelemeleri istenen bir anket uygulanmıştır.
Uygulanan anket sonucunda

bireysel danışma, yönetici ve danışmanlar

tarafından birinci sırada önemli görülmüştür. Bireysel rehberlik, küçük grup
rehberliği, sınıf rehberliği, öğretmenlere bilgi verme ve ailelere danışmanlık
konularında fikir birliğinde oldukları belirtilmiştir.

Bunun yanısıra; danışmanların öğle yemeği sırasında gözcülük,
araştırma yapma, ders programlarını düzenleme ve disiplin işleri ile ilgilenme
konularında, yönetici ve danışmanların en az önemli gördükleri görevler
olduğunu düşünmekle beraber, yöneticiler bu görevlerde danışmanların aktif
rol oynamasını istemektedirler sonuçlarına ulaşılmıştır.

Morse ve Russell (1988), tarafından yapılan "İlkokul Danışmanları Kendi
Rollerini

Nasıl

Görmektedirler?"

konulu

bir

araştırma

yapılmıştır.

Bu

araştırmada danışmanların kendi rollerini nasıl tanımladıkları ve gerçekte sahip
olmaları gereken rolleri ile ilgili düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla 130 danışmandan oluşan gruba, danışmanların 14 görevi ile ilgili 40
maddeden oluşan anket uygulamıştır.

Uygulanan anket sonucuna göre danışmanların idealde en üst düzeyde
olan ilk beş rolü;
1. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını,

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
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2. Öğrencilere grup içinde çalışarak uygun sosyal tavırlar kazanmalarına
yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
4. Grup halinde öğrencilere kendi duygularını anlamaları için yardımcı
olmalıdır.
5. Öğrencilere grup olarak problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine
yardımcı olmalıdır şeklinde sıralanmıştır.

Danışmanların gerçekte uyguladıkları rollerden en üst düzeyde olan ilk
beş rölü ise;
1. Özel ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim vermek.
2. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada okul psikoloğu ve eğitim
uzmanı ile çalışmak.
3. Öğrencilere bireysel duygularını anlamada onlara yardımcı olmak.
4. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
5. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
olarak belirlenmiştir.

İlkokul danışmanlarının kullandığı en yüksek beş etkinliğin üçünün
öğretmen ve eğitim uzmanları ile kurulan konsültasyon ilişkisi ile ilgili olduğu
rapor edilmiştir. Bu çalışmada danışanların "öğretmene yardım ihtiyacının
aslında,

öğrenciye

yardımı

amaçladığı"

vurgulanmaktadır.

İlkokul

danışmanlarının raporlarına göre bir diğer sonuç onların tercihlerinin daha çok
öğrencilerin uygun sosyal becerileri öğrenmelerine yardım etmek, benlik
kavramlarını zenginleştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek için
daha daha fazla grup çalışması yapmak olmasıdır.

Miller (1989), tarafından ilkokul müdürlerinin, öğretmenlerin ve velilerin,
ilkokul danışmanınri rolleri ve fonksiyonlarını belirlemek amacıyla Amerika'da
yapılan araştırmada, veri toplama amacı olarak danışmanın görevleriyle ilgili 28
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maddelik bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müdür, öğretmen ve
velilerin anketlere verdikleri cevapların benzerlik gösterdiği ve danışmanın rol
ve fonksiyonlarına

büyük

oranda katıldıkları, ihtiyaç olarak gördükleri

saptanmıştır.

Pişkin (1989), tarafından yapılan araştırmada orta dereceli okullarda
göre yapan yönetici, öğretmen ve danışmanların gerçek danışmanlık görevleri
incelenmiştir. Gruplar aldıkları puanlar yönünden incelendiği zaman en yüksek
ortalama puan alan grubun danışmanlar, en düşük grubun ise öğretmenler
olduğu görülmüştür.

Danışmanların görevlerini idael düzeyde yerine getirmesini engelleyen
nedenlerin ne olduğu konusundaki görüşler incelendiğinde şu sonuçlar ortaya
çıkmıştır:
1. Danışmanlar kendi görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde bilmemekte, bu
nedenle

başka

görevler

üstlendikleri

için

gerçek

görevlerinden

uzaklaşmaktadırlar.
2. Yönetici ve öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını
yeterince desteklememekte ve işbirliğinden kaçınmaktadırlar.
3. Velilerin ve kanuoyunun bu tür hizmetlere ilişkin duyarlılığı yetersizdir.
4. Öğrenci başına düşen danışman sayısı nicelik olarak yetersizdir. Bulgular,
danışmanların ideal görevlerinin ne olması gerektiği konusunda grupların
algılarının yetesiz olduğunu ayrıca, danışmanlar tarafından gerçekleştirilen
görevlerin de ideallerden uzak olduğunu göstermektedir.

Ginter ve Scalise (1990), "Öğretmenlerin İlkokul Danışmanlarının Rölü
Hakkındaki Algıları" konusunda yaptığı araştırmada öğretmenlerden danışman
rölü ile ilgili 11 ifadeden 7 tanesini önem derecesine göre sıralamalarını
istemiştir. Öğretmenlerin danışmanlardan bireysel ve grupla danışma, test
sonuçlarını yorumlama, öğrencilerin ilgilerini değerlendirme, sınıf rehberlik
çalışmalarında yol gösterme ve müşavirlik gibi rolleri bekledikleri saptanmıştır.
Öğretmenlerin bu rol beklentilerinin danışmanların kendi rol beklentileri ile

benzer

olduğu

danışmanların

bulunmuştur.
rolleri

Araştırma

hakkındaki

sonucuna

algılarının

yeterli

göre

öğretmenlerin

düzeyde

olduğu

ortaya

çıkmıştır.

Cennet (1991 ), "Veli ve Öğretmenlerin Algılarına Göre İlkokul Rehberlik
Uzmanının

Rölü ve İşlevi" konulu bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada yer

alan örneklem gurubunu ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulundan 146 veli ve
17 öğretmen oluşturmaktadır.
hizmetlerinin
birliğinde

gerekliliği

oldukları

Yapılan araştırma sonucunda

ve önemi

saptanmıştır.

konusunda

ilkokul rehberlik

veli ve öğretmenlerin

Çalışmanın

sonucunda

alanları gereklilik sırasına göre şöyle sıralanmıştır:

rehberlik

görüş
hizmet

Psikolojik danışma, bireyi

tanıma, araştırma değerlendirme, oryantasyon (okula alıştırma ve yerleştirme),
konsültasyon (müşavirlik), izleme ve çevre ile ilişkiler.

Carroll (1993), "İlkokul Danışmanlarının
konulu

Connecticut'ta

ortamında

üzerlerine

etmekte kendilerinden

yapılan

araştırmada

Algılanan
ilkokul

okul
tarif

beklenen rolleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmek
Bu amaç doğrultusunda

kişisi erkek ve 63 kişisi kadın olmak üzere toplam
örneklem

danışmanlarının

aldıkları roller ile ideal rollerini nasıl gördüklerini

için gereken eğitimi tanımlamayı amaçlamaktadır.

oluşan

Rolleri ve Eğitimi"

gruba anket

ilkokul danışmanlarının

uygulanmıştır.

32

95 ilkokul danışmanından

Uygulanan

idealde bilgi verme rölünün

anket sonucunda

olduğunu vurgulamakla

beraber ailelere bilgi verme ve okul personeli ile hizmet-içi eğitim çalışmaları
yapmada

yeterli

zamanınn

veya

aldıkları

eğitimin

yeterli

olmadığını

belirtmişlerdir.

Tuzcuoğlu (1995),

"İlkokullarda Rehberlik Servislerinden

Rehberlik

Servisinin

yapmıştır.

Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır.

çalışmaların

Öğrenciler

Üzerindeki

Etkisi"

konulu

Beklentiler ve
bir

araştırma

Birinci bölümde yapılan

amacı; ilkokullarda rehberlik servislerine ihtiyaç olup olmadığı ve

ilkokul yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin rehberlik hizmetlerinden neler
bekledikleri, beklentileri doğrultusunda sunulan hizmetlerin öğrenciler ve veliler
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üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 60
yönetici, 284 öğretmen ve 51 O veliden oluşan örneklem gruba anket
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yönetici, öğretmen ve velilerin tümü
ilkokullarında rehberlik servislerine ihtiyaç bulunduğunu belirterek rehberlik
servisinin çok önemli etkileri olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın ikinci bölümünde ise pilot bir okul seçilerek rehberlik
servisinin kurulmasına karar verilmiştir. Rehberlik servisinin yaptığı çalışmaların
sonucunda ve örneklem grupla kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda
kurulan rehberlik servisinin öğrenciler ve veliler üzerindeki etkilerinin olumlu
olduğu sonucuna varılmıştır.

Erözkan
Öğretmenlerin

(1997),
PDR

"İlköğretim
Hizmetlerine

Okullarında
İlişkin

Görevli

Yöneticiler

Değerlendirmelerinin

İle
Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmada Malatya ilindeki ilköğretim
okullarında görevli yöneticiler ile öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin
değerlendirmeleri belirlenmiş ve bu değerlendirmeler bazı değişkenlere göre
incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmanın yapıldığı ilköğretim
okulu yönetici ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine
yönelik değerlendirmeleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Yöneticilerin psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin değerlendirme bulgularında cinsiyet,
öğretmenlik branşları ve meslekteki hizmet yıllarına göre fark bulunamamıştır.

Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin
değerlendirme

bulgularında,

meslekteki

hizmet

yıllarına

göre

bulunamamışken; bayan öğretmenlerin psikolojik danışma ve
hizmetlerini değerlendirme

fark

rehberlik

düzeyi erkek öğretmenlerden daha yüksek,

branşlarına göre ise fen bilimleri branş öğretmenlerinin değerlendirme düzeyi
sosyal bilimler branş öğretmenlerinden daha yüksek bulunmuştur.

Bozkurt (1998), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınıf Öğretmenlerinin
İlkokul Rehberlik Uzmanının Görevleri Konusunda Bilinçlilik Düzeyleri" konulu
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bir araştırma yapmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sınıf
öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında

rehber öğretmenin görevi olan

maddelere büyük bir çoğunlukla görevi olduğuna katıldıklarını belirtmelerinden
dolayı rehber öğretmenin görevlerinden haberdar oldukları tespit edilmiştir.
Ancak "sınav zamanlarında gözcülük yapma; okul yöneticilerine, okulun
işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olma; tenefüslerde
öğrencilerin itişi kakışmasını önlemek amacıyla nöbet tutma; öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini koruma;
çocuğun

ruh

sağlığını

direkt

ilgilendiren

anne-baba

anlaşmazlıklarını

çözümleme; gerektiğinde aile terapisi yapma; boş geçen derslere girme
maddeleirnde tanımlanan

işleri

rehberlik uzmanının görevleri

arasında

görmektedirler. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin
ilkokul rehberlik uzmanının görevleri konusundaki bilgi düzeyleri cinsiyetlerine
ve okuttukları sınıflara göre farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyleri, meslekteki
kıdemleri ve hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmamaları bilgi düzeylerini
farklılaştırmamıştır.

Akbaş (2001), "İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğinin incelenmesi" konulu
araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde on farklı rehberlik
hizmetleri etkinliğinin altısında yönetici algıları ile psikolojik danışman (rehber
öğretmen) algıları arasında düşük düzeyde tutarlılığın olduğu belirlenmiştir. Bu
rehberlik etkinlikleri; yıllık plan ve programların hazırlanması, sınıf yönetimi
konusu, problemli öğrencilerin tespiti ve problemlerin çözümü, öğrencilerin ders
başarısızlıklarının

giderilmesi,

devamsızlıkların

takibi

ve

önlenmesi

ve

öğrencileri uygun alan ve mesleklere yöneltme etkinlikleridir.

Görüşme

sonuçlarına

göre,

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde oluşturulan işbirliğini etkileyen faktörler ise; işbirliğinin yüksek
düzeyde olmasının okullardaki yüksek idare desteği, geliştirici iletişim, olumlu
PDR anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve motivasyonu, koruyucu ve önleyici
rehberlik anlayışı, danışman rolünün benimsenmesi, velilerin katılımı ve öğrenci
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sayısının azlığı olarak saptanmıştır. İşbirliğinin düşük düzeyde yapıldığı
okullarda ise; düşük idare desteği, engelleyici iletişim, olumsuz PDR anlayışı,
danışmanın düşük motivasyonu, danışman rolünün benimsenmemesi, veli
katılımın azlığı, öğrenci sayısının fazlalığı olarak saptanmıştır.

Paskal (2001), "Okul Yöneticilerinin ve Bu Okullarda Görev Yapan
Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlilik
Düzeyleri" konulu araştırmada yöneticilerin psikolojik danışmanın görevlerini
tam

olarak

bilmedikleri

ayrıca

onlardan

rehberlikle

ilgili

görevlerde

bulunmalarının istedikleri ortaya konulmuştur. Okul müdürleri; disiplin sorunu
olan öğrencilerle ilgili olarak sosyal psikolojik araştırmalar yapma, öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgilendirme, verimli ders çalışma hakkında
bilgi verme, öğrencileri tanıma teknikleri ile ilgili form ve testleri kullanmaya
hazır bulundurma, üstün yetenekli öğrencilerle çalışma yapma, uyum sorunları
olan öğrencileri teşhis ederek onlara yardımcı olma gibi psikolojik danışmanın
(rehber öğretmen) görevi olduğu açıkça görülen konularda %11 ile % 57
arasında görevi olmadığı yönünde cevaplar vermişlerdir.

Boş geçen derslere girme, sınavlarda gözcülük yapma gibi psikolojik
danışmanın kesinlikle yapmaması gereken işleri büyük oranda psikolojik
danışmanın görevi olarak görmekte ve eğitime katkı payı, satın alma
komisyonunda görev alma, yazışma ve dosyalama işlerinde kendilerine
yardımcı olma gibi rehberlikle ilgisi olmayan rutin görevler beklemektedirler.
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BÖLÜM IV
Yöntem

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak; araştırmanın yöntemi, evren
ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer
almaktadır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilköğretim okullarında
görev yapan ilkokul öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeyinin ortaya konması amaçlandığından
tarama modelindedir.

Evren

Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunan ilkokullardaki öğretmenler ile özel sektöre ait
ilköğretim kurumlarındaki ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait
ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12
ilkokuldaki öğretmenler ile özel sektöre ait (6) ilköğretim kurumlarındaki ilkokul
öğretmenleri oluşturmaktadır. Özel ilkokullar içerisinde sadece Sanny Lane
isimli İngilizce eğitim veren okul evren içerisine alınmamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan alınan
2007-2008
gibidir.

Eğitim-Öğretim Yılı listesine göre oluşturulan tablo aşağıdaki
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EGİTİM KURUMU

ÖGRETMEN SAYILARI

Devlete Ait Okullarda Rehber Oğretmen ve
Psikolojik Danışmanın Bulunan İlkokullar

Atatürk İlkokulu

34

Gelibolu İlkokulu

15

Şehit Tuncer İlkokulu

45

Şehit Mehmet Eray İlkokulu

27

23 Nisan İlkokulu

57

Şehit Hasan Cafer İlkokulu

23

Kurtuluş İlkokulu

28

Özgürlük İlkokulu

22

Fikri Karayel İlkokulu

21

Şehit Osman Ahmet İlkokulu

27

Şehit Zeki Salih İlkokulu

20

Ziyamet İlkokulu

20

Toplam:12 Okul 339

Ozel Sektöre Ait İlkokullar

Yakın Doğu İlkokulu

32

Levent İlkokulu

43

The American Future College

24

The American Elementary School

20

Güvence İlkokulu

18

Doğu Akdeniz İlkokulu

36
Toplam:6 Okul 173
TOPLAM: 18 Okul 512
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Örneklem

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12 devlet ve 6 özel
ilkokulun tamamına ulaşılmıştır. Anket uygulanan toplam 512 öğretmenden
anketleri

cevaplamayanlar

çıkarılarak

kalan

340

öğretmen

örneklemi

oluşturmaktadır.

Ulaşılmak istenen ve Ulaşılan Örneklem Grubunun Sayısal Dağılımı
Ulaşılmak istenen

Oğretmen

Ulaşılan

Geçerli

N

%

N

%

N

%

512

100

340

67

340

67

Örneklem grubunun %67'sine ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm anketler geçerli
sayılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya temel teşkil eden veriler, öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla
hazırlanmış bir anketle toplanmıştır. Bu anket; Yönem Bozkurt tarafından 1998
yılında yüksek lisans tezinde sadece sınıf öğretmenlerinin rehberlik uzmanının
bilinçlilik düzeylerini belirlemeye yönelik olarak kullandığı soru maddelerinin,
danışmanın katkılarıyla araştırmacı tarafından araştırma amacına uygun olarak
geliştirilmesiyle oluşturulan soru maddelerinden oluşmaktadır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 6
soruya yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan kişisel bilgilere ait sorular şunlardır:
Cinsiyet, eğitim düzeyi, öğretmenlik mesleğindeki kıdemi, rehberlik ve psikolojik
danışma

konusunda

herhangi

bir

hizmet-içi

eğitim

kursuna

katılıp

katılmadıkları, görev yaptıkları okul türü ve bu yıl okuttukları sınıfın hangisi
olduğunu belirlemeye yönelik soruları içermektedir.
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İkinci

bölümde

ise

öğretmenlerin

ilkokulda

psikolojik

danışmanının

görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 47 soru yer almaktadır. Bu
maddeler psikolojik danışmanın görevi ve görevi olmayan hizmetlere yönelik
olarak hazırlanmış maddelerdir. Bu maddeler genel olarak psikolojik danışma
hizmetleri alanındaki görevlerine yönelik hazırlanmış maddeler, alıştırma
oryantasyon
alanındaki

hizmetleri alanındaki
görevlerine,

görevlerine,

sevk

bilgi

(yardım

görevlerine,

toplama
almaya

ve

bireyi tanıma

hizmetleri

yayma

hizmetleri

alanındaki

yönlendirme)

hizmetleri

alanındaki

görevlerine, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri alanındaki görevlerine, izleme
hizmetleri

alanındaki

görevlerine,

müşavirlik

(konsültasyon)

hizmetleri

alanındaki görevlerine, anne-babaya rehberlik hizmetleri alanındaki görevlerine,
çevre ve veli ile ilişkiler hizmetleri alanındaki görevlerine ve araştırma ve
değerlendirme hizmetleri alanındaki görevlerine yönelik hazırlanmıştır.

Bu

bölümdeki

sorular

beşli

Likert tipi

ölçeğine

uygun

olarak

hazırlanmıştır. Ankette yer alan görüşlere katılma düzeylerini işaretleyebilmeleri
için her maddeye 1 ile 5 puan arası değerler verilmiştir. Verilecek cevaplar
"tamamen katılıyorum" seçeneği (5) puan, "çoğunlukla katılıyorum" seçeneği
(4) puan, "kararsızım" seçeneği (3) puan, az katılıyorum" seçeneği (2) puan ve
hiç katılmıyorum" seçeneği (1) puan verilerek değerlendirilecek

şekilde

düzenlenmiştir.

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 47 maddeden oluşan
anket, toplam 340 öğretmene uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler, SPSS
programına aktarılarak ölçme aracının güvenirlik testi yapılmıştır. Anketin 47
maddesi

için

hesaplanmıştır.

güvenirlik

katsayısı

(Cronbach

Alpha)

0.975

olarak
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Uygulama

Uygulama,
çoğaltılmasından

araştırmacı
sonra,

tarafından

belirlenen

yürütülmüştür.

örneklemde

yer

alan

Anketlerin
okullardaki

öğretmenlere ulaşılarak uygulama yapılmıştır.
Veri Analizi

Araştırmada verilerin

çözümlenmesinde

bilgisayardan

yararlanılmıştır.

istatiksel analizler SPSS 13 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Toplam
340 öğretmene uygulanan anket yoluyla toplanan veriler, öğretmenlerin hangi
sınıfı okuttukları, hangi okul türünde çalıştıkları, mesleki kıdemleri, hizmet-içi
eğitim alıp almadıklarını, mezun oldukları okulları ve cinsiyetleri esas alınarak
SPSS for Windows paket programında çözümlenmiştir. Veri çözümlemede
aritmetik ortalama ( x ), varyans analizi (ANOVA) ve t-testi istatistiki
tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen boyutlarda, bu
farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını görebilme
için Tukey HSD testi kullanılmıştır.

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları eğitim düzeylerine, mesleki kıdemine ve okuttukları sınıflara göre
anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri hakkındaki farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre farkın anlamlılığını
belirlemek, hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmadıklarına göre farkın
anlamlılığını belirlemek ve görev yaptıkları okula göre farkın anlamlılığını
belirlemek için de bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Manidar farklılık gözlenen
boyutlarda,

bu

farklılığın

hangi

maddelerde

belirtilen

kaynaklandığını saptamak için Tukey HSD testi kullanılmıştır.

görüşlerden
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30 haftalık bir sürede gerçekleşmiştir.

Bu süre içerisinde yapılan işler ve süreleri Şekil 2'de gösterilmiştir.
Şekil 2
Yapılan İşler

Literatür tarama:

9 Hafta

(5 Kasım 2007-5 Ocak 2008)

Anket düzeltmeler:

2 Hafta

(7-19 Ocak 2008)

Anketlerin çoğaltılması:

2 Hafta

(21 Ocak -2 Şubat 2008)

ve verilerin toplanması :

8 Hafta

(18 Şubat- 12 Nisan 2008)

Verilerin çözümlenmesi:

1 Hafta

(14 Nisan- 20 Nisan 2008)

Rapor yazımı ve düzeltmeler:

8 Hafta

(21 Nisan- 14 Haziran

30 Hafta

(Toplam)

Anketlerin uygulanması

Araştırma süresince ulaşım, posta, kargo, fotokopi, haberleşme, cilt, veri
işleme giderlerinden oluşan 3000 YTL'lik harcama araştırmacının bizzat kendisi
tarafından karşılanmıştır.
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BÖLÜM V
Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde ele alınan amacın çözümü için toplanılan verilerin
istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar
verilmektedir.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Ait Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı
N

O/o

Erkek

113

33.2

Bayan

227

66.8

Toplam

340

100.0

Oğretmen Grupları

Araştırmaya toplam 340 öğretmen katıldı. Cinsiyet dağılımına bakıldığında,
araştırmaya katılanalar %33.2 erkek (n=113) ve %66.8 bayan (n=227) olduğu
saptanmıştır.

Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre
dağılımı
Eğitim Düzeyi

n

%

2 yıllık eğitim enstitüsü

4

1.2

3 yıllık eğitim enstitüsü

9

2.6

177

52.1

4 yıllık lisans

112

39.2

Yüksek Lisans/Doktora

38

11.2

Toplam

340

100.0

Atatürk

Oğretmen

Akademisi
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde %1.2 iki yıllık
eğitim enstitüsü mezunu (n=4) , %2.6 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu (n=9),
%52.1 Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu (n=177), %39.2 dört yıllık lisans
mezunu (n=112) ve% 11.2 yüksek lisans yada doktora mezunu (n=38) oldukları
tespit edilmiştir.

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdeme göre dağılımı
n

O/o

2 yıldan az

22

6.5

2-4 yıl

62

18.2

5-9 yıl

89

26.2

10-20 yıl

115

33.8

20 yıldan çok

52

15.3

Toplam

340

100.0

Mesleki Kıdem

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri incelendiğinde %6.5 iki yıldan az
görevde olduğu (n=22), %18.2 iki ile dört yıl arasında görev yaptığı (n=62),
%26.2 beş ile dokuz yıl arasında görevde olduğu (n=89), %33.8 on ile yirmi yıl
arasında görev yaptığı (n=115) ve %15.3 yirmi yıldan fazla görevde oldukları
(n=52) saptanmıştır.

Tablo

4.

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

hizmet-içi

kurs

alıp

almadıklarına göre dağılımı
Hizmet-içi Kurs

n

%

Evet

106

31.2

Hayır

234

68.8

Toplam

340

100.0

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

hizmet-içi

kurs

alıp

almadıkları

incelendiğinde öğretmenlerin %31.2 kurs gördüğünü (n=106) ve %68.8 kurs
göremediğini (n=234) beyan etmiştir.
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Tablo 5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre
dağılımı
Okul Türü

Araştırmaya

n

%

Devlet

240

70.6

Ozel

100

29.4

Toplam

340

100.0

katılan

öğretmenlerin

çalıştıkları

okul

türü

incelendiğinde

öğretmenlerden %70.6 devlet okullarında çalıştıklarını (n=240) ve %29.4 özel
okulda çalıştığını (n=100) bildirmiştir.

Tablo 6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu yıl okuttukları sınıflara göre
dağılımı
Sınıf

n

%

Birinci

43

12.6

İkinci

50

14.7

Uçüncü

47

13.8

Dördüncü

37

10.9

Beşinci

44

12.9

Branş

119

35.0

Toplam

340

100.0

Araştırmaya katılan öğretmenlere bu yıl hangi sınıfı okuttukları sorulduğunda
%12.6 birinici sınıfı okuttuğunu (n=43), %14.7 ikinci sınıfı okuttuğunu (n=50),
%13.8 üçüncü sınıfı okuttuğunu (n=47), %10.9 dördüncü sınıfı okuttuğunu
(n=37), %12.9 beşinci sınıfı okuttuğunu (n=44) ve %35.0 branş sınıfını
okuttuğunu (n=119) beyan etmiştir.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri İle İlgili Görüşleri İle İlgili Bulgular
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Beşli likert tipinde ölçeklendirilen anket maddeleri, öğretmenlerin rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri için anket maddelerinde yer alan
ifadelerin kendileri açısından uygunluğunu 1 ile 5 arasında puan vererek
belirtmeleri istenmiştir. Ölçeğin seçenekleri ve sınırlar aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın
Görevlerini Değerlendirmesinde Göz Önünde Bulundurulan Sınırlar
Ağırlık

Seçenek

Sınırlar

1

Tamamen Katılıyorum

4.20-5.00

2

Çoğunlukla Katılıyorum

3.40-4.19

3

Kararsızım

2.60-3.39

4

Az Katılıyorum

1.80-2.59

5

Hiç Katlımıyorum

1.00-1.79

Öğretmenlerin

kendi

görüşlerine

göre

rehber

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın görevleri hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemede kullanılan
ankette yer alan maddelere verdikleri cevapların ortalaması ve standart
sapmaları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 8. Anket Maddelerindeki Ortalama Değerlerine Göre Öğretmenlerin
Rehber

Öğretmen ve

Psikolojik Danışmanın Görevleri

Hakkındaki

Farkındalıkları

N

X

Ss

340

4.11

1.17

340

3.68

1.16

340

4.11

1.01

340

4.03

1.11

Oğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel 340

3.98

1.05

No

Maddeler

1

Oğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış olduğu gözlem
formlarını uygular

2

Ustün yetenekli öğrencileri ortaya çıkarır

3

Problemleri olan (görme, işitme, zihinsel, ve diğer)
öğrencileri ortaya çıkarır

4

Oğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel
bilgilerden öğretmenlerin yararlanmalarını sağlar

5
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bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar
6

Oğrenciler

hakkında

toplanan,

özel

bilgilerden velilerin yararlanmalarını

olmayan

genel

sağlar

7

Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur

8

Disiplin

sorunu

olan

öğrencilerin

kişisel

340

3.73

1.24

340

3.17

1.36

340

4.14

1.03
1.09

özelliklerini

inceler
9

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını inceler

340

4.04

10

Oğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutar

340

3.76 · 1.24

11

Okul binasını, okul yönetimini,

340

3.51

1.30

340

4.00

1.18

340

3.41

1.30

kurallarını ve etkinlikleri

tanıtma çalışmaları yapar
12

Oğrencilere verilmli ders çalışma alışkanlıkları

hakkında

bilgi verir
13

Okul yöneticilerine

okulun

işleriyle

ilgili olarak

ihtiyaç

duyduğu konularda yardımcı olur
14

Oğrencilere görgü kuralları hakkında bilgi verir

340

3.85

2.08

15

Oğrencinin kendini tanımasına yardımcı olur

340

4.18

1.11

16

Oğrencilerden

340

3.81

1.19

340

2.91

1.49

340

3.39

1.37

340

3.89

1.22

340

3.99

1.24

340

3.88

1.25

340

4.10

1.12

340

2.81

1.47

derslerle

ilgili problemleri

olanlara

bilgi

verir
17

Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman boş dersleri

doldurur
18

Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman

öğrencilere

rehberlik hizmetleri verir
19

Oğrencilere meslekleri tanıtır

20

Son sınıf öğrencilerine

gidebilecekleri

okullar hakkında

tanıtıcı bilgi verir
21

Okula yeni başlayan öğrencilere

okul hakkında tanıtıcı

bilgi verir
22

Derste problem çıkararak dersin işlenmesine engelleyen
çocukları rehberlik servisine alır

23

Tenefüslerde

öğrencilerin

açısından nöbet tutar

itişip kakışmalarını

önlemek

24

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir

25

Sınıf içinde özel problemleri

olan öğrenciler

340

3.82

1.22

340

4.27

1.42

340

3.59

1.26

340

3.96

1.14

340

3.96

1.15

340

3.86

1.18

hakkında

öğretmenlerle görüşmeler yapar
26

Ustün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapar

27

Oğretmenlere

çocukların

bazı

problemlerinin

farkına

varmasında yardımcı olur
28

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka kuruluşları tanır

29

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir

30

Oğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflar

340

3.89

1.13

31

Oğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz eder

340

3.95

1.12

32

Oğrenmede

340

3.45

1.37

340

3.92

1.18

340

3.82

1.23

340

3.82

1.29

340

4.22

1.07

340

3.44

1.40

340

3.47

1.31

340

4.03

1.14

340

4.08

1.06

sınıfın gerisinde kalan öğrencileri

rehberlik

servisine alarak sınıfın ahengini korur
33

Rehberlik

ve psikolojik

danışma

hizmetlerinin

okuldaki

diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar
34

Başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar

35

Oğrenme

güçlükleri

bulunan

öğrencilerle

çalışmalar

yapar
36

Ana-babalara

çocuklarıyla

ilişkileri konusunda

rehberlik

eder
37

Özel

eğitim

gerektiren

öğrencilerle

rehber

öğretmen

gerektiğinde özel eğitim verir
38

Çocuğun

ruh

anlaşmazlıklarını

sağlığını

direkt

çözümler,

ilgilendiren

gerektiğinde

aile

ana-baba
terapisi

yapar
39

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık,

içe kapanıklık,

kendini

vb. konularda

ifade edememe,

sınav

kaygısı

sorunları olan öğrencileri teşhis eder
40

Aile ile ilgili olarak problemleri olan öğrencilere yardımcı
olur

100

41

Oğrencilerin başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar

42

Oğrencilerin

başka

insanlarla

iletişim

kurmayı

öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar

340

3.88

1.20

340

3.90

1.20

43

Davranış problemleri olan öğrencilere danışma yapar

340

4.06

1.13

44

Okulda boş geçen derslere girer

340

2.73

1.52

45

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım

340

3.66

1.23

340

3.99

1.15

340

4.01

1.22

3.79

1.24

eder
46

Okul

rehberlik

hizmetlerinden yararlanan

öğrenciler

üzerinde izleme çalışmaları yapar
47

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme
çalışmaları yapar

Ortalama

Ankette yer alan maddelerin ortalaması 3.79'dır, yani farkında düzeyde
çıkmıştır. Bu sonuçlara göre, ankette belirtilen rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusunda öğretmenler kendilerini farkında olarak (3.79)
gördükleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar içinde en düşük
ortalama 2.73, en yüksek ortalama ise 4.27 olarak görülmektedir.

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın Görevlerine İlişkin Madde
Bazında Öğretmenlerin Görüşleri İle İlgili Bulgular ve Yorumlar

Tablo 9. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciyi tanımaya
yönelik hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f
%
Tamamen Katılıyorum

173

50.9

Çoğunlukla Katılıyorum

92

27.1

Kararsızım

36

10.6

Az Katılıyorum

18

5.3

Hiç Katılmıyorum

21

6.2
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciyi tanımaya yönelik
hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular'' görevine ilişkin 173 öğretmen
(%50.9) tamamen katıldığını, 92 öğretmen (%27.1) çoğunlukla katıldığını, 36
öğretmen (%10.6) kararsız olduğunu, 18 öğretmen (%5.3) az katıldığını ve 21
öğretmen (%6.2) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okullarda rehberlik servislerinin hizmet alanı içerisine giren ve doğrudan
öğrenciye yönelik olarak sunulan öğrenciyi tanıma hizmeti diğer hizmetlerin ön
koşulu niteliğindedir (Yılmaz, 2006:67). Psikolojik danışmanın öğrenciyi
tanımaya yönelik olarak çeşitli ölçme aracı, yöntem ve teknik kullanmaktadır.
Tablo 9'da görüldüğü gibi psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
"öğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular''
maddesine öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %78.0'dir. Çıkan

sonuca göre

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu görevinin büyük
oranda farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 1 O. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Üstün yetenekli
öğrencileri ortaya çıkarır" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

93

27.4

Çoğunlukla Katılıyorum

126

37.1

Kararsızım

60

17.6

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

19

5.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Üstün yetenekli öğrecileri ortaya
çıkarır'' görevine ilişkin 93 öğretmen (%27.4) tamamen katıldığını, 126
öğretmen (%37.1) çoğunlukla katıldığını, 60 öğretmen (%17.6) kararsız
olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az katıldığını ve 19 öğretmen (%5.6) hiç
katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir. Bu
hizmetler sadece problem çıkaran sorunlu öğrencilere yönelik hizmetler
değildir. Psikolojik danışman bireyi tanıma hizmetleri içerisinde uyguladığı
çeşitli ölçme araçlarıyla farklı özellikleri olan öğrencileri ortaya çıkarır. Tablo
1 O'da görüldüğü gibi psikolojik danışmanın "üstün yetenekli öğrecileri ortaya

çıkarır''

maddesine

katılıyorum

öğretmenlerin

seçeneklerine

tamamen

verdikleri

katılıyorum

cevaplar

toplamı

ve

çoğunlukla

%64.5

olarak

görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın bu görevinin farkındadır denilebilir. Ancak kararsızların %17.6
olması düşündürücüdür.

Tablo 11. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Problemleri olan
(görme, işitme, zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya çıkarır" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

147

43.2

Çoğunlukla Katılıyorum

123

36.2

Kararsızım

40

11.8

Az Katılıyorum

21

6.2

Hiç Katılmıyorum

9

2.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Problemleri olan (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya çıkarır'' görevine ilişkin 147 öğretmen
(%43.2) tamamen katıldığını, 123 öğretmen (%36.2) çoğunlukla katıldığını, 40
öğretmen (%11.8) kararsız olduğunu, 21 öğretmen (%6.2) az katıldığını ve 9
öğretmen (%2.6) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Bireyi tanıma hizmetleri içerisinde psikolojik danışmanın çeşitli problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarmak görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %79.4 olarak
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları görülmektedir.
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Tablo 12. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

öğretmenlerin

yararlanmasını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

139

40.9

Çoğunlukla Katılıyorum

130

38.2

Kararsızım

29

8.5

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden öğretmenlerin yararlanmalarını sağlar" görevine
ilişkin 139 öğretmen (%40.9) tamamen katıldığını, 130 öğretmen (%38.2)
çoğunlukla katıldığını, 29 öğretmen (%8.5) kararsız olduğunu, 25 öğretmen
(%7.4) az katıldığını ve 17 öğretmen (%5.0) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bireyi tanımak için toplanan bilgiler,
okul ortamında bireye yardımı amaçlayan öğretmenleri, yöneticileri, ana
babaları, psikolojik hizmet personelini ve bireyin kendisine yarar sağlar.
Öğrenciyi tanıma amacıyla sağlanan bilgilerden öğretmenler öğrencilerin
özelliklerini ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona göre akademik yardımda
bulunabilir

(Özgüven,

2000:44).

Öğretmenlerin

psikolojik

danışmanın

"öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden öğretmenlerin
yararlanmasını

sağlar" maddesine tamamen ve çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %79.1 olarak görülmektedir. Bu
sonuca göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında olduğu görülmektedir. Bu maddeye öğretmenlerin yüksek
oranda katılmalarının nedeni olarak öğrenci hakkında toplanan bilgilerden
kendilerinin de yararlanma isteklerinin olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 13. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında

toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

yöneticilerin

yararlanmalarını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

128

37.6

Çoğunlukla Katılıyorum

123

36.2

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

29

8.5

9

2.6

Hiç Katılmıyorum

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar'' görevine ilişkin
128 öğretmen (%37.6) tamamen katıldığını, 123 öğretmen (%36.2) çoğunlukla
katıldığını, 51 öğretmen (%15.0) kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az
katıldığını ve 9 öğretmen (%2.6) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden yöneticiler, okul
programında ve eğitim faaliyetlerinde gerekli değişme ve iyileştirmeleri,
okuldaki öğrencilerin nitelikleri ve gelişim düzeyleri hakkındaki bu bilgilerden
yararlanarak daha gerçekçi olarak planlama ve düzenlemeler yapmakta
yararlanabilirler (Özgüven, 2000:44). Öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın "öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel
bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar maddesine tamamen ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %73.8'dir. Bu
sonuca göre öğretmenlerin psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 14. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında

toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

yararlanmalarını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

velilerin
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

111

32.6

Çoğunlukla Katılıyorum

117

34.4

Kararsızım

50

14.7

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

28

8.2

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını sağlar" görevine ilişkin 111
öğretmen (%32.6) tamamen katıldığını, 117 öğretmen (%34.4) çoğunlukla
katıldığını, 50 öğretmen (%14.7) kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az
katıldığını ve 28 öğretmen (%8.2) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden velilerde
yararlanır. Çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin toplanış olan objektif bilgiler
sayesinde çocuklarını gerçekçi olarak daha iyi tanıyabilir. Çocukları ile ilgili
olarak alınacak eğitsel, mesleki, psikolojik ve sosyal kararları ve gelişmelerini
daha somut olarak kavrayabilir ve dolayısıyla çocuklarına daha yardımcı
olabilirler (Özgüven, 2000:45). Öğretmenlerin psikolojik danışmanın "öğrenciler
hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını
sağlar maddesine tamamen ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %67'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın
bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 15. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınav
zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f
%
Tamamen Katılıyorum
67
19.7
Çoğunlukla Katılıyorum

93

27.4

Kararsızım

67

19.7

Az Katılıyorum
Hiç Katılmıyorum

57
56

16.8
16.5
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Rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın "sınav zamanlarında

sınıf

öğretmenlerine yardımcı olur" görevine ilişkin 67 öğretmen (%19.7) tamamen
katıldığını, 93 öğretmen (%27.4) çoğunlukla katıldığını, 67 öğretmen (%19.7)
kararsız olduğunu, 57 öğretmen (%16.8) az katıldığını ve 56 öğretmen (%16.5)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın "sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur''
maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri toplamı
%47.1 olarak görülmektedir. Hiç katılmayan öğretmen grubu sadece %16.5
olarak görülmektedir. Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olmak,
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevi değildir. Bu duruma göre
öğretmenler; psikolojik danışmanın sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine
yardımcı olmaları

gerektiğini düşünmeleri psikolojik

danışmanın yerine

getirmesi gereken görevleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ve
psikolojik danışmandan farklı görevler yerine getirmelerini bekledikleri şeklinde
yorumlanabilir.

Tablo 16. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Disiplin sorunu
olan

öğrencilerin

kişisel

özelliklerini

inceler"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

154

45.3

Çoğunlukla Katılıyorum

121

35.6

Kararsızım

33

9.7

Az Katılıyorum

22

6.5

Hiç Katılmıyorum

10

2.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin
kişisel özelliklerini inceler'' görevine ilişkin 154 öğretmen (%45.3) tamamen
katıldığını, 121 öğretmen (%35.6) çoğunlukla katıldığını, 33 öğretmen (%9.7)
kararsız olduğunu, 22 öğretmen (%6.5) az katıldığını ve 1 O öğretmen (%2.9)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Öğrencilerin çeştli alanlara ilşkin sorunlarını veya davranışlarını olumsuz
etkileyen

okul-içi

ve

okul-dışı faktörlerin

belirlenmesi amacıyla

çeşitli

incelemeler yapılabilir. Öğretmenlerin "psikolojik danışmanın "disiplin sorunu
olan öğrencilerin kişisel özelliklerini inceler'' maddesine tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneğine verdikleri cevapların toplamı %80.9 olarak
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin
farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 17. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Disiplin sorunu
olan öğrencilerin çevre koşullarını inceler" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

142

41.8

Çoğunlukla Katılıyorum

122

35.9

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

12

3.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin
çevre koşullarını inceler'' görevine ilişkin 142 öğretmen (%41.8) tamamen
katıldığını, 122 öğretmen (%35.9) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3)
kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 12 öğretmen (%3.5)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin "psikolojik danışmanın "disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler'' maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneğine verdikleri

cevapların

toplamı

ise %77.7'dir.

Bu sonuca göre

öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

108

Tablo 18. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin toplu
dosya kayıtlarını tutar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

114

33.5

Çoğunlukla Katılıyorum

116

34.1

Kararsızım

55

16.2

Az Katılıyorum

24

7.1

Hiç Katılmıyorum

31

9.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını
tutar'' görevine ilişkin 142 öğretmen (%41.8) tamamen katıldığını, 122 öğretmen
(%35.9) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 29
öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 12 öğretmen (%3.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Psikolojik danışma hizmetlerinin doğrudan öğrenciye yönelik bir hizmeti olan
bireyi tanıma hizmeti içerisinde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının;
çeşitli teknikler kullanarak edindiği bilgileri sistemli bir şekilde özetleyip bir
dosyaya kaydeder. Bu dosya toplu dosya olarak adlandırılır. Tablo 18
incelendiğinde öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen ve çoğunlukla
katılıyorum seçenekleri toplamı %67.6 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre
öğretmenlerin psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 19. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul binasını, okul
yönetimini, kurallarını ve etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

92

27.1

Çoğunlukla Katılıyorum

111

32.6

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

52

15.3

Hiç Katılmıyorum

34

10.0
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul binasını, okul yönetimini,
kurallarını ve etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 92 öğretmen
(%27.1) tamamen katıldığını, 111 öğretmen (%32.6) çoğunlukla katıldığını, 51
öğretmen (%15.0) kararsız olduğunu, 52 öğretmen (%15.3) az katıldığını ve 34
öğretmen(% 1 O.O) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Doğrudan öğrenciye dönük olarak gerçekleştirilen hizmetlerden bir tanesi de
oryantasyon (duruma alıştırma) hizmetidir. Psikolojik danışmanın, okula yeni
başlayan öğrencilere, okul binasını, kurallarını ve okuldaki etkinlikleri tanıtma
çalışmalarını genellikle dönem başında ve gerektiğinde dönem içerisinde
yapmak görevidir. Tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri
toplamı %59.?'dir. Bu sonuca göre öğretmenler, psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 20. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere verimli
ders

çalışma

alışkanlıkları

hakkında bilgi

verir"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

146

42.9

Çoğunlukla Katılıyorum

115

33.8

Kararsızım

34

10.0

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

22

6.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma
alışkanlıkları hakkında bilgi verir" görevine ilişkin 146 öğretmen (%42.9)
tamamen katıldığını, 115 öğretmen (%33.8) çoğunlukla katıldığını, 34 öğretmen
(%1 O.O) kararsız olduğunu, 23 öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 22 öğretmen
(%6.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehbelik hizmetleri içerisinde bilgi toplama ve yayma
hizmetleri bulunmaktadır.

Bu

hizmet içerisinde öğrencilere sağlanacak
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bilgilerden bir tanesi de eğitsel bilgilerdir. Eğitsel bilgiler; öğrencinin öğrenim
yaşamı boyunca ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri kapsamaktadır. Öğrencilere
verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermek, bilgi toplama ve
yayma hizmeti içerisinde sağlanacak eğitsel bilgilerdendir.

Öğretmenlerin

tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %76.?'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın
bu

görevinin

farkındadır

denilebilir.

insay

(2002),

tarafından

yapılan

araştırmada, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden öğrencilerin ihtiyaç
duyabileceği beş maddeyi sıralamaları istenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri
cevaplar incelendiği zaman
yollarını

öğrenmeleri

öğretmenler; öğrencilerin daha verimli çalışma

gerektiğini

belirtmişlerdir.

Bu

çalışmalara

göre

öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanından öğrencilere verimli
ders çalışma yollarını öğretme görevini yerine getirmeleri beklemektedir
denilebilir.

Tablo 21. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul yöneticilerine
okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

80

23.5

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

69

20.3

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

42

12.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul yöneticilerine okulun işleriyle
ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur'' görevine ilişkin 80
öğretmen (%23.5) tamamen katıldığını, 107 öğretmen (%31.5) çoğunlukla
katıldığını, 69 öğretmen (%20.3) kararsız olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az
katıldığını ve 42 öğretmen(% 12.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışmanın, okul yöneticilerine okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç
duyduğu konularda yardımcı olmak görevi değildir. Tablo 21 incelendiğinde
öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen ve çoğunlukla

katılıyorum

seçenekleri toplamı %55 olarak görülmektedir. Kararsız kalan öğretmen grubu
ise %20.3'tür. Kararsızların oranının da yüksek olması düşündürücüdür. Bu
sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın görevi olmadığı halde okul
işlerine yardımcı olmalarını beklemektedirler. Bunun nedeni olarak okullarda
yöneticiler

tarafından

psikolojik

danışmana görevi olmayan

işlerin

de

yaptırılması olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 22. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere görgü
kuralları hakkında bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

11 O

32.4

Çoğunlukla Katılıyorum

125

36.8

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

49

14.4

Hiç Katılmıyorum

20

5.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere görgü kuralları
hakkında bilgi verir" görevine ilişkin 11 O öğretmen (%32.4) tamamen katıldığını,
125 öğretmen (%36.8) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3) kararsız
olduğunu, 49 öğretmen (%14.4) az katıldığını ve 20 öğretmen (%5.9) hiç
katılmadığını belirtmiştir.
Psikolojik danışmanın görevleri arasında görgü kurallarını öğretmekyer almaz.
Öğretmenlerin

verdikleri

yanıtlar

incelendiğinde

bu

görev

maddesine

çoğunlukla katıldığını görmekteyiz. Bu sonuca göre öğretmenler görgü
kurallarını öğretmenin psikolojik danışmanın görevi olmadığının farkında
değildirler denilebilir.
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Tablo 23. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencinin kendini
tanımasına yardımcı olur" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

180

52.9

Çoğunlukla Katılıyorum

91

26.8

Kararsızım

32

9.4

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencinin kendini tanımasına
yardımcı olur'' görevine ilişkin 180 öğretmen (%52.9) tamamen katıldığını, 91
öğretmen (%26.8) çoğunlukla katıldığını, 32 öğretmen (%9.4) kararsız
olduğunu, 23 öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 14 öğretmen (%4.1) hiç
katılmadığını belirtmiştir. Rehberliğin esas amaçlarından bir tanesi, bireyin
kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla çocuğun kendini psiko-sosyal
bir varlık olarak anlaması ve kabul etmesine, fiziki ve sosyal çevresini gerçek
boyutları ile tanıyarak kendi yetenek ve potansiyelini bu koşullar içinde en iyi
şekilde kullanabilmesine yardım etmektir (Yeşilyaprak, 2006:71). Psikolojik
danışman da bu görevi yerine getirmelidir. Tablo 23'ten de görüldüğü gibi
öğretmenlerin

%52.9'unun

tamamen

katıldıklarını

belirtmeleri

psikolojik

danışmanın bu görevinin büyük oranda farkında olmaları sevindiricidir.

Tablo 24. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerden
derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

11 O

32.4

Çoğunlukla Katılıyorum

135

39.7

Kararsızım

38

11.2

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

23

6.8
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerden derslerle ilgili
problemi olanlara bilgi verir'' görevine ilişkin 11 O öğretmen (%32.4) tamamen
katıldığını, 135 öğretmen (%39.7) çoğunlukla katıldığını, 38 öğretmen (%11.2)
kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 23 öğretmen (%6.8)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
Psikolojik danışmanın öğrencilerden derslerle ilgili problemi olanlara bilgi
vermek görevi değildir. Rehberlik hizmetleri sadece problemi olan öğrencilere
yönelik etkinlikleri içermez. Çeşitli konularda problemi olan öğrenciler isterlerse
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanından yardım isteyebilirler. Öğrenciyle
psikolojik danışma ilişkisi kurulabilir.

Öğretmenlerin psikolojik danışmanın,

öğrencilerden derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir maddesinin tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı
%72.1'dir. Verilen cevaplara göre öğretmenler psikolojik danışmanın görevi
olmadığı bu etkinliği yerine getirmelerini bekledikleri sonucuna varabiliriz.

Tablo 25. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula gelmeyen
öğretmen

olduğu

zaman

boş

dersleri

doldurur"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

68

20.0

Çoğunlukla Katılıyorum

72

21.2

Kararsızım

50

14.7

Az Katılıyorum

62

18.2

Hiç Katılmıyorum

88

25.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman boş dersleri doldurur'' görevine ilişkin 68 öğretmen (%20.0) tamamen
katıldığını, 72 öğretmen (%21.2) çoğunlukla katıldığını, 50 öğretmen (%14.7)
kararsız olduğunu, 62 öğretmen (%18.2) az katıldığını ve 88 öğretmen (%25.9)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman boş dersleri doldurmak

psikolojik

danışmanın görevi değildir. Verilen yanıtlara göre bu maddeye hiç katılmayan
öğretmenlerin sayısı diğer seçeneklere verilen yanıtlardan daha fazladır. Ancak
verilen yanıtların yüzdeliklerinin birbirine yakın olması öğretmenlerin bu konuda
tam olarak emin olmadıklarını göstermektedir.
araştırmada
girmesinin

da

öğretmenler

görevi olduğunu

olarak okullarda

psikolojik

düşündüklerini

Paskal (2001) tarafından yapılan

danışmanın

boş

geçen

ortaya koymuştur.

derslere

Bunun nedeni

rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın joker öğretmen

olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tablo 26. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula gelmeyen
öğretmen olduğu zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

93

27.3

Çoğunlukla Katılıyorum

87

25.6

Kararsızım

67

19.7

Az Katılıyorum

47

13.8

Hiç Katılmıyorum

46

13.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir" görevine ilişkin 93 öğretmen
(%27.3) tamamen katıldığını, 87 öğretmen (%25.6) çoğunlukla katıldığını, 67
öğretmen (%19.7) kararsız olduğunu, 47 öğretmen (%13.8) az katıldığını ve 46
öğretmen (%13.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri süreklidir. Öğrenci sürekli gelişim ve
değişim halindedir. Rehberlik hizmetlerine her aşamada ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle psikolojik danışmanın sadece okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman

öğrencilere

rehberlik

hizmeti

vermesi

söz

konusu

değildir.

Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri

cevaplar

toplamı

%52.9'dur.

Kararsızlar

ise

%19.7

olarak
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görülmektedir.

Öğretmenler

psikolojik

danışmandan

bu

görevi

yerine

getirmelerini beklemektedirler. Bunun nedeni olarak uygulamada yönetsel
olarak yaşanan sorunlardan ortak bir rehbelik anlayışının olmamasından
kaynaklandığını düşündürmektedir.

Tablo 27. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere
meslekleri tanıtır" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

135

39.7

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

49

14.4

Az Katılıyorum

24

7.1

Hiç Katılmıyorum

25

7.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere meslekleri tanıtır''
görevine ilişkin 135 öğretmen (%39.7) tamamen katıldığını, 107 öğretmen
(%31.5) çoğunlukla katıldığını, 49 öğretmen (%14.4) kararsız olduğunu, 24
öğretmen (%7.1) az katıldığını ve 25 öğretmen (%7.4) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Okullarda rehberlik servislerinin hizmet alanı içerisine giren ve doğrudan
öğrenciye yönelik "öğrencinin ihtiyaç duyabileceği eğitsel, kişisel ve mesleki
bilgiler çeşitli kaynaklardan toplanıp aktarılması bilgi toplama ve yayma hizmeti"
olarak

adlandırılır

(Yaycı,

2008:73).

Psikolojik danışmanın

öğrencilere

meslekleri tanıtması bilgi toplama ve yayma hizmeti içerisine girmektedir.
Öğrencilere var olan meslekler yanında değişen ve gelişen dünyamızda ortaya
çıkan yeni meslekleri tanıtılması gereklidir. Psikolojik danışman bu görevi çeşitli
yöntemlerle yerine getirebilmektedir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplandığında %71.2
gibi bir oranda psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları
söylenebilir.
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Tablo 28. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Son sınıf
öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

Rehber

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

164

48.2

Çoğunlukla Katılıyorum

82

24.1

Kararsızım

45

13.2

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

24

7.1

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın

"Son

sınıf

öğrencilerine

gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi verir'' görevine ilişkin 164 öğretmen
(%48.2) tamamen katıldığını, 82 öğretmen (%24.1) çoğunlukla katıldığını, 45
öğretmen (%13.2) kararsız olduğunu, 25 öğretmen (%7.4) az katıldığını ve 24
öğretmen (%7.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Bilgi toplama ve yayma hizmeti içerisinde öğrenciye verilebilecek eğitsel
bilgilerden biri de öğrenciye üst eğitim kurumlarını tanıtmaktır. Psikolojik
danışmanın öğrencilere gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgi vermek
görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplandığında %72.3 gibi bir oran ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuca göre öğretmenlerin, psikolojik danışmanın öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgi vermenin görevi olduğunun farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 29. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula yeni
başlayan öğrencilere okul hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

138

40.6

Çoğunlukla Katılıyorum

105

30.9

Kararsızım

42

12.4

Az Katılıyorum

28

8.2

Hiç Katılmıyorum

27

7.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere
okul hakkında tanıtıcı bilgi verir" görevine ilişkin 138 öğretmen (%40.6)
tamamen katıldığını, 105 öğretmen (%30.9) çoğunlukla katıldığını, 42 öğretmen
(%12.4) kararsız olduğunu, 28 öğretmen (%8.2) az katıldığını ve 27 öğretmen
(%7.9) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında tanıtıcı bilgi vermek psikolojik
danışma

ve

rehberlik

hizmetlerinin

oryantasyon

Oryantasyon hizmetinin gerçekleştirilmesi

hizmeti

içerisindedir.

öğrencilerin okula alışmaları ve

uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, dolayısıyla derslerine daha kolay adapte
olmalarını sağlaycaktır. Öğretmenlerin tamamen ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine

verdikleri

cevaplar

toplamı

%71.5'tir.

Bu

sonuca

göre

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
olduklarını söyleyebiliriz.
Tablo 30. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Derste problem
çıkararak dersin işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

167

49.1

Çoğunlukla
Katılıyorum
Kararsızım

91

26.8

47

13.8

Az Katılıyorum

20

5.9

Hiç Katılmıyorum

15

4.4
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Derste problem çıkararak dersin
işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır'' görevine ilişkin 167
öğretmen (%49.1) tamamen katıldığını, 91 öğretmen (%26.8) çoğunlukla
katıldığını, 47 öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 20 öğretmen (%5.9) az
katıldığını ve 15 öğretmen (%4.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın, derste problem çıkararak dersin işlenmesini engelleyen
çocukları rehberlik servisine almak görevi değildir. Bu şekilde bir durum
öğrencinin diğer arkadaşlarından soyutlanması sonucunu doğurur denilebilir.
Rehberlik hizmetleri sadece sorun çıkaran öğrenciye yönelik hizmetler değil
tüm öğrencilere yöneliktir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %75.9'dur. Bu sonuca
göre öğretmenler psikolojik danışmandan görevi olmadığı halde bunu yerine
getirmelerini beklemektedirler. Bunun nedeni olarak sınıfta kendi derslerini
daha rahat bir şekilde işlemeleri isteği yanında rehberlik hizmetlerinin sadece
sorunlu öğrencilere yönelik olduğu yanlış düşüncelerinden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Tablo 31. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Tenefüslerde
öğrencilerin itişip kakışmalarını önlemek açısından nöbet tutar" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

55

16.2

Çoğunlukla Katılıyorum

76

22.4

Kararsızım

55

16.2

Az Katılıyorum

56

16.5

Hiç Katılmıyorum

98

28.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Tenefüslerde öğrencilerin itişip
kakışmasını önlemek açısından nöbet tutar'' görevine ilişkin 55 öğretmen
(%16.2) tamamen katıldığını, 76 öğretmen (%22.4) çoğunlukla katıldığını, 55
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öğretmen (%16.2) kararsız olduğunu, 56 öğretmen (%16.5) az katıldığını ve 98
öğretmen (%28.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmasını önlemek
açısından

nöbet tutmak görevi değildir.

Bu maddeye hiç katılmayan

öğretmenlerin yüzdelikleri diğerlerine göre fazladır. Ancak bu maddeye
çoğunlukla katılan öğretmen sayısının fazla olması da dikkat çekicidir. Bu
konuda öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri
konusunda

yeterince

bilgi

sahibi

olmadıklarından

kaynaklandığı

düşünülmektedir.
Tablo 32. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınıf-içi rehberlik
çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

124

36.5

Çoğunlukla Katılıyorum

122

35.9

Kararsızım

36

10.6

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

24

7.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında
öğretmenlere bilgi verir" görevine ilişkin 124 öğretmen (%36.5) tamamen
katıldığını, 122 öğretmen (%35.9) çoğunlukla katıldığını, 36 öğretmen (%10.6)
kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 24 öğretmen (%7.1)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin rehberlik programıyla belirlenen bazı görevleri bulunmaktadır.
Psikolojik danışman öğretmenlere sınıf-içi rehberlik çalışmalarında bilgi verir.
Konsültasyon (müşavirlik) hizmeti sağlar. Öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının "sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir''
maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
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verdikleri cevaplar toplamı %72.4'tür. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 33. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınıf içinde özel
problemleri olan öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapar"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

177

52.1

Çoğunlukla Katılıyorum

98

28.8

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

14

4.1

Hiç Katılmıyorum

13

3.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Sınıf içinde özel problemleri olan
öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapar" görevine ilişkin 177
öğretmen (%52.1) tamamen katıldığını, 98 öğretmen (%28.8) çoğunlukla
katıldığını, 37 öğretmen (%10.9) kararsız olduğunu, 14 öğretmen (%4.1) az
katıldığını ve 13 öğretmen (%3.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın sınıf içinde özel problemleri olan öğrenciler hakkında
öğretmenlerle görüşmeler yapmak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin
konsültasyon (müşavirlik) hizmeti içerisine girmektedir. Psikolojik danışman,
öğretmenlere öğrencilerle ilgili ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaktan
sorumludur. Öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının "sınıf
içinde özel problemleri olan öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler
yapar''

maddesinin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %80.9 olarak görülmektedir. Verilen
yanıtlara göre öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 34. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Üstün yetenekli
öğrencilerle çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

107

31.5

Çoğunlukla Katılıyorum

82

24.1

Kararsızım

82

24.1

Az Katılıyorum

43

12.6

Hiç Katılmıyorum

26

7.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Üstün yetenekli öğrencilerle
çalışmalar yapar'' görevine ilişkin 107 öğretmen (%31.5) tamamen katıldığını,
82 öğretmen (%24.1) çoğunlukla katıldığını, 82 öğretmen (%24.1) kararsız
olduğunu, 43 öğretmen (%12.6) az katıldığını ve 26 öğretmen (%7.6) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Üstün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapma psikolojik danışmanın görevidir.
Bireyi tanıma tanıma teknikleriyle elde edilen bilgilerle her öğrencinin
yetenekleri, sınırlılıkları belirlenir. Her öğrencinin bireysel ayrılıklarına göre en
üst düzeyde gelişmesine yardımcı olmak gerekir (Köksalan, 2008:201).
amacın

gerçekleştirilmesini

sağlamak

psikolojik

danışmanın

Bu

görevidir.

Öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
katılıyorum seçenekleri toplamı %55.6'dır. Öğretmenler psikolojik danışmanın
bu görevinin farkında oldukları söylenebilir. Ancak öğretmenlerin %24.1'i
kararsız

olduğunu

belirtmeleri

düşündürücüdür.

Buna

neden

olarak

öğretmenlerin bu konudaki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı söylenebilir.

Tablo 35. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğretmenlere
çocukların

bazı

problemlerinin farkına

Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

varmasında

yardımcı

olur"

122

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

135

39.7

Çoğunlukla Katılıyorum

120

35.3

Kararsızım

39

11.5

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğretmenlere çocukların bazı
problemlerinin farkına varmasında yardımcı olur'' görevine ilişkin 135 öğretmen
(%39.7) tamamen katıldığını, 120 öğretmen (%35.3) çoğunlukla katıldığını, 39
öğretmen (%11.5) kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 17
öğretmen (%5.0) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin konsültasyon (müşavirlik) hizmeti
içerisine

girmektedir. Psikolojik danışman öğretmenlere öğrencilerin bazı

problemlerinin

farkına

varmasında

yardımcı

olur.

Verilen

cevaplar

incelendiğinde tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum maddelerine
verdikleri yanıtlar toplamı %75 olarak görülmektedir. Buna göre öğretmenler
psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 36. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çevrede psikolojik
danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları tanır" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

143

42.1

Çoğunlukla Katılıyorum

103

30.3

Kararsızım

47

13.8

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çevrede psikolojik danışma ve
rehberlik yardımı veren başka kurluşları tanır'' görevine ilişkin 143 öğretmen

123

(%42.1) tamamen katıldığını, 103 öğretmen (%30.3) çoğunlukla katıldığını, 47
öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 33 öğretmen (%9.7) az katıldığını ve 14
öğretmen (%4.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okulda öğrencilere sunulacak bazı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamabilir veya daha farklı profesyonel bir destek
hizmetini zorunlu kılabilir (Yaycı, 2008:81). Bu nedenle psikolojik danışman
çevrede bu yardımı veren başka kuruluşları tanımak zorunluluğundadır.
Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevaplar toplandığında %72.4 gibi bir oranla psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 37. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çevrede psikolojik
danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde
öğrenci gönderir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

130

38.2

Çoğunlukla Katılıyorum

103

30.3

Kararsızım

56

16.5

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

18

5.3

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çevrede psikolojik danışma ve
rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir''
görevine ilişkin 130 öğretmen (%38.2) tamamen katıldığını, 103 öğretmen
(%30.3) çoğunlukla katıldığını, 56 öğretmen (%16.5) kararsız olduğunu, 33
öğretmen (%9.7) az katıldığını ve 18 öğretmen (%5.3) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Derin psikolojik rahatsızlıklar, özel eğitim desteği alma gereksinimi, öğrencinin
uyumunu güçleştiren medikal problemler gibi gereksinimler ortaya çıktığında
öğrenciyi başka kuruluşlara yönelterek onun okul dışında hizmet alması
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psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının sevk (yardım almaya yönlendirme)
görevlerindendir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların toplamı %68.5'tir. Bu sonuçta
bize gösteriyor ki öğretmenler psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 38. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan bilgileri sınıflar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

125

36.8

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

71

20.9

Az Katılıyorum

19

5.6

Hiç Katılmıyorum

18

5.3

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan
bilgileri sınıflar" görevine ilişkin 125 öğretmen (%36.8) tamamen katıldığını, 107
öğretmen (%31.5) çoğunlukla katıldığını, 71

öğretmen (%20.9) kararsız

olduğunu, 19 öğretmen (%5.6) az katıldığını ve 18 öğretmen (%5.3) hiç
katılmadığını belirtmiştir. Her okul kendi amaç ve gereksinimlerine göre gerekli
bilgilerin çeşit ve derinliğini belirlemelidir. Ancak her dosyada bulunması
gereken bazı temel bilgiler vardır. Öğrencinin kimliğine ait bilgiler, ev ve ailesine
ait bilgiler, okul başarısına ait bilgiler, öğrenciye uygulanan testlerin sonuçlarına
ait bilgiler gibi. Psikolojik danışman öğrenciler hakkında toplanan bilgileri
sınıflamalıdır. Verilen yanıtlar incelendiğinde kararsız kalan öğretmenlerin
sayısının fazla olması dikkat çekici olmakla birlikte; tamamen katılan
öğretmenlerin sayısının kararsızlardan fazla olması nedeniyle öğretmenlerin bu
konuda psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 39. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan bilgileri analiz eder " Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

114

33.5

Kararsızım

54

15.9

Az Katılıyorum

22

6.5

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan
bilgileri analiz eder'' görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen katıldığını,
114 öğretmen (%33.5) çoğunlukla katıldığını, 54 öğretmen (%15.9) kararsız
olduğunu, 22 öğretmen (%6.5) az katıldığını ve 17 öğretmen (%5.0) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan bütün bilgiler aynen kaydedilmez. Bu bilgiler
sistemli bir şekilde özetlenmiş analiz edilmiş bilgiler olmalıdır. Araştırmalardan
elde edilmiş sayısal bilgiler araştırma ve değerlendirme hizmetine çeşitli veriler
sağlayacaktır. Araştırmalardan elde edilmiş sayısal bilgiler, kanıtlar olmadıkça,
rehberlik ve psikolojik danışmada nelerin, nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin
tutarlı bir değerlendirme yapılamaz (Bakırcıoğlu, 2005:249). Öğretmenlerin
tamamen

ve

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine

verdikleri

cevaplar

incelendiğinde büyük oranda psikolojik danışmanın bunu yerine getirmesinin
görevi olduğunu düşünmekte olduklarını söyleyebiliriz.

Tablo 40. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini
korur" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

97

28.5

Çoğunlukla Katılıyorum

91

26.8

Kararsızım

68

20.0

Az Katılıyorum

36

10.6

Hiç Katılmıyorum

48

14.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini korur'' görevine ilişkin 97
öğretmen (%28.5) tamamen katıldığını, 91 öğretmen (%26.8) çoğunlukla
katıldığını, 68 öğretmen (%20.0) kararsız olduğunu, 36 öğretmen (%10.6) az
katıldığını ve 48 öğretmen(% 14.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın "öğrenmede sınıfın gerisinde kalan öğrencileri rehberlik
servisine alarak sınıfın ahengini korumak psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevi değildir. Psikolojik danışma hizmetleri bütün
yönelik

hizmetleri

kapsamaktadır.

Öğretmenlerin

verdikleri

öğrencilere
cevaplar

incelendiğinde tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri
toplamı %55.3 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmandan görevi olmadığı halde bunu yerine getirmelerini beklemektedirler
diyebiliriz. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin kendi derslerini rahat bir şekilde
işleme

isteklerinden

kaynaklandığı

ve

kendi

sorumlulukları

olmadığını

düşünmeleri olabilir. %20 gibi bir oranda kararsız olan öğretmen grubunun
olması düşündürücüdür. Buna neden olarak öğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri rehberlik servisine alarak onları diğer öğrencilerden ayırmanın doğru
olmadığını düşünmeleri olabileceği söylenebilir.

Tablo 41. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın Rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin okuldaki diğer görevlilerle işbirliği
içerisinde yürütülmesini sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
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f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

116

34.1

Kararsızım

44

12.9

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

22

6.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin okuldaki diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar''
görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen katıldığını, 116 öğretmen
(%34.1) çoğunlukla katıldığını, 44 öğretmen (%12.9) kararsız olduğunu, 25
öğretmen (%7.4) az katıldığını ve 22 öğretmen (%6.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi, rehberlik
servislerinden en iyi verimin alınabilmesi için bu hizmetin okuldaki yönetici,
öğretmen ve diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir.
Rehberliğin takım çalışması ilkesi de buna işaret etmektedir. Öğretmenlerin
tamamem katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %73.2'dir. Bu sonuca göre öğretmenlerin psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının bu görevinin farkında olmaları sevindiricidir denilebilir.

Tablo 42. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Başarısız olan
öğrencilerle çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

128

37.6

Çoğunlukla Katılıyorum

106

31.2

Kararsızım

45

13.2

Az Katılıyorum

39

11.5

Hiç Katılmıyorum

22

6.5
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Başarısız olan öğrencilerle
çalışmalar yapar" görevine ilişkin 128 öğretmen (%37.6) tamamen katıldığını,
106 öğretmen (%31.2) çoğunlukla katıldığını, 45 öğretmen (%13.2) kararsız
olduğunu, 39 öğretmen (%11.5) az katıldığını ve 22 öğretmen (%6.5) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin özünü ve merkezini
oluşturur (Güven, 2006:68). Psikolojik danışma çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı
çeken, kendini yalnız hisseden başarısız ve değersiz gören kimselere,
sorunların kaynağını ve çözüm yollarını görmede yardımcı olur (Kuzgun,
2008:7). Psikolojik danışman "başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar''
maddesi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin "psikolojik danışma
hizmeti" hizmeti içerisine girmektedir. Okullarda da bu hizmet psikolojik
danışmanlarca

yürütülmektedir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %68.8'dir.
Çıkan sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bunu yerine getirmesinin
görevi olduğunu düşünmektedirler diyebiliriz.

Tablo 43.
güçlükleri

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenme
bulunan öğrencilerle çalışmalar yapar"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

106

31.2

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

30

8.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenme güçlükleri bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar" görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen
katıldığını, 106 öğretmen (%31.2) çoğunlukla katıldığını, 37 öğretmen (%10.9)
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kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 30 öğretmen (%8.8)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik danışma hizmeti içerisinde
çalışmalar yapılabilir. Psikolojik danışmanın "öğrenme güçlükleri bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar'' maddesine öğretmenlerin tamamen katılıyorum
ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %70.3'tür.
Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 44. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Ana-babalara
çocuklarıyla

ilişkileri

konusunda

rehberlik

eder"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

180

52.9

Çoğunlukla Katılıyorum

102

30.0

Kararsızım

25

7.4

Az Katılıyorum

19

5.6

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri
konusunda rehberlik eder'' görevine ilişkin 180 öğretmen (%52.9) tamamen
katıldığını, 102 öğretmen (%30.0) çoğunlukla katıldığını, 25 öğretmen (%7.4)
kararsız olduğunu, 19 öğretmen (%5.6) az katıldığını ve 14 öğretmen (%4.1)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir (Güven, 2006:81).
Çocukların yaş özellikleri, davranış biçimleri, gereksinimleri konusunda ailelere
müşavirlik etmesi, danışmanların en önemli işlevlerinden biridir (Akboy ve İkiz,
2007:126). Psikolojik danışmanın velilere çocuklarıyla ilişkileri konusunda
rehberlik yapmak görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
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katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %82.9'dur. Öğretmenler
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu görevi yerine getirmelerini
beklemektedirler diyebiliriz.

Tablo 45. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Özel eğitim
gerektiren öğrencilere rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir "
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

99

29.1

Çoğunlukla Katılıyorum

95

27.9

Kararsızım

54

15.9

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

50

14.7

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Özel eğitim gerektiren öğrencilere
rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir'' görevine ilişkin 99 öğretmen
(%29.1) tamamen katıldığını, 95 öğretmen (%27.9) çoğunlukla katıldığını, 54
öğretmen (%15.9) kararsız olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az katıldığını ve 50
öğretmen (%14.7) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman, özel eğitim gerektiren öğrencilere özel eğitim vermek
görevi değildir. Psikolojik danışman sadece özel eğitim gerektiren öğrencileri
tespit edip, çevrede özel eğitim veren kuruluşlara sevk edebilir. Ancak imkan
olmadığı hallerde veya bu görevi yerine getirebilecek başka kuruluşlara sevk
etme gibi bir durum söz konusu değilse özel eğitim verebilir. Öğretmenlerin
tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %57'dir.

%15 gibi bir oranda ise kararsız kalan öğretmen

grubu bulunmaktadır. Bu sonuçta bize gösteriyor ki öğretmenler özel eğitim
gerektiren öğrencilere özel eğitim vermenin psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevi olduğunu düşünmektedirler.
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Tablo 46. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çocuğun ruh
sağlığını

direkt

ilgilendiren

ana-baba

anlaşmazlıklarını

çözümler,

gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

82

24.1

Çoğunlukla Katılıyorum

119

35.0

Kararsızım

60

17.6

Az Katılıyorum

35

10.3

Hiç Katılmıyorum

44

12.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çocuğun ruh sağlığını direkt
ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi
yapar'' görevine ilişkin 82 öğretmen (%24.1) tamamen katıldığını, 119 öğretmen
(%35.0) çoğunlukla katıldığını, 60 öğretmen (%17.6) kararsız olduğunu, 35
öğretmen (%10.3) az katıldığını ve 44 öğretmen (%12.9) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

"Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler''
maddesi

psikolojik

danışmanın

görevleri

arasında

değildir.

Ailelere

konsültasyon (müşavirlik) psikolojik danışmanın hizmet alanlarından biridir.
Konsültasyon hizmeti içerisinde aileler çeşitli konularda bilgilendirilir. "Ailede bir
anlayış gelitirme amacıyla ve aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek
olacak biçimde düzenlenmesi için konsültasyon çalışmaları yürütülebilir''
(Kemertaş ve Otrar, 2004:121 ). Ancak sorunları çözmek için aile terapisi
yapmak

psikolojik danışmanın görevi değildir. Öğretmenlerin verdikleri

cevaplarda tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri toplamı
%59.1

olarak

düşünüldüğünde
söylenebilir.

görülmektedir.
öğretmenlerin

%17.6
bu

ile

konuda

kararsız
bilgi

kalan

bir

grupta

eksikliklerinin

olduğu
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Tablo 47. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul korkusu,
tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav
kaygısı vb. konularda sorunları olan öğrencileri teşhis eder " Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

150

44.1

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

35

10.3

Hiç Katılmıyorum

13

3.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul korkusu, tırnak yeme,
saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb.
konularda sorunları olan öğrencileri teşhis eder'' görevine ilişkin 150 öğretmen
(%44.1) tamamen katıldığını, 107 öğretmen (%31.5) çoğunlukla katıldığını, 35
öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 35 öğretmen (%10.3) az katıldığını ve 13
öğretmen (%3.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman öğrencilerin çeşitli konularda yaşadıkları korku, kaygı ve
iletişim sorunlarını tespit edip, öğrencilerin bu konularda yaşadıkları problemleri
giderici çalışmalar yapabilir. Öğretmenlerin bu maddenin tamamen katılıyorum
ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %75.6
olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 48. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Aile ile ilgili olarak
problemleri

olan

öğrencilere

Öğretmenlerin Görüşleri

yardımcı

olur"

Görevine

İlişkin

133

f

%

Tamamen Katılıyorum

145

42.6

Çoğunlukla Katılıyorum

126

37.1

Kararsızım

30

8.8

Az Katılıyorum

28

8.2

Hiç Katılmıyorum

11

3.2

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Aile ile ilgili olarak problemleri olan
öğrencilere yardımcı olur'' görevine ilişkin 145 öğretmen (%42.6) tamamen
katıldığını, 126 öğretmen (%37.1) çoğunlukla katıldığını, 30 öğretmen (%8.8)
kararsız olduğunu, 28 öğretmen (%8.2) az katıldığını ve 11 öğretmen (%3.2)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman öğrencilerde genel anlamda problem çözme becerilerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Bununla birlikte aile ile ilgili problemi olan
öğrenciler varsa onlara yönelik çalışmalar da yapar. Öğretmenlerin bu
maddenin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevaplar incelendiğinde aile ile

ilgili olarak problemleri olan

öğrencilere yardımcı olmanın görevi olduğunun farkındadırlar denilebilir.

Tablo 49. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin başka
insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel
çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılyorum

130

38.2

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

56

16.5

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

24

7.1
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin başka insanları daha
iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar''
görevine ilişkin 130 öğretmen (%38.2) tamamen katıldığını, 107 öğretmen
(%31.5) çoğunlukla katıldığını, 56 öğretmen (%16.5) kararsız olduğunu, 23
öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 24 öğretmen (%7.1) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Psikolojik danışma rehberlik hizmetleri içerisinde öğrencilerle küçük gruplar
halinde, grupla psikolojik danışma yapma psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevlerinden biridir. Grupla yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin
iletişim

becerilerinin

geliştirilmesine

yönelik

çalışmalar

da

yapılabilir.

Öğretmenlerin bu maddeye tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %69.7 olarak görülmektedir. Bu
sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları
söylenebilir.
Tablo 50. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin başka
insanlarla iletişim kurmayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar
yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

134

39.4

Çoğunlukla Katılıyorum

11 O

32.4

Kararsızım

47

13.8

Az Katılıyorum

26

7.6

Hiç Katılmıyorum

23

6.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin başka insanlarla
iletişim kurmayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar'' görevine
ilişkin 134 öğretmen (%39.4) tamamen katıldığını, 11 O öğretmen (%32.4)
çoğunlukla katıldığını, 47 öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 26 öğretmen
(%7.6) az katıldığını ve 23 öğretmen (%6.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışman öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik grupla
eğitsel çalışmalar gerçekleştirebilir. Öğretmenlerin bu maddeye tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı
%71.8'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevi yerine
getirmeleri beklemektedirler diyebiliriz. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin bu
konunun öneminin farkında olmalarından kaynaklandığını söyleyebilirz.

Tablo

51.

Rehber Öğretmen

problemleri

olan

öğrencilere

ve

Psikolojik Danışmanın "Davranış

danışma

yapar"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

151

44.4

Çoğunlukla Katılıyorum

118

34.7

Kararsızım

26

7.6

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

16

4.7

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Davranış problemleri olan
öğrencilere danışma yapar'' görevine ilişkin 151 öğretmen (%44.4) tamamen
katıldığını, 118 öğretmen (%34.7) çoğunlukla katıldığını, 26 öğretmen (%7.6)
kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 16 öğretmen (%4.7)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Çeşitli nedenlerle öğrenciler davranış problemi olarak tanımlanabilecek
davranışlar

gösterirler.

Psikolojik

danışmanın

davranış

problemi

olan

öğrencilerle psikolojik danışma yapması tanımlanmış görevleri arasında
değildir. Psikolojik danışman davranış problemi olan öğrencilere psikolojik
danışma yaparak kısa sürede bu sorunu çözemez. Öğretmenlerin bu maddeye
tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %79.1 olarak görülmektedir. Bu yanıtlara göre öğretmenler
psikolojik danışmanın görevi olmadığı halde bunu yerine getirmelerini
beklemekte oldukları söylenebilir.
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Tablo 52. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okulda boş geçen
derslere girer" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

59

17.4

Çoğunlukla Katılıyorum

67

19.7

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

49

14.4

Hiç Katılmıyorum

114

33.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okulda boş geçen derslere girer''
görevine

ilişkin 59 öğretmen

(% 19.7) çoğunlukla

(% 17.4) tamamen

katıldığını,

67 öğretmen

katıldığını, 51 öğretmen (% 15.0) kararsız olduğunu,

49

öğretmen (% 14.4) az katıldığını ve 114 öğretmen (%33.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Okulda

boş geçen

dersler

girmek

psikolojik

Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde
belirtmişlerdir. Genel olarak öğretmenlerin

danışmanın

görevi

değildir.

%33.5'inin hiç katılmadıklarını

okulda boş geçen derslere girmenin

psikolojik danışmanın görevi olmadığının farkında oldukları söylenebilir. Ancak
tamamen ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verilen yanıtların da oranının
fazla olması düşündürücüdür.
okullarda

yöneticiler

Bunun nedeni olarak psikolojik

tarafından

bu

tarz

görevlerin

veriliyor

danışmanlara
olmasından

kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tablo 53. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Ders dışı eğitsel
çalışmaları seçmede öğrencilere yardım eder" Görevine İlişkin
Oğretmenlerin Görüşleri
O/o
f
Tamamen Katılıyorum

99

29.1

Çoğunlukla Katılıyorum

115

33.8

Kararsızım

66

19.4

Az Katılıyorum

31

9.1

Hiç Katılmıyorum

29

8.5
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Ders dışı eğitsel çalışmaları
seçmede öğrencilere yardım eder'' görevine ilişkin 99 öğretmen (%29.1)
tamamen katıldığını, 115 öğretmen (%33.8) çoğunlukla katıldığını, 66 öğretmen
(%19.4) kararsız olduğunu, 31 öğretmen (%9.1) az katıldığını ve 29 öğretmen
(%8.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etmek, psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerinin yöneltme ve yerleştirme hizmeti içerisine
girmektedir. Psikolojik danışmanın öğrencileri kendi yetenek ve

ilgileri

doğrultusunda çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere yönelmeleri ve
yerleşmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapar. Ders dışı eğitsel etkinlikleri
seçmesinde yardımcı olmak bunlardan biridir. Öğretmenlerin tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların
toplamı %62.9 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir. Ancak

bu konuda

kararsız kalanların% 19.4 gibi bir orana sahip olmaları düşündürücüdür.

Tablo 54. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul rehberlik
hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapar"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

145

42.6

Çoğunlukla Katılıyorum

11 O

32.4

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

15

4.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul rehberlik hizmetlerinden
yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 145
öğretmen (%42.6) tamamen katıldığını, 11 O öğretmen (%32.4) çoğunlukla
katıldığını, 37 öğretmen (%10.9) kararsız olduğunu, 33 öğretmen (%9.7) az
katıldığını ve 15 öğretmen (%4.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları
yapmak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin izleme ve değerlendirme
hizmeti içerisine girmektedir. İzleme ve değerlendirme hizmeti, öğrenciye çeşitli
alanlarda sunulan psikolojik danışma, oryantasyon, öğrenciyi tanıma, sevk, bilgi
toplama ve değerlendirme, yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin ne ölçüde
amacına ulaştığını ortaya koyan bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76).

Psikolojik

danışma hizmetinden yararlanmış bir öğrencide soruna yönelik olumlu
değişikliğin meydana gelip gelmediği ancak izleme ve değerlendirme hizmetiyle
gerçekleştirilebilir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların toplamı %75'tir. Bu durumda
öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 55. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Yeni öğrencilerin
okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

158

46.5

Çoğunlukla Katılıyorum

98

28.8

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

26

7.6

Hiç Katılmıyorum

23

6.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum
durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 158 öğretmen
(%46.5) tamamen katıldığını, 98 öğretmen (%28.8) çoğunlukla katıldığını, 35
öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 26 öğretmen (%7.6) az katıldığını ve 23
öğretmen (%6.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okul içinde çeşitli rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrencilerde sürecin ve
sonucun izlenmesi izleme ve değerlendirme hizmeti kapsamına girmektedir.
Oryantasyon hizmeti alan öğrencilerin okula uyum durumlarının izlenmesi de
buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bu hizmetin sonuçlarının izlenmesi

ve
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değerlendirilmesi, gerçekleştirilen hizmetin ne kadar başarıya ulaştığını ve
eksik yönelerini ortaya koyması açısından önemlidir. Psikolojik danışman "yeni
öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar maddesine
öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevapların toplamı %75.3'tür. Bu sonuca göre öğretmenlerin
psikolojik danışmanın bu görevinin farkında olduklarını söyleyebiliriz.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeyleri Cinsiyete Göre
Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre farkın anlamlılığını belirlemek için
bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 56. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin kişisel
özelliklerini inceler" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi

CİNSİYET

N

X

Ss

Erkek

113

3.91

1.15

Bayan

227

4.25

0.94

t

p

-2.900

.004

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.004" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.25" ve erkeklerin "x=3.91" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 57. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi
n
CİNSİYET

X

Ss

Erkek

113

3.87

1.14

Bayan

227

4.12

1.05

T

p

-2.056

.041

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.041" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.12" ve erkeklerin "x=3.87" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 58. PDR Uzmanın "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrenciler teşhis" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi

CİNSİYET

n

X

Ss

Erkek

113

3.84

1.25

Bayan

227

4.10

1.07

T

p

-2.025

.044

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.044" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.1O" ve erkeklerin "x=3.84" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
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danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Yapılan t testi sonucunda, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri
hakkında bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlerden çok daha farkında
oldukları söylenilebilir.
Bozkurt (1998), tarafından yapılan araştırmada "rehber öğretmenin
görevleri ile ilgili bilgi düzeyleri" cinsiyetlerine göre, .01 düzeyinde manidar bir
farklılık

göstermektedir.

Aritmetik

ortalamalara

bakıldığında,

kadınların

erkeklerden daha yüksek puan aldıkları görülmektedir.

Erözkan (1997) tarafından, "İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticiler İle
Öğretmenlerin

PDR

Hizmetlerine

İlişkin

Değerlendirmelerinin

Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmasında bayan öğretmenlerin
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini değerlendirme düzeyi erkek
öğretmenlerden daha yüksek

olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlar

öğretmenlerin meslekleriyle daha çok özdeşleşmekte ve

bayan

mesleklerini daha

bilinçli yaptıklarını düşündürmektedir. Ayrıca bayan öğretmenlerin anne
olmalarından

kaynaklanan daha fazla

duyarlılık

göstermekte

olduğu

düşünülmektededir.
Araştırmaya

Katılan Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin Eğitim

Düzeylerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine
ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 59. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden yöneticilerin yararlanması sağlanır" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ
EGİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI

ÖGRETMENLERİN,

REHBER ÖGRETMEN VE PSİKOLOJİK

DANIŞMANIN GÖREVLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK
DÜZEYLERİ
(K.K.T.C Örneği)
(Devlet ve Özel İlköğretim Öğretmenleri)
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ve Psikolojik
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Dalı'nda
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YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
I

ÖNSÖZ
Çağımızda yaşanan hızlı değişme ve gelişmelerle karmaşık hale gelen
dünyada bireylerin yaşanan bu değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları
beklenmektedir. Çağdaş eğitim bireylerin karşılarına çıkan güçlükleri aşarak
kendi ayakları üzerinde durabilen, kendilerini ve çevrenin sunduğu olanakları
tanıyarak doğru kararlar verebilen, kendilerini her yönüyle bir bütün olarak
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi eğitimin her kademesinde
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle
çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde oldukları,
ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. İlköğretim
kurumlarında yürütülecek rehberlik çalışmalarının bir çok eğitimsel ve kişisel
sorunu önlemede ve çözümlemede etkili olacağı bilinmektedir.

Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması ilkokullarda görevli rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın tek başına gerçekleştirebileceği bir hizmet
değildir. Rehberlik hizmetleri ortak bir anlayış ve işbirliği içinde yürütülmelidir.
Özellikle öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanın görevlerini
doğru bir şekilde algılamaları, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
görevlerinin neler olduğunun farkında olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ve özel
ilkokullardaki öğretmenlerin,

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri araştırılmıştır.

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem durumu,
çalışmanın amacı, problem cümlesi, alt problemler, çalışmanın önemi, sayıltılar,
sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar, ikinci bölümde çalışmanın kuramsal temeli,
üçüncü bölümde ilgili araştırmalar, dördüncü bölümde araştırma modeli, evren
ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin çözümü ve analizi, süre ve
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Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cem Birol
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Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlete ait rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan ilkokullar ile özel sektöre ait
ilkokullarda görevli öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Devlete ait rehber öğretmen
ve psikolojik danışmanı bulunan on iki ilkokulda görev yapan 240 öğretmen ile
özel sektöre ait altı ilkokulda görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur.
Araştırmanın

evreni

toplam

340

öğretmenden

oluşmaktadır.

Veriler,

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusundaki
farkındalıklarını

belirlemeye

yönelik

olarak

hazırlanmış

anket

yoluyla

toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlere
ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevi ve görevi olmayan maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. İkinci
bölümdeki sorular beşli Likert tipi ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 13 paket program kullanılarak yapılmıştır.
Veri çözümlemede aritmetik ortalama

( x ), varyans analizi ve t-testi gibi

istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen
boyutlarda, bu farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını
görebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevi
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olan maddelere
psikolojik

büyük

danışman

bir çoğunlukla

ve rehberlik
ortaya

katıldıklarını

uzmanının
koymak

belirtmelerinden

görevlerinin
için

yapılan

farkında
testlerde;

dolayı
oldukları

saptanmıştır.

Farklılıkları

bayan

öğretmenlerin,

mesleki kıdemi 2-4 yıl ile 2 yıldan az olan öğretmenlerin,

dört

yıllık lisans ve Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin, özel okulda
görev yapan öğretmenlerin,

hizmet-içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin,

branş, birinci, dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin
sınıfı okutan öğretmenlere

ikinci, üçüncü, beşinci

göre rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın

görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, rehber öğretmen ve psikolojik danışman, görev,
farkındalık düzeyi
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SUMMARY

THE LEVELS OF DİFFERENTİATİON OF TEACHERS ABOUT THE DUTİES
OF PSYCHOLOGİCAL CONSULTANT AND GUİDANCE PROFESSİONAL
(Sample of T.R.N.C)
(Teachers in Primary Education institutions Belong To The State and Private)

Devecioglu, Mutlu
Master, Guidance and Psychological Consulting
Thesis Advisor: Ass. Prof. Dr. Cem Birol
June 2008, 217 pages

This research paper has been carried out to specify the levels of
differentiation about the duties of psychological consultant and guidance
professional of teachers employed at state and private schools in which there is
a psychological consultant and guidance professional in Turkish Republic of
Northern Cyprus. This research is a scanning model and 240 teachers from
twelve state primary schools and 100 teachers from six private primary schools,
all schools have a psychological consultant and guidance professional,
engaged in this research treatment. The data was obtained through a
questionnaire prepared for specifying the differentiations of teachers about the
duties

of

psychological

consultant

and

guidance

professional.

The

questionnaire consists of two parts. The first part includes personal information
about the teachers and the second part includes items which are and are not
the duties of psychological consultant and guidance professional. The
questions in the second part are prepared conveniently to the 5 Likert scale.
The SPSS 13 packed programme was used to evaluate the data obtained
through the questionnaires. In the data analysis, arithmetic average (X), Voryan
analysis,

and

T-Test

methods

were

used. Also,

whenever

manidar

differentiation was observed, Tukey HSD test was used to find out the reason
of that differentiation caused by point of views given to which items. According
to the data gained in this research, it is established that the teachers are aware
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the duties of psychological consultant and guidance professional since most of
the teachers agreed to the items which were about the duties psychological
consultant and guidance professional.
point out the differentiations,

In the tests, which were carried out to

it is established that female teachers, who have

been a teacher for 2-4 years or less than two years, the teachers graduated
from four-year-undergraduate

and Ataturk Teacher

Academy,

the teachers

working at private schools, the teachers attented to in-service training courses,
the teachers who are subject teachers and class first and fourth teachers, are
more aware

about

the duties

of psychological

consultant

and guidance

professional.

Key Words: Teacher, guidance teacher and psychological consultant, duties,
levels
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BÖLÜM I
Giriş

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan problem, araştırmanın
amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve araştırma içerisinde kullanılan
tanımlar ve kısaltmalar yer almaktadır.

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı içerisinde rehberlik hizmetleri büyük
önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri içerisinde uygulanması gereken
rehberlik anlayışının da gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülmektedir.
Gelişmsel rehberlik anlayışı içerisinde bireyin her dönem rehberlik ihtiyacı
olduğu düşünülecek olursa rehberlik hizmetlerinin ilköğretimden başlamasının
ne derece önemli olduğu görülebilmektedir. Öğrencinin kişilik gelişiminin her
yönü ile temel taşlarının atıldığı ilkokullarda oluşmasına bağlı olarak rehberlik
hizmetleri ilkokullarda sunulmuş olmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde
verilebilmesi için tüm ilkokullarda rehberlik servislerinin bulunması ve bu
servislerde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
öğretmen, öğrenci, yönetici ve veliler tarafından doğru şekilde algılanması
gerekmektedir. Bu araştırmada rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı
bulunan devlete ait on iki okul ile özel sektöre ait altı okul incelenerek
öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri konusunda
farkındalıklarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.

Problem

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliklerinden birisi her alanda
yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerdir. Yaşanan bu gelişme ve değişmeler
toplum yapısını da etkilemekte, toplumla birlikte insan ilişkileri ve değer
yargıları da değişmektedir (Özgüven, 2000:2).
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Çağımızda öğrenmeyi öğrenmiş, sahip olduğu bilgiyi kullanabilen, yeni
durumlara uyum sağlayabilen, bedence, ruhça sağlıklı bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:2).

Bu hızlı gelişmeler karşısında okullardan beklentiler de çağımızın
gerektirdiği bireyleri yetiştirmeye yönelik

olarak değişmektedir. Okullardan;

öğretim hizmetlerinin yanında bireylerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek,
kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri beklenmektedir.

Bu durumda, okullardaki öğretim ve yönetim etkinliklerinin öğrencilerin
tamamının tek varlık olarak eğitilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle, okullarda bir üçüncü faaliyet grubu olarak öğrenci kişilik hizmetleri
ortaya çıkmıştır (Tan ve Baloğlu, 2006:2).

Öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alan rehberlik hizmetleri eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan onu tamamlayan çalışmalardır.

Rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini tanıma ve

kabul etme,

seçimler yapmada ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak kendilerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:8).

Çağdaş eğitimin bireyin her yönüyle gelişimini sağlamayı amaçlaması
göz önüne alınacak olursa eğitimde en fazla uygulanması gereken rehberlik
anlayışının gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülür. Gelişimsel rehberliğin
temelinde bireyin gelişimsel ihtiyaçları vardır. Her dönemde insanın gelişimsel
ihtiyaçları olduğu ve her dönemde gelişimsel rehberliğin bireye yardımcı olduğu
dikkate alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece
önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde
oldukları, ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır.
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insan sosyal bir varlık olarak sürekli bir gelişim ve değişme içinde tüm
hayatı boyunca rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ama gelişiminin en
hızlı olduğu ve

insanın yetişkinlikte

sahip olacağı

değer, tutum

ve

davranışlarının temelinin atıldığı ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin çok daha
önem taşımakta olduğu birçok kaynakta vurgulanmaktadır.

Ültanır'a (2003) göre ilkokul düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
daha üst basamaklarında verilecek olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini de
artırır. insandaki potansiyelin en üst sınırına kadar geliştirilebilmesi ancak ona
çok erken yaşlarda sağlanan imkanlarla mümkündür.

Freud, Ericson, Piaget gibi dünyaca ünlü gelişim kuramcıları çocukluk
döneminin önemine dikkat çekerler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar,
psikolojik ve sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir (Yeşilyaprak,
2004:41).
Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesindeki psikolojik danışma ve rehberlik
servisleri, öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişim
alanlarında da ilerlemeleri için yardımcı olurlar. Rehberlik servislerinde görevli
psikolojik danışmanlar, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin bir bütün olarak
gelişmelerini desteklemek için çaba gösterirler. "Kuşkusuz psikolojik danışma
ve

rehberlik hizmetlerinin

hedefine ulaşabilmesi için sadece psikolojik

danışmanların çaba göstermesi yeterli olmamaktadır. Rehberlik servislerinin
başarıya ulaşmasında ön koşul okuldaki yönetim, öğretmenler ve rehberlik
servisi arasında ortak bir rehberlik anlayışının olmasıdır'' (Akman, 2002:7).

Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, istenilen düzeye
ulaşılabilmesi ve yapılan çalışmaların daha verimli olması için de okullarda
görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin öğretmenler
tarafından doğru şekilde algılanması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin
rehberlik

çalışmalarının

bilincinde

olmaları

ve

yararına

inanmaları
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gerekmektedir.

Bu nedenle öğretmenler bu konuya önem vermeli ve

okullarında bulunan psikolojik danışmanlara yardımcı olmalıdır. Okullarda
görev yapan psikolojik danışmanların görevleri doğru şekilde algılanmadığı
takdirde rehberlik hizmetleri amacına ulaşamayacaktır. İlkokullardaki psikolojik
danışmanların görevlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler tarafından
doğru şekilde algılanması rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde hizmet
verebilmesi ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşmasında yardımcı olacaktır.

Ülkemizde, devlete ait okulların sadece on iki tanesinde rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunmakta olmasına rağmen özel okulların tümünde
rehberlik servisi ve psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı bulunmaktadır.
Günümüz çağdaş eğitim anlayışı ve ulaşılmak istenen hedefler göz önünde
bulundurulacak olursa tüm okullarımızda rehberlik servislerinin kurulması ve bu
servislerde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevlerini yerine
getirmesi beklenmektedir.
Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için okulda
hizmet veren

yöneticiden

öğretmene

kadar

tüm

personelin

rehberlik

çalışmalarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Okullarda görev yapan rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından
doğru algılanmadığı takdirde amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin özellikle öğretmenler tarafından
doğru algılanması büyük önem taşımaktadır.

Amaç

Araştırmanın genel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete
ait ilköğretim kurumları ile özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerin,

psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber

öğretmen

psikolojik

ve

danışmanın

görevleri

düzeylerinin saptanması amaçlanmaktadır.

konusundaki

farkındalık
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Problem Cümlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete ait ilköğretim kurumları ile
özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, psikolojik
danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri farklılık göstermekte
midir?

Alt Problem ter

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait bulgular
nelerdir?
2. Araştırmaya

katılan öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın görevleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
4. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri mesleki kıdemine
göre farklılık göstermekte midir?
6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri hizmet-içi eğitim
kursuna katılmalarına göre farklılık göstermekte midir?
7. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri görev yaptıkları
okul türüne göre farklılık göstermekte midir?
8. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri okuttukları
sınıflara göre farklılık göstermekte midir?

Önem

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı
tüm ilkokullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
ve öğretmenlerin rehberlikle ilgili rollerini daha iyi değerlendirmelerine,
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2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür

Bakanlığı

bünyesindeki ilkokul öğretmenlerinin rehberlik konusundaki görüşlerini
geliştirmeye yönelik hizmet-içi eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağına,
3. Öğretmen yetiştiren kurumların rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile
ilgili programlarının düzenlenmesine,
4. Bu konu ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.

Sayıltılar

Araştırmada;

1. Araştırmaya konu olan öğretmenler anketlere gerçek düşüncelerini
yansıtarak samimi cevap verdiği,
2. Araştırmada kullanılan anketin, öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanlarının görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yeterli
olduğu,
3.

Araştırma konusunun kuramsal çerçevesini oluşturmak

amacıyla

taranan kaynakların güvenilir ve geçerli bilgiler vereceği,
4. Örneklemin evreni temsil ettiği,
5. Yapılan istatistiki işlemlerin geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

1. Araştırmada elde edilen veriler kullanılan anket formundaki sorular ile
sınırlıdır.
2. Araştırma zaman açısından, 2007-2008 öğretim yılı ile sınırlıdır.
3. Araştırma örneklem açısından, devlet ve özel okullarda görev yapan
öğretmenler ile sınırlıdır.
4. Araştırma ankete katılan 340 ilkokul öğretmeni ile sınırlıdır.
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Tanımlar

İlkokul Öğretmeni: Eğitim ve öğretim işleriyle görevli bakanlığın ve bakanlığa
bağlı eğitim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve
öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde çalışan kişi (Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası, 1985:1).

Gelişimsel Rehberlik: Bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim
basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim
görevlerini de daha iyi başaracağı görüşüdür (Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman: Öğretmenler Yasası uyarınca
atanmış olan ve eğitim-öğretim

kurumlarındaki

rehberlik ve

psikolojik

danışmanlık servislerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
veren, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile eğitimde psikolojik
hizmetler alanında en az lisans eğitimi almış personeli, anlatır (Milli Eğitim
Yasası Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 2005:1).

Kısaltmalar

PDR: Psikolojik Danışma ve Rehberlik
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
A.B.D: Amerika Birleşik Devletleri
SPSS: Statistical Packet for Social Sciences
F: Frekans
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesine yer verilmiştir.

EGİTİM NEDİR?
insan sürekli gelişme gösteren biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır.
insan doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim
halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentileri
ile gereksinimlerini karşılama güdüsünü uzlaştırıcı davranışlar geliştirir. Bireyde
meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla; bir kısmı ise
yetişkinler tarafından planlı ve ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir (Kuzgun, 2008: 1 ).

Amaçlı, planlı, programlı olarak gerçekleştirilen bu sürece eğitim
denilmektedir.

Eğitim kurumlarının amaçlı, planlı, programlı ve sistemli olarak çalışan
bölümüne formal eğitim kurumları denilmektedir. Formal eğitim kurumları örgün
ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim "belli bir yaş
grubundaki bireylere, milli eğitimin genel amaçlarına göre hazırlanmış eğitim
programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir (Fidan ve
Erden, 1993:13).

insan hayatının tümünü kapsayan, insanlık tarihinin en eski temel
kurumlarından biri olan eğitimin araştırmacılar tarafından çok çeşitli tanımları
yapılmaktadır.

Eğitim, kişiliğin gelişmesine yardım eden ve onu temel alan, onu yetişkin
yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesine yarayan
bir süreçtir (Tezcan, 1996:3).

9

En yaygın olarak kullanılan eğitim tanımlarından birini yapan Ertürk 'e
(1972) göre; eğitim bireyin davranışlarında kendi davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim; bireyin bedensel, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve
toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Kısaca bireyin her
yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmesi
sürecidir (Yeşilyaprak, 2006:2).

Eğitim her bireyin kendinde meydana gelen ve bireyde oluşan
değişimleri kapsayan bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre,
eğitim kişinin içinde olup bitmektedir; tamamen kişiseldir ve kişinin kendisi
tarafından yapılmaktadır (Tan ve Baloğlu, 2006:55).

Eğitimi zaman ve mekan yönünden sınırlamak mümkün değildir. insan
yaşamı süresince eğitimle iç içedir (Erden ve Fidan, 1993:18).

Eğitimin tanımı üzerine yapılan çeşitili açıklamalardan sonra eğitimin bir
süreç olduğunu, bireyde istenilen yönde davranış değişikliğinin meydana
geldiğini, kişiliğin gelişmesine yardım ettiğini, bütün bunları kendi ve toplumu
için kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Eğitim süreklidir ve
yaşam boyu devam etmektedir.

Değişen Toplumda Eğitim

insanoğlu varolduğu günden başlayarak sürekli bir gelişim ve değişim
içerisindedir. İçinde yaşadığımız çağ değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği
bir çağdır. Öyleki toplumlardaki bu hızlı değişmeler patlama sözüğü ile ifade
edilmektedir. Bilgi patlaması, teknolojik patlama, ekonomik patlama ve iletişim
patlaması olarak nitelendirilmektedir (Özgüven, 2000:1). Kültürler ve toplumlar
arasındaki

sınırlar

kalkmakta,

eskiye

göre daha yoğun

bir etkileşim

yaşanmaktadır. Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan
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kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir (Erdoğan,
2004:1).

İlk çağlardan günümüzün modern dünyasına kadar geçen süreçte
eğitim, üzerinde önemle durulan bir konudur.

1879'da ilk psikoloji labaratuarının kurulması ve insan davranışlarının
incelenmesiyle başlayan, Freud'la ivme kazanan psikoloji hareketi zeka, kişilik
gibi bireysel özelliklerin ölçülebilir hale gelmesi insana bakışı değiştirmiş ve
bireysel farklılıkların önemini ortaya koymuştur.

Bireysel farklılıkların önemini vurgulayan bu gelişmeler, her bireyin
değerli olduğu düşüncesini savunan hümanist (insancıl) yaklaşımla buluşunca
bireyi merkeze alan eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bireyi merkeze
alan eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Gündüz, 2006:4).

Yaşanan gelişmeler tümüyle toplumsal yapıyı da etkilemekte, toplumla
birlikte insan ilişkileri ve değer yargıları da değişmektedir. Yeni ortamda belirli
kararlara varabilmek için, önceki geleneksel düşünme modellerini değiştirmesi
ve yeni modelleri öğrenmesi gerekiyor (Özgüven, 2000:2).

1960'11 yılardan itibaren insanlık tarihi boyunca üretilen bilgi kümülatif bir
artışla altı yedi kez katlanmıştır. Bu durum sadece bireylerin değil, kurumların
hatta toplumların öğrenmesini zorunlu kılmıştır. Bu öğrenme ve gelişme yaşam
boyudur. Amaç kendini gerçekleştirmeye dönüktür (Altıntaş, 2004:2).

Son yüzyıldaki sosyo kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bilim
alanındaki buluşlar, demokratik düşünceler ve insan haklarındaki gelişmeler
eğitimin amaç ve işlevi yönünden değişmesine neden olmuştur (Şahin, 2008:2).

Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı; bedence, ruhça sağlıklı,
topluma etkin şekilde uyabilen insanlar yetiştirmektir. Diğer bir deyişle;
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toplumsal, çevresel koşullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek
(edilgen uyum) yerine toplumu ileri götürebilecek, değiştirebilecek değişimleri
de sağlayabilecek (etken uyum) bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacı
çözümlediğimizde çağdaş eğitimin amaçlarını özet olarak "bireyi kendisi için" ve
"toplum için" yetiştirmek olduğu görülmektedir. (Yeşilyaprak, 2006:2-3).

Her bireyde ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirme
yolunda doğal bir eğilim vardır. Eğitim bireylerdeki bu eğilimi toplumun
beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma süreci
olarak düşünülebilir. Şu halde eğitimin amacı, genel anlamda bireyin özünü
gerçekekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır (Kuzgun,
2008:1).

Geleneksel Eğitim ile Çağdaş Eğitim Arasındaki Farklar

Her alanda yaşanan gelişmeler karşısında eğitim sistemlerinin de
değişmeye zorunlu olduğu görülmektedir.

Günümüzün okulları çok yönlü çevresel değişme ve dalgalanmalarla
karşı karşıyadır ve bundan etkilenmektedirler. Çok sayıda öğrencinin eğitimi
için yapılanmış olan eğitim sistemi ihtiyaç duyulan yeni değer ve becerileri
üretmede zorlanmaktadır. (Erdoğan, 2004:2).

Geleneksel eğitim anlayışında mevcut kültürü aktaran statik bir yapı
vardır. Öğrencilerin bilgi yüklenen öğretmenin merkez olduğu bir anlayış
hakimdir. Günümüzün çağdaş eğitim anlayışında ise statik değil dinamik bir
yapı vardır. Bu anlayış öğrencileri bilgi yüklenen değil merkeze alan, öğrenmeyi
öğrenen vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamaya çalışır (Altıntaş, 2004:2).

Sanayi toplumunun öğretmeni ve programı merkeze alan, öğrencinin
bilgi aktarılan rasyonel bir varlık olarak ele alındığı geleneksel eğitim sistemi
yerini, bilgi toplumunun öğrenciyi (bireyi) merkeze alan bilgi aktarılan değil
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bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, değişimelere açık modern eğitim sistemine
bıraktığı görülmektedir.

Günümüzde "öğretmeni merkeze alan" geleneksel öğretim yöntemleri
yerine "kişilik gelişimlerine" önem veren ve "öğrencileri merkeze alan" eğitim
yöntemleri yaygınlaşmıştır (Özgüven, 2000:7).

Çağın gerektirdiği içerikte gelişme ve değişmelere paralel bir eğitim,
değişmeleri göğüsleyecek insan tipi yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini
göstermektedir.

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları incelendiğinde çağdaş eğitim
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Yasası'nın genel amaçların
üç ve dördüncü maddelerinde eğitim sistemininin çıktısı olan bireylerin son
sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir.

Milli Eğitim Yasası'na göre bireylerin sahip olması gereken özellikler:

•

Beden zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş
sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, her yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine
katkıda bulunan, cesur, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak
yetiştirmek;

•

Bireylerin; ilgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp
geliştirmek suretiyle, bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve
dayanışma ile iş görme alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla
hayata hazırlamak ve onların; kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe
sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan, toplumsal birlik ve
bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip
hızlandıran; toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
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seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba
gösteren yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu görülmektdir.

Daha önce belirtildiği gibi eğitimin ve rehberliğin temel amaçlarından olan
bireylerin "kendisi ve toplumu" için yetiştirilmesi

amacına uygun olarak ve

bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin milli eğitim
yasasında da hedeflenmekte olduğu görülmektedir .

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Hızla değişen dünyamızda meydana gelen sosyo-kültürel ekonomik,
teknolojik yenilikler, bilim alanındaki yeni gelişmeler ve buluşlar eğitiminde bu
gelişmeler doğrultusunda değişme göstermesine neden olduğu görülmektedir.

20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. Çünkü
eğitimin artık değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere uyum sağlamadığı, bireyin
beklentilerine cevap vermediği eleştirileri ileri sürülmüştür.

Geleneksel okullara yapılan eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:
•

Yalnız akademik başarıya önem vererek, insanların diğer doğal
yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir.

•

Duygulardan soyutlanmış yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve
köklü davranış değişiklikleri sağlayamamaktadır.

•

Geleneksel eğitim daha çok bir yarışma ortamı yarattığı için öğrencilerin
çoğunda yetersizlik duyguları oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda
güven ve dayanışma duygularını yok etmektedir.

•

Bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede
yetersiz kalmaktadır.

•

Bireylere yaşama aktif uyum yapabilecek özellikler kazandırmada
yetersiz kalmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:20-21).
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Yapılan bu eleştiriler, yeni fikirler, yeni gelişmeler doğrultusunda eğitimde de
çağdaşlaşma akımı başlamış ve eğitim sistemi içinde yeni bir hizmet alanı
ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, kişinin bütünüyle gelişmesine, etkin bir
kişisel-toplumsal ve mesleksel uyum gücü kazanmasına yardımcı olmak
amacıyla okullarda öğrenci kişilik hizmetleri adı altında yeni hizmetler verilmeye
başlandı (Bakırcıoğlu, 2005:4). Okul bünyesinde "Rehberlik ve Psikolojik
Danışma" servislerinin kurulması da örgün eğitimin üçüncü fonksiyonu olan
"Öğrenci Kişilik Hizmetleri"'nin devreye girmesiyle olmuştur.

Öğrenci kişilik hizmetleri, eğitimde yönetim ve öğretim çalışmalarının
dışında kalan ve öğrencilerin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik tüm yardım hizmetlerini kapsar (Kepçeoğlu, 2004:32).

Öğrenci Kişilik Hizmetleri'nin Faaliyetlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
•

Sağlık hizmetleri

•

Sosyal yardım hizmetleri

•

Özel eğitim ve özel yetiştirme

•

Sosyal ve kültürel etkinlikler

•

Rehberlik ve psikolojik danışma

Öğrenci kişilik hizmetleri genellikle barınma, beslenme, sağlık, serbest
zamanları değerlendirme gibi gereksinimleri giderecek yardımlar yanında,
onların gizilgüçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek
seçme,

insanlarla daha

kolaylaştırmak ve

iyi

ilişkiler kurabilme gibi,

uyum sorunlarını

çözmek

kişilik gelişimlerini

için yapılacak yardımları

kapsamaktadır (Kuzgun, 2008:3).

Önceleri, daha çok "bir eğitim kurumunda, bir küme öğrenciye belli dal
ya da konularda bilgi verme" onlara belli konuları "öğretme" anlamını
çağrıştıran "öğretim" kavramı giderek öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri
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düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemini dile getirmeye
yöneldi. Bu anlamdaki öğretimde ise, öğrenciyi odak almak; her öğrencinin
kendine özgü özelliklerini tanımak ve öğretimi ona göre biçimlendirmek önem
kazanıyordu (Bakırcıoğlu, 2005:3).
Eğitimde başarı; öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri arasındaki
işbirliğine ve bu alanlarla ilgili gereksinimlerin eksiksiz giderilmesine bağlıdır.
Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı:
•

Öğrencini

eğitim-öğretim

etkinliklerinden

üst

düzeyde

yararlanılmasını sağlamak ve öğrenim başarısının yükselmesini
geliştirmek
•

Öğrencinin güçlü

bir

kişilik geliştirmesine ve çevreye

uyum

sağlamasına yardımcı olmak
•

Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak
sağlıklı bir

şekilde gelişmesine olanak sağlayaca eğitim ortamını

yaratmak
•

Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde geliştirmek

•

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak (Gündüz,
2006:5).

Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili genel sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

•

Öğretim ve yönetim alanından ayrı bir hizmet grubudur.

•

Kişilik hizmetleri öğrencinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine
ortam hazırlar.

•

Rehberlik, bireyin seçimler yapması, "kararlar" vermesi ve "uyumlar''
sağlaması konusunda bireye, bireysel olarak yardım eden kendine
özgü bir hizmettir.

•

Öğrenci kişilik ve rehberlik hizmetleri, sistemli ve sürekli örgütlü bir
yönetim ister (Altıntaş, 2004:6).
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Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde bireyin, yaşamının çeşitli
aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun
yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler
bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü
ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir
Eğitim Rehberlik İlişkisi
Çağımızdaki hızlı gelişmeler yeni gelişmeler ve toplum değişmelerine
uygun

olarak,

eğitimde

de

eğitim

ve

okul

programları,

öğrencilerin

gereksinimlerini karşılamak üzere her geçen gün daha da çeşitlendirilmiştir.

Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim, bireyin bedensel, duygusal,
zihinsel ve toplumsal yeteneklerini hem kendisi, hem de mensup olduğu toplum
için en uygun biçimde geliştirmesi oluşumudur.

Büyüme ve

gelişme

sorunluluğunda olan birey, birçok bilgilere ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu yardım ve bilgilerin bir kısmı, rehberlik hizmetlerinin işlevi içindedir (Altıntaş,
2004:8).

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci kişilik hizmetleri üçlüsünden oluşmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri
içerisinde bulunan, rehberlik ve psikolojik danışma eğitimin ayrılmaz parçasıdır.

Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte eğitimden
farklıdır. Rehberlik ve eğitimin sonal amaçları birdir. Kendini gerçekleştirmek
her ikisinin de amacıdır (Altıntaş, 2004:8).

Eğitim sürecinin her kademesinde öğrenciler rehberlik hizmetlerinden
yararlanabilir. Dahası buna gereksinim duyarlar. Eğitim sürekli bir hizmettir. Bu
uzun olan sürecin her aşamasında öğrencilerin gelişim, öğrenme ve eğitim
ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılır (Yeşilyaprak,
2006:32).
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Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan rehberlik, öğrencinin kişilik
gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır (Kuzgun, 2008:3). Rehberlik eğitimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüz eğitimin temel amaçları, kendisiyle ve içinde
yaşadığı toplumla uyumlu, kişisel özelliklerinin farkında olan bunları optimal
düzeyde kullanan, kendine güvenen, toplumsal sorumlulukları ve rolleri
üstlenebilen, ekonomik anlamda üretken bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar
rehberliğin

eğitimin

ayrılmaz

bir

parçası,

olmazsa

olmazı

olduğunu

vurgulamaktadır (Otrar, 2004:24).

Rehberliğin Tanımları

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci

kişilik

hizmetleri

üçlüsünden

oluşmakta

olduğunu

yukarıdaki

açıklamalarda vurgulamıştık. Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde bulunan
rehberliğin çeşitli uzmanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmakta olduğunu
görmekteyiz.

Mortensen ve Schmuller'e (1966) göre rehberlik, demokratik ortam
içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan
ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004:1 O).

Baymur'a (1975) göre rehberlik, en geniş anlamda bir insana ya da
gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların
kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yollarının bulabilmeleri için yapılan
yardımdır.

Özoğlu'na (1997) göre rehberlik, bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en
üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurmasında, benliğine uygun rol
kavramları geliştirerek çevresindeki durumlarla ilişkisinde uyum sağlaması için
gerekli problem çözme, karar verme, bilgi ve becerisini kazanmasında; benlik
kavramı ile bağdaşan doğal ve toplumsal "gerçeği" içinde bir öğrenen olarak
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anlamlı ve mutlu bir yaşam sürdürmesinde, bireye profesyonel kimselerce
yapılan bilimsel ve sistematik yardım sürecidir (Kepçeoğlu, 2004:1O).

Kepçeoğlu'na (2004) göre rehberlik, kendini anlaması, problemlerini
çözmesi,

gerçekçi

kararlar

alması,

kapasitelerini

en

uygun

düzeyde

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.

Bakırcıoğlu'na (2005) göre rehberlik,
tanıması,

gizilgüçlerini

geliştirmesi,

gerçekleştirmesi, için kişiye, bu işi

kendini çevresindeki olanakları

sorunlarını

çözebilmesi

ve

kendini

kendine meslek edinmiş olan uzman

kişilerce yapılan düzenli yardım sürecidir.

Tan'a (2006) göre rehberlik bireyin en verimli şekilde gelişim ve uyum
sağlamasında gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar
vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçim ve
kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzrnansal)
yardımdır.
Kuzgun'a (2008) göre rehberlik bireye kendini anlaması, çevredeki
olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünün gerçekleştirebilmesi için
bireylere yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Şahin'e (2008) göre bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş)
ve bunları kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi,
çevresine sağlıklı uyum yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve
kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan bilimsel ve profesyonel bir
yardım sürecidir.

Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan sözcüklerden hareket ederek
rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler yapılabilir:
•

Rehberlik bir süreçtir.
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•

Rehberlik bireye yardım etme işidir.

•

Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

•

Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

•

Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir
(Kepçeoğlu, 2004:11-12).

•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya
yöneliktir (Yeşilyaprak, 2006:7).

Rehberliğin Amaçları

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiği gibi,
öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin
temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini
gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır
(Yeşilyaprak, 2006:8).
Kendini gerçekleştirme Maslow tarafından geniş şekilde işlenmiş ve
insan ihtiyaçları arasında en yüksek düzeydeki bir ihtiyaç olarak sıralanmıştır.
Rogers, kendini gerçekleştirme kavramı ile aynı anlama gelen "tam verimlilik"
(fully-functioning) kavramını kullanmıştır (Kepçeoğlu, 2004:14). Bu kavramla,
kişide varolan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması,
uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilmektedir.
Kısaca bireyin her yönüyle kendini geliştirerek verimli ve mutlu bir düzeye
ulaşabilmesidir (Yeşilyaprak, 2006:8).

Aşağıda verimli ve mutlu bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler
verilmiştir:
• Verimli çalışma ve sınav becerileri
•

Zamanı iyi kullanabilme

•

Etkili karar verme ve kendini kabul

•

Kendini tanıma ve kendini kabul

•

Etkili iletişim becerileri
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin dayandığı temel ilkeler
aşağıda sırlanmıştır: (Şahin, 2008; Yeşilyaprak, 2006; Girgin, 2006).

•

Rehberlik hizmetlerinin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili
demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokratik anlayış bireyin
özerk olduğu, kendi kendini yönetme hakkına sorumluluğu olduğu,
kendisi için seçimler yapma ve kararlar alma hakkına sahip olduğunu
kabul eder. Bu görüş, her bireyi değerli ve biricik kabul eder.

•

Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her birey kendine
özgü ve benzersiz bir varlıktır. Kapasiteleri, yetenekleri, ilgi ve
ihtiyaçaları farklıdır. Öğrencilere yardım hizmetleri sunulurken onları
çeşitli yönleri ile tanımak ve bireysel özelliklerini tanımak gereklidir.
Rehberlik çalışmalarında tanıma hizmetleri önemli bir yer tutar.

•

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan eğitim
sistemini öngörür. Tüm boyutları ile öğrenciyi merkezine alan bir eğitim
sistemini gerektirir. Bu sistemde rehberlik hizmetlerinden beklenen her
öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve ihtiyaçlarına göre gelişimine
yardımcı olmasıdır. Bu anlayış her öğrencinin rehberliğe gereksinimi
olduğunu kabul eder.

•

Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi
anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada kendilerine yeter bir
duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde
öğrencinin güçlerine güvenmek ve sorumluluğu bireye vermek anlayışı
bulunmaktadır.

Bireyler

kendilerine

yardım

edildiği

takdirde

problemlerine çözüm yolu bulma gücüne sahiptir. Rehberlik bireyin
kendilerini daha iyi tanıma ve alternatifleri görüp değerlendirmelerini
sağlamak için yardım eder.
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•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini
gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Eğitimin ve rehberliğin amacı
ogrencının

tüm

kapasitesini,

varolan

tüm

gizilgüçlerini

ortaya

koyabilmesi, potansiyeli ölçüsünde kendini geliştirmesi, daha yeterli,
daha verimli ve yeterli bir yaşam sürdürebilmesidir. Rehberliğin kademe
kademe

ulaşmaya

çalıştığı

sonal

hedef

bireyin

kendini

gerçekleştirmesidir.

•

Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve
işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri, bir takım
çalışmasıdır. Danışmanların öncülüğünde yöneticiler, öğretmenler, okul
içi ve dışı kşilerin desteği ile ortak bir amaç doğrultusunda çalışır. Bu
takım içinde herkesin, ortak amacın, öğrencinin gelişimi ve uyumu için
işbirliği yapmak olduğunu benimsemesi gereklidir.

•

Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun
alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Okulun yapısı, niteliği, eğitim düzeyi,
koşulları, olanakları, sınırlılıkları, hedefleri gibi yönler dikkate alınarak
rehberlik programlarında değişiklikler yapılabilir. Okulun kendi kapasitesi
ölçüsünde öğrencilerin gelişimi ve uyumuna yönelik olarak sunacağı
hizmetleri iyi organize edebilmelidir. Bu nedenle tek tip rehberlik
programı hazırlamak ve tüm okullara uygulamak doğru değildir.

•

Okulda bir etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programını
gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine
bağımlıdır.

Öğrencinin

öğretim

etkinliklerinden

en

etkili

biçimde

yararlanabilmeleri için rehberlik hizmetleri gereklidir. Öğrencinin sadece
zihinsel yönden

geliştirilmesi değil, sosyal ve psikolojik yönden

geliştirilmesi gerekmektedir. Etkili bir öğretim ve etkili bir rehberlik
programı birbirini destekler.
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•

Uygun bir okul programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci
nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi
temeline dayandırılmalıdır. Okulda uygulanacak rehberlik programı
dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Öğrenciler ve yaşam sürekli bir
değişim içerisindedir. Çevredeki olanaklar, koşullar, yararlanabilecek
bilgi kaynakları değişmekte olduğundan hizmetleri güncelleştirebilmek,
bu değişimi izleyip değerlendirmek ile olasıdır.

•

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" ve "gönüllülük" ve psikolojik danışma
ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır. Rehberlik hizmetleri sadece belli bir
zamanda ya da sürede öğrenciye karar verme veya uyum sağlama
aşamasında yardım gibi anlık yardım hizmetleri olmayıp süreklilik özelliği
taşımaktadır. Gelişimlerinin her aşamasında sunulan Psikolojik Danışma
ve Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak üzere öğrenciler zorlanamaz.
Rehberlik

hizmetlerinde

"gönüllülük"

esastır.

Psikolojik

danışma

sürecinde, öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile
paylaşılamaz. Gizlilik bir etik kuraldır.

•

Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve
profesyonel

bir

düzeyde

sunulmalıdır.

Rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde alan uzmanı kişilerin liderliği önemlidir. Hizmetlere
katılacak yönetici ve öğretmenlerin da bu alanda bilgi beceri donanımına
sahip olması gereklidir.

•

Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul-içi ve okul-dışı ilşkiler ağı
kurulabilmelidir. Öğrencilerle etkileşimde olan herkesle yoğun ve
karşılıklı ilişkiler sürdürülebilmelidir. Çevredeki rehberlik hizmetlerine
katkı koyacak tüm kişi kuruluşlardan yararlanılmalıdır.

24

Rehberliğin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve
böylece

onun

kendini

gerçekleştirmesini

amaçlayan

psikolojik

yardım

hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi önem
taşır (Yeşilyaprak, 2006:9).

Bütünlük ilkesinden hareket ederek, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
hizmet alanları (servisleri) şu dokuz alanda toplanabilirler:

1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
2. Bireyi Tanıma Hizmetleri
3. Bilgi Toplama ve Yayma hizmetleri
4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
5. İzleme-Değerlendirme Hizmetleri
6. Oryantasyon hizmetleri
7. Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri
8. Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri
9. Çevre ve Veli ile İlişkiler
(Kepçeoğlu, 2004; Yeşilyaprak, 2006)

Aşağıda bu hizmetler hakkında kısaca açıklamalar yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma: Gibson ve Mitchell (2003), psikolojik danışmayı bir kişinin
gelişim, uyum sağlama, problem çözme ve karar verme ihtiyaçlarına
odaklanan, o kişiyle bire bir ve yüz yüze kurulan bir yardım ilişkisidir" diye
tanımlamaktadırlar (Akboy ve İkiz, 2007:29).

Oryantasyon: Öğrencilere okulu, çevresini ve buralarda yararlanabileceği
imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir (Kuzgun, 2004:3).
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Bireyi Tanıma: Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti
ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgilerini kısaca

öğrencinin tüm

yönlerini, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak
ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bireyi tanıma etkinliklerinin temel
amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım etmek için gerekli verileri
elde etmektir (Kuzgun, 2004; Yeşilyaprak, 2006).

Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı eğitsel ve mesleki tüm
bilgilerin toplanması ve bunların çeşitli yöntemlerle öğrencilere duyurulmasına
yönelik etkinlikleri içerir (Kuzgun, 2004:3).

Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için
yapılabilecek yardım hizmetlerini kapsar (Güven, 2006:75).

izleme ve Değerlendirme: Yöneltme ve yerleştirme hizmeti verilen bireylerin bu
hizmeti

aldıktan

sonraki

durumlarının

ne

olduğunun

izlenmesi

ve

değerlendirilmesidir. Örneğin okul dışında bir işe yerleştirilen öğrencinin o işe
ne kadar uyum sağladığı izlenip değerlendirilmektedir. Bireyi tanıma hizmetinde
olduğu gibi bu çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir
(Yeşilyaprak, 2006:13).

Müşavirlik:

Doğrudan

öğrencilere

dönük

olmayan

öğrencilere

sunulan

hizmetlerin etkililiğini artırmaya yönelik hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

Psikoljik Danışma ve Rehberlikte okullardaki yönetici, uzman ve
öğretmenlerin bir takım halinde yakın işbirliği içinde çalışmaları her zaman
benimsenmiş

ve

önemsenmiş

olduğu

vurgulanmaktadır.

Müşavirlik

hizmetlerinin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir
rehberlik anlayışına sahip olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu
anlayışın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde
kullanılmasını sağlamaktır (Kepçeoğlu, 2004:123).
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Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
yoluyla okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının
etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştitilip yenilenmesi ancak araştırma
ve değerlendirme hizmetleri ile sağlanır (Kepçeoğlu, 2004:126).

Çevre ve Veli ile İlişkiler: Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır. Aile ile ilişkileri
geliştirmek, okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması,
okulun amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel,
duygusal ve sosyal davranışların kazandırılmasını desteklemektedir. Okulu
çevreye tanıtmak ve çevrede okula karşı

olumlu bir yaklaşımın oluşması,

çevredeki

kullanılmasını

olanakların

okul

yararına

kolaylaştıracaktır

(Kepçeoğlu, 2004:130; Çam, 2004:65).

REHBERLİGİN TARİHİ GELİŞİMİ

Rehberlik bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir
anlayışla ele alınırsa, rehberlik insanoğlunun dünyada var oluşu ve dili
öğrenmesi ile başlamıştır denilebilir. Ancak, bugünkü anlam ve kapsamı ile
psikolojik danışma ve rehberlik oldukça yeni bir anlayış ve uygulamadır.
Rehberlik günümüzde sadece eğitimde değil yaşamın

her aşamasında ve

toplumların çeşitli kurumlarında vardır (Kepçeoğlu, 2004:40).

Rehberlik

çalışmalarının

tarihsel

sürecine

bakıldığında,

batı

toplumlarında ortaya çıkıp geliştiği görülmektedir. Rehberliği hazırlayan
teknolojik, toplumsal, felsefi ve psikolojik gelişmelerin ilk önce gelişmiş batı
toplumlarında

görülmesi doğal olarak

Psikolojik danışma ve

rehberlik

hizmetlerinin bu ülkelerde başlamasına neden olmuştur (Gündüz, 2006:22).
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A.B.D'deki Gelişmeler

Rehberlik, kişinin gelişme ve

problemlerini çözebilme

konularda

sistemetik yardım gayretleri olarak Amerikan toplumunda doğup gelişmiş bir
harekettir (Şahin, 2008:24).

Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe, insan olarak
kişiye büyük değer vermiştir. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da birçok eğitimci,
düşünür ve vatandaş, okulların gençleri uyumlu, üretken ve yaratıcı olarak daha
iyi yetiştirmeleri konusuyla ilgilenmeye başladılar. Bunu sonucu olarak bireysel
eğitime, çocukların biyo-psiko sosyal ihtiyaçlarına ve toplumun gereksinimlerine
yönelik dikkatler artmıştır (Gündüz, 2006:23). Öğrenciyle birey olarak ilgilenen
rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danışma doğmuştur (Tan ve
Baloğlu, 2006:23).

A.B.D'de

geleneksel

kültürün

aktarılmasını

amaçlayan

eğitim

programlarının, hızla gelişen endüstirinin beklentilerine karşılık veremez
duruma duruma gelmesi ile ortaya çıkmıştır (Bakırcıoğlu, 2005:30). Bunun
üzerine, işveren kuruluşlarından işçi sendikaları ve birçok eğitimcilere değin bir
çok kişi ve kuruluşlar, bireyleri bu yeni iş ve meslek yaşamının koşullarına
hazırlamaya girişmişlerdir. Bu yeni insan gücünü yetiştirmek amacı ile
başlatılan çalışmalar, daha sonra alanını genişleterek bir çok rehberlik
modellerinin oluşmasına yol açmıştır (Girgin, 2006:23).

Rehberlik hizmetleri önce meslek rehberliği olarak başlamış, daha sonra
da kişisel-sosyal rehberlik psikolojik danışma çalışmaları gerçekleşmiştir
(Şahin, 2008:25). Mesleki rehberlik çalışmalarının başlamasında 20. yüzyılın
başında

zeka

ve

yetenek

testlerinin

gelişmesi

önemli

rol

oynadığı

görülmektedir.

Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etme anlamında ilk rehberlik
denemesi 1895 yılında George Merrill'in önderliği ile San Francisco'da Mekanik
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Sanatlar Enstitüsü'nde başlatılmıştır. Merril'in yaptığı öğrenciler iş dünyasını
tanıtmak, oların iş bulmalarına yardımcı olmaktı (Kuzgun, 2008:15)

1898-1907 yılları arasında ilk kez danışman olarak okullarda bazı
personelin rehberlikle ilgili görevler aldığı görülmektedir. Jesse B. Davis, bir
okulda sistematik rehberlik programını uygulayan ilk kişi olarak kabul
edilmektedir (Tan ve Baloğlu, 2006:24). 1907'de Grand Rapids'de tüm okulları
kapsayan bir rehberlik programı başlatılmıştı. Bu programın amacı öğrencilerin
kişilik gelişimlerine yardımcı olmak ve normal müfredat programı içinde onlara
mesleki bilgi vermekti (Kuzgun, 2008:15)

Eli Weaver adlı bir eğitimci New York okullarında rehberlik hizmetlerini
başlattı ve kısa zamanda diğer kentler bunu izledi. 1906 yılında ""Meslek
Seçme" kitabını yayınladı (Şahin, 2008:25).

Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının
öncüsü Frank Parsons'dur. 1908'de Boston'da "Boston Meslek Bürosu" adını
verdiği bürosunu açarak, iş arayanlara yardım hizmeti vermeye başlamıştır.
Parsons bu hizmetin önemli bir taleple karşılaşması sonucu 1909'da "Meslek
Seçimi" (Choosing a Vocation) isimli kitap yazarak mesleki rehberlikle ilgili
kavramaları ve hizmetleri açıklamıştır (Kepçeoğlu, 2004:41-42).

İlk çocuk rehberliği kliniği, 1909 yılında Chicago'da Psikopatik Gençlik
Enstitüsü" ismiyle açılmıştır. Freud Amerika'ya gelerek psikanaliz üzerine
konferanslar vermiş ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilgiyi
artırmıştır (Karaçam, 2004:1O).

1909-1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı
görülmektedir (Girgin, 2006:23).

Meslek rehberliği etkinlikleriyle başlayan çalışmalar

1913 yılında

Amerika'da eğitim sistemine alınarak planlı ve sistemli bir şekilde gelişmeye

LIBRARY

başlamıştır

(Gündüz, 2006:23).

1913'te öğrencilere,

öğretmenl~f~Jve.Y-eıUif~hf
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meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki Enformasyö~ıresi"
(Boston Vocational İnformation Department) daha sonra da 1915'te "Boston
Mesleki Rehberlik Dairesi" (Department of Vocational Guidance) kurulmuştur
(Kepçeoğlu, 2004:42).

İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında rehberlik alanındaki gelişmeler
yeni bir hareket ve yön kazandırmıştır. Carl R. Rogers'ın danışandan hız alan
terapi yaklaşımı rehberlik alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur (Şahin,
2008:26).

1952 yılında bütün rehberlik derneklerinin ortak bünyesinde toplayan
"Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği" (American Personnel and
Guidance Association) (APGA) kurulmuştur. APGA, 1985 yılında adını
Amerikan Psikolojik Danışma ve Gelişim Derneği (American Association for
Counseling and

Development-AACD), 1992'de ise Amerikan

Psikolojik

Danışma Derneği (American Counseling Association-ACA) olarak değiştirmiştir.
ACA, bir yandan alanla ilgili standartları daha da geliştirirken bir yandan da
üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla sürekli olarak bilimsel
çalışma ve yayın yapmaktadır (Şahin, 2008:26).

Avrupa'daki Gelişmeler

Amerika'da ortaya çıkıp gelişen psikolojik danışma ve rehberlik mesleği,
daha sonra Avrupa ülkelerinde de kendini göstermeye başlamıştır (Tan ve
Baloğlu, 2006:33). Avrupa ülkelerinde uygulanan rehberlik, Amerika'da ki
rehberlik uygulamalarından farklıdır.

Rehberliğe

temel

olan

bilimler,

özellikle

psikolojik

ölçme

ve

değerlendirme ile bireysel ayrılıklar psikolojisi önce Avrupa ülkelerinde
gelişmeye başlamıştır. Buna karşın rehberlik, bu ülkelerdeki okullara çok sonra
girebilmiştir. Buna neden olarak; söz konusu ülkelerin eğitim felsefeleri ile
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eğitim uygulamalarına egemen olan ve gelişmeyi etkileyen geleneksel tutum
gösterilmektedir. Avrupa okularında rehberlik uygulamalarında, genellikle, test
ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları fazla kullanılmamaktadır. Okullarda
mesleki bilgi verme hizmetleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimle yetişmiş
öğretmenler tarafından verilmektedir. Rehberlik çalışmalarında öğretmenlerin
öğrenciler hakkındaki gözlemleri esas alınmaktadır. Öğrencileri okul içinde türlü
programlara, üst okullara, iş ve mesleklere yöneltmede öğretmenler tarafından
yapılan gözlemler daha etkili olmaktadır (Girgin, 2006:24).

Avrupa'da okullardaki rehberlik çalışmaları, daha çok, öğrencilerin
akademik gelişmelerine ve mesleklere yönelmelerine dönük olup, öğrencilerin
kişisel-sosyal konulardaki duygusal problemleri ile fazla ilgilenilmemektedir.
Avrupa'da değişik okul kademelerini kapsayan sürekli rehberlik programları
bulunmamaktadır. 1963 yılını esas alan bir incelemeye göre, Fransa,
Danimarka ve Belçika'da okullarda sadece 11-15 yaş grupları için rehberlik
programlarının bulunduğu görülmüştür. Yine aynı incelemede Almanya, İtalya
ve Hollanda'da 12-14 yaş gruplarına dönük olmak üzere okullarda rehberlik
programlarının başlatılması için öneriler geliştirdiği anlaşılmıştır (Kepçeoğlu,
2004:44).

Rehberlik uygulamalarının ne zaman başladığını kesin olarak belirtmenin
bazı zorlukları olmasına karşın yukarıda belirtilen tarihler esas alındığında
rehberlik uygulamalarına başlama bakımından Avrupa ülkelerinde büyük
zaman farkları görülmemektedir. Genel olarak Avrupa'da rehberlik 1950'1i
yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır diyebiliriz.

1960'11 yıllarda Avrupa ülkelerinde hızlanmaya başlayan eğitimde
yenileşme çalışmalarında bireyin yeteneklerinin en üst düzeyde ortaya
konulması, temel ilke olarak benimsendi (Bakırcıoğlu, 2005:37).

Avrupa ülkelerindeki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinin
Amerika'dakinden çok daha yakın bir geçmişi vardır. Bu durum 2004 yılında
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sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek kılavuzluğu yapmalıdır'' ifadesi
öğretmenlerin rehberlik görevlerine işaret etmektedir (Kuzgun, 2008:16).

Rehberlik kavram olarak eğitime 1950'1i yıllarda girmiş, ancak bu tarihten
önceki yıllarda eğitim ve psikoloji alanında bazı yenilikler olmuştur. 1905'ta
geliştirilen Binet-Simon Zeka Testi 1915 yılında İbrahim Alaeddin Gövsa
tarafından, Stanford-Binet Testi 1945 yılında Muzaffer Şerif Başoğlu tarafından
Türkçe'ye kazandırılmıştır (Gündüz, 2006:24).

Türk toplumuna psikolojik danışma ve psikoterapinin girmesi, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile başlayan politik, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin etkisiyle olduğu görülmektedir. 1947 yılında Amerika'dan alınan
Marshall Yardımları çerçevesinde, bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da
bu ülkeyle ilişkiler artırılmıştır.

Türk- Amerikan işbirliği anlaşması ile bazı Türk eğitimcileri A.B.D'ye
gönderilirken, Amerikalı uzmanlarda Türkiye'ye gelerek eğitim sistemini
incelemişlerdir. Bunlardan John Rufi, Edwarth Tomkins, Lester Beals, Otto
Mathiasen adlı eğitimciler, bir yandan yeni eğitim anlayışı ve rehberlik
konularında konferanslar verirken, bir yandan da eğitim sisteminin aksayan
yönlerini rapor etmişlerdir (Kuzgun, 2008:16-17).

Amerika'ya gönderilmiş olan Türk Eğitimcileri de oradaki bilgi ve
yaşantılarını dönüşte uygulama alanına sokarak

rehberlik hizmetlerinin

gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Prof. Dr. Feriha Baymur ve Prof. Dr. Hasan
Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardandır (Yeşilyaprak, 2006:23).

İlk defa 1953-1954 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji ve Özel
Eğitim bölümlerinde rehberlik, bağımsız bir ders olarak programda yer
almıştır.1955 yılında da Ankara Demirlibahçe İlkokulu'nda Psikolojik
Merkezi adı ile ilk rehberlik merkezi açılmıştır (Kuzgun, 2008:18).

Servis
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1960'dan sonra kalkınma planlarında ve şura çalışmalarında özellikle
"yöneltme" hizmetleri esas eksen olmak üzere rehberlik anlayışı ve hizmetlerine
yer verildiği görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1974 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ilköğretim
okullarında rehberlik hizmetlerinin gerekliliği vurgulanmış ve okul rehberlik
servislerine bazı görevler yüklenmiştir (Şahin, 2008:31).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli
bir dönüm noktası olmuştur (Kepçeoğlu, 2004:48). Bunun sonucu olarak
ortaöğretimin

yeniden

düzenlenmesi

çerçevesinde

dokuzuncu

sınıfın

""yöneltme" sınıfı olması olması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun
programlara yönlendirip yerleştirilmesi, yatay ve dikey geçişlerin yapılması
kararları alınarak rehberlik anlayışına uygun bir düzenlemeye gidildiği
görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1984 yılında yeni YÖK yasası gereği her üniversitede psikolojik danışma
ve rehberlik merkezlerinin kurulması zorunlu oldu. 1989 yılında Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) kurulmuştur. Yılda iki kez
yayınlanmaktadır. Yine yılda iki kez alandaki sorunların ve gelişmelerin
ilgililerce paylaşılması amacıyla kongreler düzenlenmektedir.

2000'1i yıllarda geleneksel rehberlik anlayışından gelişimsel rehberlik
anlayışına doğru hızla geçiş gözlendi. 2003 yılında İlköğretimde Yöneltme
Yönergesi yayımlandı. 2006 yılında okullarda rehberlik saatlerinde sınıf rehber
öğretmenleri tarafından uygulanması amacıyla MEB Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Program 2006-2007 eğitim
öğretim yılında uygulanmaya koyulmuştur (Şahin, 2008:34).
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri ortaöğretim kurumlarında 1975 yılında başlamıştır. Bu çalışma Nejla
Oktay tarafından başlatılmış pilot bir çalışmaydı (Bozkurt, 1998:15).

1986 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Yasası'nda Uygulama Genel
Esasları başlığı altında yer alan Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlikle ilgili bir tüzüğün hazırlanması gereği ile bu alandaki uygulamaların
hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmiştir (50/1989 Genel
Ortaöğretim Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları).

1991 yılında yapılan II. Milli Eğitim Şurası'nda oluşturulan zorunlu eğitim
komisyonunun ilköğretim ve özel eğitime ilişkin aldığı kararda şu ibare
bulunmaktadır: Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilkokullara da hizmet verebilecek
yeterlilikte bir rehberlik ve araştırma merkezinin oluşturulmasına

karar

verilmiştir (İnsay, 2004:26).

1993 yılında Birinci Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik toplantısı yapılarak
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik merkezi kurulması kararı alındı.

1995 yılında toplanan 111. Milli Eğitim Şurası'nda, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin
ivedilikle kurulması, bu merkezin kuruluş aşaması sırasında hizmetlerin zorunlu
eğitimde pilot uygulamalar olarak başlatılması, çalışmaları yürütecek kişilerin
bu

alanda

eğitim

görmüş

olmaları,

uzmanların

görevlerinin

yasal

düzenlemelerle belirlenmesi, halen yürürlükte olan orta öğretimde rehberlik
hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi'nin çalışma şekli ile psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinin genel ilkelerini kapsayan kararlar alınmıştır.
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Ayrıca eğitim ve öğretim ortamlarında öğretmen, yönetici ve hatta tüm okul
personeli Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin yürütülmesinde doğal
yardımcılardır. Gerek duyulduğu zaman Rehberlik ve Psikolojik Danışma
uzmanlarının öğretmenlere hizmet-içi eğitim vermeleri işbirliği açısından
yararlıdır denilmektedir.

1995-1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda
çalışmalara başlanmıştır. 1996 yılında Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kuruldu.

1999 yılında yapılan "21.Yüzyıla Girerken

Eğitim Stratejileri

Planı"

çalışmaları psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yasallaşmasına,
uygulamalarda

ivme

kazanmasına

zemin

oluşturmuştur.

2001

yılında

K.K.T.C'de belirlenen dört ilkokulda yapılan "ihtiyaç analizi" sonucunda
öğretmen, öğrenci ve velilerin gelişimsel anlamda psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Yine bu dönemde
psikolojik danışmanların çalışma koşullarını, görev yetkilerini düzenleyen tüzük
bakanlığa sunulmuştur (İnsay, 2002).

24-26 Mart 2005 tarihli IV. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik ve yönlendirme
komisyonunca aşağıdaki kararlar alınmıştır:
•

Rehberlik hizmetleri her öğrenciye yönelik olmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okuldaki diğer ilgililerle işbirliği
içinde yürütülmelidir.

•

Rehberlik hizmetleri okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı
bir parçası olmalıdır.

•

Psikolojik

Danışmanlık ve

Rehberlik hizmetleri okul

öncesinden

başlayarak eğitimin her kademesinde, kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel
gelişim alanlarında gelişimsel, önleyici ve iyileştirici kapsamda, okul
temelli olarak sağlanmalıdır.
•

Okul PDR tüzüğü ivedilikle hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Okul PDR
eğitim

programı,

okul

gereksinimlerine

göre

planlanmalı

ve
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uygulanmasında yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli

ile işbirliği

sağlanmalıdır.

K.K.T.C Milli Eğitim Yasası 50. maddesi ve Öğretmenler Yasası 38.
maddesinin

3.

bendi

bu

komisyonda

alınan

kararlar

doğrultusunda

güncelleştirilmelidir denilmektedir.
Daha önce hazırlanarak bakanlığa sunulan ancak yasallaşmayan, aynı
zamanda IV. Eğitim Şurasında hazırlanması ve uygulanması kararlaştırılan
okul rehberlik tüzüğü, 2 Eylül 2005 yılında resmi gazetede yayınlanarak
yürülüğe girmiştir.

Milli Eğitim Yasasının 50. ve 70. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak
29/2005 sayılı Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü hazırlanmıştır.
"Bu tüzüğe göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı tüm devlet okulları ile
özel okullarda, tüzükte belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde öğrencilere
yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir'' denilmektedir.

Bu tüzüğe göre rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin amacı, Kıbrıs
Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde, proaktif ve önleyici
anlayışla akademik (eğitsel), kariyer (mesleki) ve kişisel/sosyal (bireysel)
gelişim alanlarında etkili öğrenme fırsatları yaratarak, her öğrencinin başarılı
olmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. Bu gelişim alanları tüzükte ayrıntılı
olarak belirtilmiştir.

Bu hizmetleri yürütecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
yürütülmesinde alınan kararlara göre uygulamalar; "büyük okullardan küçük
okullara doğru genişletilip, lise ve dengi okullar ile ortaokullardan ilkokullara ve
okul öncesine doğru yaygınlaştırılır, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri eğitim öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir ve
öğrencilerin katılımı özendirilir, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri
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öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür''
şeklinde alınan kararlar ve

"rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri'nin

yürütülmesi için bir yürütme kurulu oluşturulması kararları alınmıştır. Bu
yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında; müdür muavinleri, rehberlik ve
psikolojik danışma servisinde görevli rehber ve psikolojik danışman, sınıf
öğretmenleri, disiplin kurulundan bir temsilci, okul aile birliği'nden bir temsilci,
öğrenci konseyi üyelerinden oluşur'' şeklinde belirtilmiştir (Milli Eğitim Yasası
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 29/2005).

Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin zincirleme ve
ortaklaşa yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir rehberlik ve psikolojik
danışma programının başarıyla uygulanmasında ortak bir anlayışın bulunması
büyük önem taşımaktadır.

İLKÖGRETİMDE

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

İlköğretimin Amacı ve Önemi

İlköğretim

eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde

çocuğa toplum içinde diğer bireylerle uyum içinde yaşama kural ve becerileri ile
yaşamlarını daha iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler
kazandırılır (Erden, 1998:175).

İlköğretimin amaç ve görevleri Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:
•

Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli
temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;

•

Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal
yaşama ve üst öğrenime hazırlamak;

•

Çocukların estetik duygularını geliştirmek, onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi
görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme,
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işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları
yaratmak (Milli Eğitim Yasası 17/1986).

Yeşilyaprak (2006:46), ilköğretimin önemi konusunda şu açılara vurgu
yapmıştır: Öğrencilerin hızla artan bilgi ihtiyaçlarının temel eğitim tarafından
karşılanmak zorunda olması, temel eğitimin; çocuğun ahlaki, devinsel, duyuşsal
ve bilşsel davranışlarını bir bütün olarak geliştirmek için kapsamlı bir eğitim
sağlaması,

çocuğun

bedensel

ve

bilşsel yönlerden

bir bütün

olarak

yetiştirilmesi, nasıl öğreneceğinin öğretilmesi, bilgileri ezberleme yerine
özümlemesinin uzun zaman gerektirmesi olarak belirtmektedir. İlköğretimin
amaçları göz önüne alındığında, amaçların gerçekleşmesi için kapsamlı bir
rehberlik hizmetlerinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi
için ortak bir anlayış kazandırılmalıdır.

İlköğretimde Rehberlik Hizmetlerinin Gerekçesi ve Önemi

Meeks (1968)'e göre, çocuğun en erken yıllarda okulda kazandığı eğitim
deneyimi, öğrenme davranışına karşı olan olumlu ya da olumsuz tutumlarını
geliştirir. İlkokulun insan yaşamındaki önemi, gelecekteki akademik, psikolojik
ve bireysel gelişimi en etkin şekilde motive etmesi açısından önemlidir (Ültanır,
2003:9).

"Neden ilköğretim yıllarında rehberliğe gereksinim var'' sorusuna
verilebilecek en iyi yanıtlardan biri, "insan yaşamının ergenlik dönemine denk
gelen ortaöğretim yıllarında başlamadığı" olacaktır (Akman, 1992:317).

"Üç

buçuk-dört

yaşlarında

dış

çevre

ile

kurduğu

ilişkilerde

toplumsallaşmaya başlayan çocuğun, bu erken dönemden kaynaklanan
davranış örüntülerini, yetişkinlik dönemlerine kadar götürdüğü psikologların
çoğu tarafından kabul edilmektedir. Aslında ideal olan, rehberlik hizmetlerinin
formal eğitim yıllarından da önce etkin bir şekilde başlamasıdır. Ancak yaygın
ve sistemli bir biçimde rehberlik çalışmalarını bu denli erken başlatmak, içinde
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bulunduğumuz koşullarda olanaksız göründüğüne göre, hiç olmazsa ikinci
çocukluk döneminde yani ilkokul yıllarında rehberlik çalışmalarını başlatmalıyız"
(Akman, 1992:317).
İlköğretimde rehberliğe neden ihtiyaç duyulduğu, bu hizmetlerin önemi
ve gerekçeleri konusunda bazı vurgulanmasında yarar vardır. Dünyaca kabul
edilen gelişim kuramcıları Freud, Ericson ve Piaget çocukluk dönemimin
önemine dikkat çekmektedirler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar
sosyal ve psikolojik gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu
dönem çocuğun sosyalleşmesi, doğru çalışma alışkanlıkları edinmesi, bireyin
kendini tanımasını sağlama, mesleki gelişim

açısından önemlidir. Mesleki

gelişim ile ilgili yapılan araştırmaların bulguları, yaşam boyu süren mesleki
gelişim süreci ve meslek seçiminde çocukluk döneminin anlamlı bir yeri
olduğunu göstermektedir (Yeşilyaprak, 2006:48).

Shetzer ve Stone ( 1981 ), ilkokul rehberlik hizmetlerine olan ihtiyacı şu
nedenlere bağlamaktadırlar:
•

İlkokul öğretmen ve yöneticilerinin gittikçe artan problemlerle başa
çıkabilmek için değişik servislere ihtiyaç duymaları.

•

Velilerin okul yıllarının, çocukların okul dışı ve ilkokul sonrası gelişimleri
için temel oluşturduğunun farkına varmaları.

•

Ruh sağlığı otoritelerinin problemleri erken teşhis etmenin. veya gerekli
önlemleri almanın çocukların gelecekteki ruh sağlıkları açısından çok
önemli olduğunu belirtmeleridir (Engin, 1996:163).

İlköğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin gerekliliğine yönelik olarak
Tuzcuoğlu (1995), henüz ilköğretimde rehberlik servisleri yer almamışken, özel
bir okulda rehberlik servisi kurarak, ilköğretim düzeyinde öğrencilere ve velilere
yönelik çalışmlar yapmıştır. Bu çalışma sonunda ilköğretim düzeyinde de
rehberlik çalışmalarına yer verilmesinin öğrenci başarısı ve problem davranışlar
olumlu etkisini ortaya koymuştur.
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İlköğretim rehberliğinin gerekliliği ve ihtiyaçları ile ilgili Engin (1996),
tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmen ve velilerin ilköğretim okullarında
rehberlik hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir oldukları, en önemli üç
hizmet alanının

ise;

psikolojik

danışma,

bireyi tanıma,

araştırma

ve

değerlendirme olduğu görülmüştür.

İlkokul öğrencilerinin rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla insay
(2002), tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin en fazla ihtiyaç duydukları
rehberlik

hizmeti

belirlenmeye

çalışılmıştır.

Bu

araştırmada

öğrenciler

kendilerine sorulan üç alandan da gelişimsel ihtiyaç belirtmişlerdir. Bunlar;
sınavlarda nasıl daha fazla başarılı olabileceğini öğrenme, daha verimli ders
çalışma yollarını öğrenme, en başarılı olacağı işleri öğrenme, değişik
mesleklerin özelliklerini öğrenme, ödevlerini nasıl daha iyi yapabileceğini
öğrenme olarak sıralamışlardır. Öğretmenler ise öğrencilerin en fazla ihtiyaç
duydukları beş maddeyi; daha iyi dinlemeyi öğrenme, davranışlarından daha
fazla sorumlu olmayı öğrenme, daha verimli ders çalışma yollarını öğrenme,
başkalarının duygularını anlayabilmeyi öğrenme, kendini daha fazla tanıma
ihtiyacı olarak sıralamışlardır. Bu araştırmada hem öğretmenler hem de
velilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin gerekliliğinde hemfikir
oldukları saptanmıştır.

Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ile ulaşılmak
istenen bir sonuç olarak kabul edilen kendini gerçekleştirme, birey için yaşam
boyu devam eden bir süreç olarak düşünülmektedir. Gelişimsel yaklaşıma göre
bireyin her dönem devam eden gelişimsel ihtiyaçları olduğu ve göz önüne
alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.

İlköğretimde Rehberliğin Temelleri

Gelişimsel anlayışa dayanan bir ilköğretim rehberlik aşağıdaki felsefi
temeller üzerinde kurulmalıdır.
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•

Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yaşı, ırkı, yeteneği, performansı ya
da toplumsal satatüsü ne olursa olsun değerli birer varlıktır. Her birey
eşsizdir. Rehberlik hizmetleri ayrım yapmaksızın tüm çocuklara gerekli
yardımları sağlamayı amaçlamalıdır.

•

İlköğretimde

rehberlik

etkinliklerinin

işlevi

çocukların

gelişimini

desteklemek ve kolaylaştırmaktır.
•

Okulda rehberlik uzmanı/okul danışmanı varsa, okuldaki tüm personel
ile, özellikle de sınıf öğretmenleri ile yönetici ve veliler ile işbirliği içinde
çalışmalıdır.

•

İlköğretimdeki gelişimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eğitim-öğretim
hizmetlerinin tamamlayıcısı ve bütünün parçasıdır.

•

Rehberlik

hizmetlerini

yürütmede

sınıf

öğretmenleri

anahtar

konumundadır ancak, öğrenci sayıları dikkate alınarak yeterli personel
atanmalıdır.

İlköğretimde Rehberliğin Amaçları

İlköğretimde uygulanacak olan rehberlik hizmetlerinin, genel olarak
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilke ve amaçlarıyla örtüşmekle
birlikte, kendine özgü yönleri de vardır.

Hill ve Luckey 'e (1969) göre ilköğretimde verilecek rehberlik hizmetleri
çocuğun aşağıdaki konularda olgunlaşmasını amaçlamalıdır.
•

Kendini anlamada

•

Kendine karşı sorumlu olma anlayışında

•

İş ve eğitim dünyasını anlamada

•

Karar vermede

•

Problemlerini çözebilmede

•

insan davranışını anlamada

•

Hayatın, özellikle başkalarıyla olan ilşkilerle ilgili, beklentilerine ya da
gereklerine uyum sağlamada
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•

Yüksek idealleri başarma ile ilgili değerlerinde (Kuzgun, 2004:5).

İlköğretimde
Dinkmeyer'e

rehberlik

hizmetlerinin

(1970), göre ise

gelişimine

önemli

katkısı

düzeyinde

rehberlik

hizmetlerinin

ilköğretim

olan

yöneldiği amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Tüm

öğrencilerin;

zihinsel,

kişisel

ve

sosyal

alanlardaki

bütün

ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda öğretmene yardım etmek
•

Bireysel

sapmalar

ve eksiklikler

kadar,

bireyin

güçlü

yanlarını

ve

yeteneklerini erkenden belirlemek
•

Öğretmenleri

çocuğun

kişisel

ihtiyaçları,

amaçları

ve hedeflerinden

haberdar etmek ve bunlara karşı duyarlı kılmak
•

Öğrencilerle ilgili olarak toplanan verileri kullanmalrı ve bütün eğitimsel
yaşantıları

bireyselleştirmeleri

konularında

onları

cesaretlendirmek

(Kuzgun, 2004:6).

Bir başka çalışmada rehberliğin amaçları şöyle belirtilmiştir:
•

Çocuğun kendini anlama düzeyini artırmak yetenekleri,

ilgileri, kişiliği,

başarısı ve fırsatlar arasındaki ilişki konusundaki anlayışını artırmak
•

Başkalarının

ihtiyaçlarına

duyarlılıkla

beraber, sosyalleşme

süreçlerini

kolaylaştırmak
•

Çocuğun sorumlu ve amaçları olan birey olmasına yardım etmek

•

Çocuğun

öz-yönetim,

öz-denetim,

problem

çözme

ve karar verme

konularında gelişmesine yardım etme
•

Çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine,
kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek

•

insan

davranışının

doğasını

anlamalarına

ve

insan

ilişkilerinde

olgunlaşmalarına yardım etmek (Kuzgun, 2004:6, Yeşilyaprak, 2006:52).

İlkokuldaki rehberlik hizmetleri, düzeltici, çocuğun anlık ihtiyaçlarına dönük
ve önleyici nitelikte olmalıdır (Kılıççı, 1992).
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Okul sistemi içinde önleme çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği Shaw ve
Goodyear (1984) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:
•

Bazı temel önleme etkinlikleri bireysel ilişkileri içerse de bireysel
yönelimli olmaktan çok grup yönelimli olmalıdır.

•

Hem psikolojik sağlığı daha iyi hale getirme hem de uyumsuzluğu
önleme

potansiyeline

sahip,

kuramsal

bilgilerle

temellendirilmiş,

güvenilir, sağlam ve bu iş için amaçlı olarak hazırlanmış bir programa
dayalı olmalıdır.
•

Okuldaki öğrenme problemleri ve bu problemlere katkıda bulunan
davranış problemlerine yönelik olarak çalışmak da önleme etkinlikleri için
uygun hedeflerdir.

Temel önleme hizmetlerini gerçekleştirmede kullanılabilecek etkinlikler
Baker ve Shaw (1987) tarafından; iletişim becerilerini öğretmek, psikolojik
eğitim vermek, mesleki eğitim vermek, uygun olmayan çevre koşullarını
düzenleme, davranışsa! yaklaşımlar kullnmak, çocuklarda yeterlilik gelişimini
sağlamak olarak sıralanmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı başka araştırmacılar
tarafından da önerilmektedir. (Korkut, 2002:446).

Kuzgun (1988) ilköğretim süresince verilecek rehberlik hizmetlerinin
amacını "öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak" biçiminde ifade etmiş
ve bu amaca ulaşmada öğretmenlerin yaratacağı terapötik ortamın önemine
değinmiştir. Ersever'de (1992), ilköğretimdeki PDR hizmetlerinin koruyucu
niteliğini vurgulayarak, problemler çıkmadan öğrencilere, velilere, öğretmenlere
ve yöneticilere, öğrencilerin ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekleri
kriz durumları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verilerek, hem çok
sayıda öğrenciye ulaşılabileceğini hem de öğrencilerin bir çok ihtiyacının
karşılanabileceğini belirtmektedir (Kuzgun, 2004:7).

Tüm bu görüşlerde ilköğretimde rehberlik hizmetlerinde çok önemli bir yere
sahip olan "gelişimsel rehberlik" yaklaşımının yansımaları görülmektedir.
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Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla
tamamlamalarını

kolaylaştırmak ve desteklemektir (Kuzgun, 2004:7).

Gelişimsel Rehberlik

Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışı, bu hizmetlere öncülük
eden ülke olan Amerika'da olmuştur. Rehberlikte gelişimsel yaklaşım; rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinin, akademik başarıyı artırma ya da meslek
seçimi gibi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında düzeltici,
çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir tepki olarak gelişmiştir
(Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehberlikte gelişimsel yaklaşım;

bireyin, döllenmeden başlayarak

ölümüne kadar devam ettiği süreçte geçirdiği değişimleri temel alır. Diğer bir
ifadeyle

birey, döllenmeden

başlayarak

gelişim

sürecine

girer;

çeşitli

dönemlerden geçer, her dönemde değişime uğrar ve her değişim bir uyum
gerektirir.

Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür; kişinin yalnız zihin ya da duygu
gelişimine ya da belli bir konuda karar verme sorununa değil bir bütün olarak
gelişimine odaklanmıştır (Kuzgun, 1992:16).

Gelişimsel yaklaşım, öğrencilerin içinde bulundukları yaş ve gelişim
dönemlerinin
görevlerinin

bir gereği

olarak yerine

olduğu gerçeğinden

getirmeleri

hareketle,

beklenen gelişimsel

rehberlik hizmetleri yoluyla

çocuklara bu gelişimsel görevlerini yerine getirmeleri için sistemli ve programlı
bir şekilde yardım etmeyi öngörür (Girgin, 2006:14).

Gelişimsel yaklaşımda bireylerin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve
rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması savunulur. (Erkan, 2006:2).
Yaklaşımın temel ilkeleri şöyle özetlenebilir:
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•

Psikolojik danışma ve

rehberlik hizmetleri sadece sorunlu

olan

öğrencilere değil tüm öğrencilere yöneliktir.
•

Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı
gerektirir.

•

Gelişimsel rehberlik müfredatı ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir.
Öğrencilerin gelişim düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini izleyecek
biçimdedir.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik

programı, akademik programlarla

bağlantılı ve etkileşim halindedir.
•

Bu hizmetlerin yürütülmesi ve programın geliştirilmesi, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinden birinci derecede okul danışmanları sorumlu
olmakla birlikte; okuldaki tüm personelin katılımı sağlanmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik programının eğitimsel bir hedefi vardır.
(Erkan, 2006:2-3).
Myrick (1993), gelişimsel rehberlik müfredatlarının genel amaçlarını

aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
•

Okulu ve çevresini tanıma

•

Kendini ve başkalarının tanıma

•

Tutumları ve davranışları anlama

•

Karar verme ve problem çözme

•

Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri

•

Okul başarısı becerileri

•

Mesleki farkındalık ve eğitimsel planlama

•

Toplumsal katılım (Erkan, 2006:2).

Gelişimsel yaklaşım, öğrenciye gerek okulda gereekse yetişkin yaşamda
başarılı olması için ihtiyaç duyduğu beceri ve yaşantıları kazandırmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
temel işlevi, içinde bulundukları gelişim dönemlerinin gelişim görevlerini başarılı
bir şekilde tamamlamaları için öğrencilere yardım etmektir (Erkan, 1995:86-91).
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Şekil 1 Geleneksel ve Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Geleneksel Yaklaşım

Gelişimsel Yaklaşım

Krize odaklı yardım hizmeti

Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı

Bilgi verme ve yöneltme eksenine Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik
odaklanma,

kazandırma

Uzman odaklı

Öğretmen odaklı

Tepkisel

Yaratıcı ve esnek

Görev yönelimli

Hedef yönelimli

Zaman çizelgesi ile sınırlı

Program bütünlüğü içinde

Öğretimden ayrıştırılmış

Öğretimle kaynaştırılmış

Genel ve yapılanmış hedefler

Ölçülebilir hedef ve davranışlar

Varolanı korur ve sürdürür

Varolanı değerlendirir ve geliştirir

Bağımsız uygulamalar

Sürekli aşamalı, ardışık

Profesyonel müdahale

Profesyonel hizmet

uygulamalar

(Yeşilyaprak, 2006:37).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Hizmet Alanları

Okullardaki rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak literatürde çeşitli sınıflamalara
rastlanmaktadır.

Tan (1986), bir bütün olan bireye hizmet edecek rehberlik programının
amacına ulaşabilmesi için sahip olması gereken temel rehberlik servislerini;
bireyi tanıma, bilgi, danışma, yerleştirme ve sonucu izleme servisleri olarak
sıralamaktadır.

Kuzgun ( 1992), bir rehberlik örgütünde bulunan başlıca servis birimlerini bireyi
(öğrenciyi) tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme olmak
üzere beş grupta ele almaktadır.
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Erkan (1999), klasik rehberlik uygulamalarında rehberlik hizmetlerinin
sunumunun genellikle psikolojik danışma, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi
verme, müşavirlik, yerleştirme, izleme değerlendirme ve araştırma hizmetleri
biçiminde sınıflandırmaktadır.

Çam (2003), yukarıda belirtilen dokuz hizmet alanına program-plan
hazırlama hizmetleri, grup rehberliği hizmetleri ve sevk (yardım almaya
yönlendirme) hizmetleri olmak üzere üç hizmet alanı daha ekleyerek bu
hizmetleri toplam on iki alanda toplamıştır.

Kepçeoğlu (2004),

okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre

rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlığın farklı olabileceğimi belirtmekte
ve başlıca dokuz hizmet alanından söz etmektedir. Psikolojik danışma, bireyi
tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, alıştırma-oryantasyon,
müşavirlik (konsültasyon), araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile çevre ve
veli ile ilişkiler olarak ele almaktadır.

Bakırcıoğlu (2005), altısı doğrudan, üçü de dolaylı olan psikolojik danışma
ve rehberlik hizmet alanlarını; okula ve yeni durumlara alıştırma hizmetleri,
öğrenci tanıma hizmetleri, psikolojik danışma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma
hizmetleri, yerleştirme hizmetleri, izleme hizmetleri, danışma hizmetleri, çevre
ve veliyle ilişki hizmetleri ve araştırma değerlendirme hizmetleri olarak
sıralamaktadır

Bir okuldaki rehberlik çalışmaları okulun amaç ve ihtiyaçlarının gerek
duyduğu alanlarda yoğunlaştırılabilir. Okulun özelliği, öğrencilerin ihtiyaçları,
problem

alanlarına

ve

personelin

rehberlik anlayışına

göre

değişiklik

göstermektedir. Ağırlıkları ve öncelikleri değişse de öğrenciyi her yönüyle
gelişrtirmeyi amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanları
bütündür.

bir
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Genel olarak bir

okul psikolojik danışma ve rehberlik programında şu

unsurların kapsanması önerilebilir. (Kepçeoğlu, 2004:81). Okul psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri ile erişilmek istenen amaçları, belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin verilmesinde uyulacak temel
ilkeler (etik) kuralları, öğrencilere sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ve hizmetlerin daha etkili olmasını sağlayacak öteki hizmetler;
psikolojik danışma hizmetleri, öğrencileri tanıma hizmetleri, bilgi toplama ve
yayma

hizmetleri,

yerleştirme

hizmetleri,

izleme

hizmetleri,

alıştırma

oryantasyon hizmetleri, müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri, araştırma ve
değerlendirme ve çevre ve veli ile ilişkileri, psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ile okuldaki sınıf öğretmenliği, eğitsel kollar, özel eğitim çalışmaları
arasındaki ilişkileri, okul içi ve okul dışı ilişkiler ve işbirliği esasları ve yönetici,
uzman ve akademik personel, görevler ve sorumlulukları kapsamalıdır .

Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması
ve verimliliği bu hizmet alanlarının birbirlerini tamamlama gücüne ve okul
personeli arasındaki işbirliğine ve okul personelinin ortak bir rehberlik
anlayışına bağlıdır (Yılmaz, 2006:60).

Öğrenciyi bir çok yönüyle ele alarak, onun gelişiminin önündeki engelleri
ortadan kaldırmayı ve böylece bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmayı
amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik, bunu yaparken öğrenciye birçok
alanda hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler öğrenciye yönelik doğrudan
hizmetler ile yine öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dolaylı hizmetler olarak
sınıflandırılmaktadır (Güven, 2006:67).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre "rehber ve psikolojik danışman zamanının en az %75'ini doğrudan
müdahale hizmetleri için, rehber ve psikolojik danışman, zamanının en fazla
%25'ini de dolaylı müdahale yöntemleri için kullanır'' demektedir.
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Literatür incelendiğinde her ne kadar farklı sınıflamalara rastlanılsa da
genellikle okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin doğrudan öğrenciye
dönük olan hizmetler ve doğrudan öğrenciye dönük olmayan hizmetler olarak
ikiye ayrıldığı görülmektedir (Yaycı, 2008:70).
Doğrudan PDR Hizmetleri:
•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

Dolaylı PDR Hizmetleri:
•

Okul PDR Programının Hazırlanması

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

•

Anne-Babaya Rehberlik

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri (Yılmaz, 2006:55).

Yukarıda belirtilen hizmetlerin birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan
hizmetler olduğu unutulmamalıdır. Bu hizmetler bir bütündür ve hizmetlerin
merkezinde psikolojik danışma yardımı yer almaktadır (Güven, 2006:67).

Aşağıda bu hizmet alanları açıklanacaktır.

•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Psikolojik Danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin temelini ve özünü
oluşturur (Kepçeoğlu, 2004:82). Psikolojik danışma ve hizmetini içermeyen
rehberlik uygulamalarının eksik kalacağı ve amacına yeterince ulaşamayacağı
kabul edilmektedir. Bu hizmetler diğer rehberlik hizmetlerine göre daha
profesyonel düzeyde yürütülen hizmetlerdir (Güven, 2006:68).
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Bütün diğer rehberlik servislerinin sanal amacı öğrencinin danışmanla karşı
karşıya gelerek danışma ilişkisine girmesini ve daha etkili uyum sağlamasını
kolaylaştırmaktır. Bireyi tanıma servisinin kişi; bilgi servisinin okul ve mesleklere
ilişkin topladığı bilgiler, aslında hep psikolojik danışma servisinde öğrenciye
yardım içindir (Baloğlu ve Tan, 2006:162).

Psikolojik danışma

ile

ilgili değişik kaynaklarda farklı tanımlamalar

yapılmaktadır. Mowrer'e göre psikolojik danışma, tamamen bilinç alanında olan
çelişkilerin yarattığı normal kaygılardan şikayetçi bir bireye uzman tarafından
yapılan yardım olarak tanımlamakta Pepinsky'e göre de psikolojik danışma;
köklü problemi olmayan yani dış çevrelerden gelen baskıların kurbanı olan ve
henüz katı, nörotik davranış kalıpları geliştirmemiş olan kişilere verilmesi
gereken bir yardım olarak tanımlamaktadır (Yılmaz, 2006:61).

Gibson ve Mitchell (1990), psikolojik danışmayı " bireyin karar verme ve
problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine
yardımcı olmak amacıyla bireyle yüzyüze kurulan yardım ilişkisi" olarak
tanımlamaktadır (Yeşilyaprak, 2006:10).

"Psikolojik danışma süreci içinde yardım alan kişiye danışan, yardımı veren
uzmana ise danışman" denir (Çam, 2004:60). Psikolojik danışma uygulaması
sadece bir danışan ile danışman arasındaki görüşme ise buna bireysel
psikolojik danışma, birden fazla danışanla aynı anda görüşme şeklinde
yapılıyorsa bu grupla psikolojik danışma olarak adlandırılır.

Danışan ile danışmanın yüz yüze geldikleri uygun bir fiziki ortamda,
danışanın kendini tanıması, sorunlarını anlayabilmesi ve gerçekçi kararlar
alarak kendini geliştirebilmesi amacıyla bireysel yada grupla yapılan psikolojik
yardım sürecidir (Yılmaz, 2006:61).
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Psikolojik danışma hizmetlerinin amacı tüm psikolojik danışma ve rehberlik
alanı için geçerli bir amaç olan bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Psikolojik danışmada kısa orta ve uzun vadeli amaçlardan söz
edilebilir. Psikolojik danışmada kendini gerçekleştirme uzun vadeli amaçtır
(Kepçeoğlu, 2004:84).

Okullarda psikolojik danışma uygulamaları; öğrencilerin başarısızlık ve
öğrenme güçlükleri, kişisel ve sosyal problemler, okulla ilgili problemler, aile ile
ilgili problemler, geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, başkaları
ile ilişki kurabilme ve arkadaşlık konusundaki problemler gibi alanlarda
yoğunlaştırılabilir. Okullarda psikolojik danışma hizmetleri, bu konuda kuramsal
ve uygulamalı bir eğitimden geçmiş, gerekli bilgi ve becerileri kazanmış
psikolojik danışmanlarca yürütülür.

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

Ceyhan (1995), en geniş anlamda oryantasyon yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin, çevresine, işine alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa
süreli bir eğitim programıdır.

Psikolojik danışma

ve

rehberlikte

alıştırma- oryantasyon

hizmetleri

öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen
çalışmaları kapsar (Kepçeoğlu, 2004:119). Çoğunlukla öğretim yılı başında
okula yeni başlayan öğrencilere 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 (Yeşilyaprak, 2006:1O). Bazen öğretim yılı içinde yeni gelişmeler
ve uygulamalardan haberdar etmek amacıyla okulun mevcut öğrencilerine de
bu hizmet verilebilir (Güven, 2006:71).

52

Oryantasyon hizmeti öğrencinin yeni geldiği ortamda karşılacabileceği
güçlükleri en aza indirerek yeni duruma kolay alışmasını sağlamak, kendini
yalnız ve çaresiz hissetmesini önleme amacına yöneliktir. Böylece öğrencinin
kısa sürede tanıyıp uyum sağladığı bir eğitim ortamında daha başarılı olması
beklenir. Öğrenmeye güdülenmesi artar. Bu bakımdan oryantasyon hizmetinin
uyum sağlayıcı işlevinin yanısıra koruyucu ve önleyici işlevi de vardır
(Yeşilyaprak, 2006:11).

Okullarda

alıştırma-oryantasyon

hizmetleri

içinde

düşünülebilecek

çalışmalar ve uygulamalar şöyle sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004; Yılmaz, 2006:
Güven, 2006).
•

Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması

•

Okulun bina ve diğer fiziki olanakları ile tanıtılması

•

Okulun ve yakın çevrenin tanıtılması

•

Okulda uygulanan eğitim programının tanıtılması

•

Program dışı eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin tanıtılması

•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve diğer öğrenci
kişilik hizmetlerinin tanıtılması

•

Okulda uygulanan kuralların tanıtılması

Oryantasyon çalışmaları öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerini tanıtmada ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
göstermede büyük fırsatlar sağlar. Okuldaki uzmanların bu fırsatlardan
yaralanarak daha öğretim yılı başında öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgi vermeye çaba
göstermeleri beklenir (Kepçeoğlu, 2004:123).

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinin temel amaçlarından birinin bireyin kendini tanıması,
anlaması ve kabul etmesi olduğu kabul edilmektedir. Her birey kendine özgü ve
tektir. Bireyin seçimler yapması, kararlar alması ancak kendi özelliklerini
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tanıması ile mümkündür. Bu amacın yerine getirilmesi için de rehberlik
hizmetleri içinde bireyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Bireyi tanıma, her bir öğrenci için, öğrenciyi bir birey olarak diğer kişilerden
ayırt edebilecek ve gelişimini gerççkeçi bir şekilde gösterebilecek bilgilerin
toplanması, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi hizmetleridir (Baloğlu ve Tan,
2006:151).

Bireyi tanıma onun kişilik özelliklerini bilmekle mümkün olur. Kişilik çok
kapsamlı bir kavram olup; bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinik bütün
özelliklerini, güdülerini duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve davranış
kalıplarını içine alır (Yeşilyaprak, 2006:268).

Bireyi tanıma çalışmaları ile elde edilecek bilgilerin diğer psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerinde, özellikle psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma,
yerleştirme ve izleme hizmetlerinde geniş kullanım alanları vardır. Bireyi tanıma
hizmetleri diğer psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bir tür ön koşulu
niteliğindedir (Kepçeoğlu, 2004:103).

Öğrenci hakkında toplanan bilgilerden

okul yöneticileri, öğretmenler ve

veliler de yararlar sağlar. Yöneticiler bu bilgilerden yararlanarak okulda daha
gerçekçi planlama ve düzenlemeler yapabilirler. Öğretmenler bu bilgilere
dayanarak öğrencilerin özelliklerin ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona
akademik yardımda bulunabilirler. Veliler de çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin
toplanmış objektif bilgiler sayesinde çocuklarını daha iyi tanıyabilir ve onlarla
ilgili alınacak eğitsel, mesleki ve psikolojik ve sosyal kararları daha iyi
kavrayabilir ve dolayısıyla da çocuklarına yardımcı olabilirler (Özgüven, 2002:
44-45).

Bireyi tanıma hizmetleri ile ilgili olarak şu ilkeler ve anlayışlar her yerde ve
her zaman benimsenmelidir: (Kepçeoğlu, 2004:104, Yeşilyaprak, 2006:270).
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•

Bireyi tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini tanımalarına
yardımcı olmaktır.

•

Okullarda tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri mutlaka takım halinde birlikte çalışmayı
gerektirir.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir.

•

Tanıma hizmetleri ile bireyler hakkında toplanan bilgiler objektif, geçerli
ve güvenilir olmalıdır.

•

Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde
edilen sonuçları çok dikkatlice kullanmak gerekir.

•

Okullarda öğrenciler hakkında çeşitli teknik ve araçlarla parça parça
toplanan bilgiler, bir bütünlük içinde sınflandırılmalı, özetlenmeli;
öğrencilerle paylaşmak ve gerektiğinde diğer ilgililere sunulmak üzere
dosyalanmalıdır.

•

Okullarda öğrenciler hakkında toplanan özel ve gizli olmayan genel
bilgilerden öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, yöneticilerin ve hatta
velilerin de yararlanması sağlanmalıdır.

•

Bireyleri tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallara mutlaka
uyulmalıdır.

•

Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke olarak
benimsenmelidir.

Birey hakkında sistemli olarak toplanıp kaydedilen bilgiler çok geniş bir
alana yayılır. Ama amaç hepsinde aynıdır. Her okul, kendi amaç ve imkanlarına
göre, toplu dosya için toplayacağı bilgilerin çeşit ve derinliğini kendi
ayarlayabilir (Tan ve Baloğlu 2006:152). Örneğin bir ilkokulda bireyi tanıma
hizmetleri için düşünülebilecek bilgi toplama alanları bir lisede düşünülebilecek
bilgi toplama alanlarından farklı olmaktadır. Bu tür farklılıklar psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetleri verilecek bireylerin özellikleri ve gelişim farklılıklarının
doğal bir sonucudur (Kepçeoğlu, 2004:108).
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Bireyi tanımanın esas amacı, elde edilen bilgileri bireyle paylaşarak kendini
gerçekçi biçimde tanımasına yardımdır (Yeşilyaprak, 2006:272). Bireyi tanıma
amacıyla çeşitli kaynaklar incelendiğinde bireyi tanıma için kullanılan tekniklerin
testler ve test dışı teknikler olmak üzere iki grupta sınıflandığı görülmektedir.
Testler
Testler genelde şu amaç için kullanılır (Kepçeoğlu, 2004, Yeşilyaprak, 2006).

•

Bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi toplama

•

Özel ve üstün yetenekli öğrenciler ile özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrencilerin ya da genel olarak bireylerin genel, özel ve farklı zihin
yetenekleri hakkında bilgi toplama

•

Bireylerin çeşitli kişisel uyum ve gelişme durumlarını etkileyen çeşitli
problemleri hakkında bilgi toplama).

•

Bireyin

başarısızlık

ve

uyumsuzluk

nedenlerinin

araştırılmasında

testlerden yararlanılır. Örneğin öğrencinin öğrenme güçlükleri psikolojik
olabilir. Bu nedenlerin saptanmasında testler kullanılabilir.
•

Bireylerin ben'lik kavramı yani kendilerini algılama biçimleri hakkında
bilgi toplama

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti almadan önce ve sonra
öğrencilerin gelişim ve uyum durumlarını izlemek için testlerden
yaralanılır.

Günümüzde teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte bilgisayarlardan her
alanda

yararlanabilmekteyiz.

kaydedilmesi

işlemlerinde

Bilgilerin

teknolojiden

sınıflanması,
yararlanmak

özetlenmesi
öğrenci

ve

hakkındaki

bilgilerin tüm akademik yaşantısı boyunca daha kolay takip edilmesini
sağlayacaktır.

Bireyler hakkında çeşitli teknikler kullanılarak toplanan bilgilerin saklanması
hafızaya bırakılmamalıdır. Bireyi tanımak için devamlı ve sistemli olarak
toplanan bilgiler kaydedilmezse, zamanla kaybolup gider ya da yanlış şekillerde
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hatırda kalır (Tan ve Baloğlu, 2006:157). Bu nedenle bireyler hakkında çeşitli
teknikler kullanılarak toplanan bilgiler elenir, sınıflandırılır, kontrol edilir ve
özetlenerek düzenli bir şekilde kaydededilir. Bireyi tanıma teknikleri ile elde
edilen bu bilgilerin kaydedildiği dosya toplu dosya olarak adlandırılmaktadır.

Toplu dosya yerine öğrenciyi tanıma ve izleme dosyası ve gelişim dosyası
isimleri verilmektedir (Yeşilyaprak, 2006:333). İçinde bulunduğumuz bilgi
çağında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve eğitimin genel yapı ve
işleyişinin değişmesi ve yeni ortaya çıkan olanaklardan yararlanılması
kaçınılmazdır. Bu nedenle geleneksel olarak kullanılan toplu dosyaların yerine
artık disketler kullanılmalıdır (Özgüven, 2000:120).

Bugüne kadar danışma alanında bilgisayar kullanımı kariyer gelişimde
yoğunlaşmakla birlikte pratik kullanım alanları da bulunmaktadır Bilgisayarın
diğer kullanım alanları öğrencilerin kayıtlarının tutulması, danışma etkinliği,
öğrencilerin

bireysel ve grup terapilerinin zamanlarının belirlenmesi, kişisel

dosyalar oluşturulması ile ilgili etkinlikler yer almaktadır (Sabella, 1996:85).

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

Bilgi toplama servisi, bir okuldaki rehberlik programının en önemli yanını
oluşturur. Öğrenciler, öğrenim hayatlarının hemen her düzeyinde bir takım
problemlerle karşı karşıya kalırlar ve zaman zaman, kendileri için hayati önem
taşıyan kararlar verme durumunda kalırlar.

Değişimin her alanda hızla yaşandığı

dünyamızda durmadan yeni

mesleklerin ortaya çıktığı ve geleneksel mesleklerin ortadan kalkmakta olduğu
toplumumuzda; meslekler ve eğitim kurumları hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi
sahibi olmak gittikçe güçleşmektedir. Bu nedenle öğrencileri çevrelerinde
kendileri için hazırlanmış imkanlardan
başlıca görevlerinden olmalıdır.

heberdar etmek rehberlik servisinin
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Ayrıca öğrenciler gelişim yönünden zaman zaman kritik dönemden geçerler.
Bu dönemlerde bedensel ve duygusal gelişimin ilkeleri hakkında onları
aydınlatmak, kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar ve çevreye iyi bir
uyum sağlama konusunda bilgi vermekte rehberlik servisinin esas fonksiyonları
arasında sayılabilir.

Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin esas amacı okullarda öğrencilerin
eğitsel ve mesleki alanlarda kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimleri yaparak
onların eğitsel ve mesleki yönelmelerine yardımcı olmaktır (Yılmaz, 2006:68).
Kısaca bilgi toplama hizmetleri "öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır'' şeklinde özetlenebilir
(Yeşilyaprak, 2006:12).

Bir okuldaki rehberlik örgütünün bilgi verme servisinin öğrencilere sağladığı
bilgiyi üç başlık altında inceleyebiliriz (Yılmaz, 2006:69).

•

Eğitsel Bilgiler: Bu bilgiler daha çok öğrencinin başarısını artırmaya
yönelik bilgilerdir. Bu bilgiler; hızlı ve etkili kitap okuma teknikleri, verimli
ders çalışma yöntemleri, ders çalışma planı hazırlama ve uygulama, not
tutma, boş zaman etkinlikleri, bilimsel yaratıcı ve eleştirel düşünme
olarak sıralanabilir.

•

Mesleki Bilgiler: Bu bilgiler öğrenciye eğitim yaşamı boyunca ilgi yetenek
ve kişilik özellikleri bakımından kendisini ve kendisine uygun meslekleri
tanımayı, bir mesleğe yönelmeyi, meslek ve iş yaşamına hazırlanmayı
ve bir meslekte ilerlemeyi içeren bilgileri kapsamaktadır.

•

Kişisel-toplumsal Bilgiler: insan ilişkileri ve iletişim, problem çözme
yöntemleri, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, öz disiplin, sorumluluk
alma, etkin dinleme, tartışma, aile ilişkileri, toplumsal roller gibi bilgileri
kapsamaktadır.

58

Kişiye kendisi, çevresi ve öğrenim ve mesleklere ilişkin bilgiler bireysel ve
grup etkinlikleri ile aktarılabilir. Belli başlı bilgi sunma yolları arasında psikolojik
danışma, duruma alıştırma, çevre taraması, okul ve işyeri ziyaretleri, meslekler
ya da okullar haftası gibi günler, görüşme metodları yer alır (Tan ve Baloğlu,
2006:161).

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

Bu hizmet öğrencilerin yararlanmaları ve yardım almaları amacıyla okul
içinde ve okul dışında gereksinim duydukları kişi ve kurumlara yönlendirme
hizmetidir (Yılmaz, 2006:71).

Öğrenciler, kökleri kişiliğin derinliğinde yer alan psikolojik bir rahatsızlık,
sahip olduğu özellikleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme, çekingen davranma,
olumsuz aile ve arkadaş ilişkileri, ders başarısızlığı, meslek seçme gibi
konularda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu hizmetlerin bir kısmı okul ortamında
ve okulda görevli personel tarafından sunulabilir. Bazı hizmetler ise, okul
dışındaki kurumlarda sunulan hizmetlerdir (Çam, 2004:62).

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinde çalışan psikolojik danışman
kendi görev sınırları dışında kalan çeşitli problemler için öğrencileri rehebrlik ve
araştırma merkezlerine ve diğer kişi ve kurumlara yardım almaları amacıyla
yönlendirmelidir. Bu hizmetin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için hem
öğretmenlerin,
öğrencilerin

hem

de

problemlerine

okul

psikolojik danışmanının

yönelik

hangi kurum,

okul

çevresinde

kuruluş yada

kişilere

başvuracakları konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir (Yılmaz, 2006:71).

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda çeşitli okullara, programlara, seçmeli derslere, sosyal, kültürel ve
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eğitsel etkinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yerleşmeleri
amacıyla yapılan çalışmaları kapsar (Güven, 2004:75).

Yerleştirme

hizmetlerinin

amacı,

öğrencilerin

niteliklerine

uygun

programlara, ders dışı etkinliklere, eğitici kollara yerleştirilmelerine, onların
sürekli ya da yarım zamanlı iş bulmalarına yardımcı olmaktır (Kuzgun, 1992:7).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre ve hizmetin niteliğine göre
çeşitlilik göstermektedir (Kepçeoğlu, 2004:115).

•

Hizmetin verildiği yere göre:

Okul-içi yerleştirme: Okulda açık olan alan/bölümler, programlara, eğitsel
kollara, sanatsal ve kültürel etkinliklere yerleştirme
Okul-dışı yerleştirme hizmetleri: Okul dışında çeşitli iş ve mesleklere, bir üst
öğretim kurumuna, programlara ve sanatsal ve kültürel etkinliklere
yerleştirme

•

Hizmetlerin niteliğine göre:

Eğitsel yerleştirme: Program, alan/bölüm, kurs, ders, diğer okullara
yerleştirme.
Mesleki yerleştirme: Öğrencileri iş, mesleğe yerleştirme.
Sosyal yerleştirme: Sosyal, kültürel, eğitsel kol etkinliklere yerleştirme
(Yılmaz, 2006:72).

Okullarda

yerleştirme

hizmetlerinin

gerçekçi

olması

ve

öncelikle

uygulamalara dönük olarak düzenlenmesi için gerekli olan sağlam bilgilerin
toplanması ve bunlar üzerinde gerekli incelemelerin yapılması zorunludur.
Eğitsel, mesleki ve kişisel bilgilerin toplanması ve incelenmesi; böylece
yerleştirme hizmetleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi amacı ile çeşitli Psikolojik
Danışma ve

Rehberlik tekniklerinden yararlanmak

gerekir (Kepçeoğlu,

2004:116). Görüldüğü gibi yöneltme ve yerleştirme hizmetinin ön koşulu;
öğrenciyi tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetidir.
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•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

İzleme hizmeti öğrenciye sunulan hizmetlerin sonuçlarını görmeye yönelik
"geribildirim" niteliğinde bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76). Özellikle yöneltme ve
yerleştirme hizmetleri sonucunda öğrencilerin yerleştirildikleri programlar,
etkinlikler, üst okullar, ya da iş ve meslek alanlarındaki başarı durumlarının ve
yaşadıkları uyum güçlüklerinin incelenmesi bir izleme çalışmasıdır (Güven,
2006:76).

Psikolojik danışma ve rehberlikteki izleme hizmetleri tüm öğrencilere
yönelik olmalıdır. Sadece okula devam eden öğrencileri değil, okul bitirerek bir
başka okula ya da işe giren öğrencileri de kapsamalıdır.

Bu amacın gerçekleşmesi için mezunlarla ilişkiyi koparmamak, mektup,
görüşme, eski mezunlar günleri düzenleme gibi yollarla bilgi toplayıp verilen
hizmetleri izleyip değerlendirmek gerekir (Yeşilyaprak, 2006:13).

İzleme hizmetlerinin en önemli yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
•

Okulda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleinin etkili olup
olmadığını ortaya koyar.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı ve sınıf rehberlik
planlarının yeterli ve yetersiz yanları hakkında bilgi verir.

•

Bu doğrultuda hazırlanacak olan psikolojik danışma ve rehberlik
programlarının daha gerçekçi ve öğrencilerin gereksinimlerine yönelik
olmasını sağlayarak, programın etkililiğini artırır.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekli yenilenmesini
ve gelişmesini sağlar.

•

Hizmetlerin uygulanma sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar hakkında bilgi
verir ve hizmetlerin süreç içinde iyileştirilmesini sağlar.
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•

İzleme

ve

değerlendirme

hizmeti

mezun

olan

öğrencileri

de

kapsadığından psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekliliğini
de sağlar (Yılmaz, 2006:77).

•

Okul PDR Programının Hazırlanması

Erkan (2006)'a göre, okul psikolojik danışma ve rehberlik programları, okul
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde hayati bir öneme
sahiptir. Okulda gerçekleştirilecek tüm PDR etkinliklerinin verimliliği, söz
konusu

programların

sağlıklı

bir

biçimde

hazırlanması,

geliştirilmesi,

uygulanması ve değerlendirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Vanzandt ve Buchan (1997), 1970'1i yıllardan beri A.B.D'de okul rehberliği
ve danışmanlığı alanının öncüleri "kapsamlı, gelişimsel rehberlik ve psikolojik
danışma program modeli" adında somut ve uygulanabilir bir yaklaşımın
önerilmekte olduğunu vurgulamaktadırlar (Doğan, 2000:56).

Kapsamlı

PDR

programları

kuramsal

temelini

gelişimsel

rehberlik

yaklaşımından alır (Güven, 2006:79).

Kapsamlı rehberlik program modeli, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin işlevini, salt üst okul ve meslek seçimi ya da kriz durumlarında
müdahale etme şeklinde formüle eden geleneksel rehberlik ve psikolojik
danışma yaklaşımlarına tepki olarak doğmuştur (Doğan, 2000:57).

Rehberlik hizmetleri daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi planlı,
programlı ve profesyonelce yürütülen hizmetlerdir. Hangi kurumda olursa olsun
verilecek rehberlik hizmetlerinin önceden hazırlanacak bir programa ve plana
bağlı olarak yürütülmesi gerektiği görülmektedir PDR programları geliştirilirken
kurumun özellikleri, amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınmak zorundadır. Bu
nedenle tek tip PDR programı yoktur denilebilmektedir.
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Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programının hedefleri, okulun felsefesi ve
misyonu, PDR'nin ilkeleri ve öğrencilerin ihtiyaçları üzerine temellendirilir. Bu
yüzden ilköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik PDR hizmetleri, gelişim
döneminin özellikleri ve farklılıklarından dolayı, ergenlere ve yetişkinlere
verilecek hizmetlerden farklı ve daha karmaşıktır. Kapsamlı Gelişimsel PDR,
okuldaki eğitimsel süreçler bütününün ayrılmaz bir bileşenidir (Külahoğlu,
2004:144)

Okul PDR programını hazırlamada ve geliştirmede en önemli sorumluluk
okulda görevli psikolojik danışmana düşerken işbirliği ilkesine dayalı olarak okul
müdürü ve öğretmenlere de bazı görev sorumluluklar düşmektedir (Güven,
2006:77).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre okul müdürü; rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
ile ilgili yıllık program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince
gönderilen çerçeve programı ve rehberlik kurulunun tavsiye kararlarını da
dikkate alarak, hazırlanmasını ve uygulanmasını, öğretmenlerin ise; okul
rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı yıllık çalışma programı
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekle görevli oldukları belirtilmektedir (K.K.T.C
Okul Rehberlik Tüzüğü 2/9/2005).

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

Okullarda verilen eğitimin genel amacının öğrencinin bir bütün olarak
gelişmesine yardımdır. Rehberlik servislerinde görevli psikolojik danışmanlar
da, yaptıkları çalışmalarla öğrencinin bir bütün olarak gelişmeleri yönünde çaba
göstermektedirler. Psikolojik danışmanların bu amaca ulaşabilmesi için tek
başlarına çaba göstermeleri yeterli olmamaktadır. "A.B.D'de rehberlik servisinin
etkililiği üzerine yapılan bazı araştırmalarda, "konsültasyon" çalışmaları en
yararlı hizmet olarak ifade edilmektedir'' (Akman, 1992:319).
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Psikolojik danışma ve rehberlikte müşavirlik hizmetlerinin amacı, okuldaki
yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip
olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve tüm
olanakların

bu anlayışa

uygun bir biçimde

kullanılmasını sağlamaktır

(Kepçeoğlu, 2004:123, Yılmaz, 2006:80; Güven, 2006:79).

Akman (2002), okullarda yapılan konsültasyon çalışmalarını "öğrencinin
eğitimi ile ilgili ya da yetiştirilmesinden sorumlu bir ya da daha fazla sayıda
kimsenin, psikolojik danışman ile işbirliği yaparak, öğrencinin gelişmesi için
kurdukları yardım ilişkisi" olarak tanımlamaktadır.

Bu hizmetler doğrudan öğrenciye dönük olmayan, ancak öğrencilere verilen
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004: 123).

Shaw (1972)'a göre konsültasyon çalışmalarında çocuğun probleminin
kaynağı araştırılmalıdır. Çocukla ilgili tüm kişiler karşılıklı fikir alışverişi yapmalı,
problemin kaynağı ve alınacak tedbirler konusunda ortak bir görüş birliğine
varılmalıdır (Akbaş, 2001:36).

Okullardaki PDR hizmetlerinin başarıya ulaşmasının temel koşullarından
biri, ilgililerin işbirliği içinde ve ortak anlayışla hareket etmeleridir (Güven,
2004:79). Takım halinde çalışmanın en başta gelen koşullarından biri,
takımdaki üyelerin aynı amaca erişmek üzere ortak ve yeterli bir anlayışa sahip
olmasıdır. Bu amaçla psikolojik danışma ve rehberlikte, ilgili personel
(öğretmen, yönetici, veli) arasında bu ortak yeterli anlayışın sağlanması için
müşavirlik hizmeti yerine getirilmelidir (Kepçeoğlu, 2004:123).

Yapılan araştırmalar okul yöneticileri ve öğretmenlerin PDR hizmetlerine ve
psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin algı ve anlayışları konusunda bazı
eksikliklerin ve yanlış anlayışların olduğunu göstermektedir (Güven, 2006:80).
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Öğretim kademelerinin

tümünde önem verilmesi gereğine karşın, özellikle

ilköğretim düzeyinde konsültasyon
Bilindiği

gibi

ilköğretim

çağındaki

çalışmaları ağırlıklı bir önem taşımaktadır.
çocuklar

içlerinde

bulundukları

döneminin özelliği olarak henüz yetişkinlere bağlı durumdadırlar.
öğretmen

ve velilerle

işbirliği yapılmadan

yürütülen

gelişim

Bu nedenle

rehberlik çalışmalarının

şansı ilköğretimin ilk kademesinde oldukça azdır (Akman, 2002:8).

Okullardaki

konsültasyon

hizmetleri

kapsamında

yapılabilecek

bazı

çalışmalar şöyle sıralanabilir: (Kepçeoğlu, 2004:124; Güven, 2006:80).

•

Okul yöneticisi

ve öğretmenlere

okuldaki

PDR hizmetleri

hakkında

tanıtıcı bilgiler verme
•

Öğretmenlerden

beklenen

sınıf-içi

rehberlik

uygulamalarında

öğretmenlerle yardımlaşma
•

Öğrenme

ve çalışma

öğrencilerini

güçlükleri,

özel ihtiyaçları

ve problemleri

olan

tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle

işbirliği yapma
•

Okulda

rehberlik

saatlerinde

uygulanacak

rehberlik

programını

hazırlamada ve uygulamada yönetici ve öğretmenlerle yardımlaşma
•

Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden
yaralanma yollarını açıklama

•

Okuldaki tüm olanakların

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine

daha uygun olarak kullanılmasında

okul müdürü ve diğer yöneticilerle

anlayış ve işbirliği sağlama

Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik Tüzüğü'ne göre psikolojik danışmanların
müşavirlik

hizmetiyle

öğretmenlerine

ilgili yapabileceği

ve gerektiğinde

ailelere, öğrencilere,

sınıf

diğer okul personeline yönelik hizmet alanına

uygun toplantı, konferans ve panel gibi
almaktadır.

etkinlikler;

etkinlikler düzenleme

şeklinde yer
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Konsültasyon çalışmaları bireysel ya da grup çalışmaları olarak yürütülebilir
(Akman, 2002:9).

•

Bireysel Konsültasyon

Anne ve babalara yönelik yapılan konsültasyon:

Özellikle ilköğretim

okullarında psikolojik danışmanlar sıklıkla velilerle yalnız ya da öğretmenlerle
birlikte karşı karşıya gelirler. Ebeveynler çocukların içinde bulundukları gelişim
dönemlerine bağlı olarak dile getirdikleri sorunlar birbirine paraleldir. Bu tür
problemlerin çözümüne yönelik olarak bazı alternatiflerin sunulduğu bröşür
veya yazılı notların velilere dağıtılması yararlı olabilir.

Öğretmenle yapılan konsültasyon: Değişik biçimlerde yapılabilmesine karşı
genel olarak öğretmenlerle yapılan konsültasyonlarda, belirli bir öğrenci ya da
öğrenci grubuna ilişkin öğretmenin anlattıkları dinlenir ve probleme yönelik olası
seçenekler tartışılır.

Bir diğer yöntem belirli dönemlerde öğretmenlere

rehberliğe ilişkin bilgilere içeren broşürlerin dağıtılmasıdır.

•

Grup Konsültasyonu

Vak'a çalışması grubu:

Bu tür bir konsültasyonda, sorunlu bir öğrenciye

ilişkin olarak o öğrenciyle ilgili personel ve psikolojik danışman bir araya
gelerek öğrencinin sorununa yönelik çalışma yaparlar.

Öğretmenlerle grup konsültasyonları: Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
hakkında bilgi sahibi olmaları, sadece kendilerinin bu sorunlarla karşılaştıklarını
düşünmelerini önleyerek, problemlerle baş etme güçlerinin artırabilir. Benzer
sorunlar karşısında diğer öğretmenlerin farklı bakış açıları ya da değişik çözüm
yollarını görmek, sorunları farklı boyutlarda değerlendirmelerini kolaylaştırır.

Psikolojik

danışman,

rehberlik

çalışmaları

sırasında

öğretmen

ve

yöneticilere gerek duydukları yardımı vermeye, karşılaşılan güçlükleri birlikte
çözmeye, onlara uzmanlık alanı ile ilgili müşavirlik yapmaya her zaman hazır ve
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istekli olmalıdır. Ancak bu şekilde okullarda ortak bir rehberlik anlayışının
gelişmesine yardım edebilir.

•

Anne-Babaya Rehberlik

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir. Anne-babaların davranış
ve tutumlarının çocuğun okul yaşamını ne şekilde etkilendiğini ortaya koyan
çeşitli

araştırmalar

vardır

(Güven,

2006:81).

Rehberlik

hizmetlerinden

yararlanarak kendi çocuğu hakkında yeterli bilgiye sahip anne-babalar,
çocuklarının

önündeki

engelleri

kaldıracak,

onları

yönlendirecek,

yüreklendirecek ve onların bir bütün olarak gelişmek istedikleri yönde
gelişmelerine katkı sağlayacaklardır (Yılmaz, 2006:83).

Belli bir programa ve dayalı olarak velilere farklı zamanlarda ve konularda
eğitim ve rehberlik etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu tür programlarda çocuğa
düzenli çalışma alışkanlığı ve sorumluluk kazandırma, kendine güven duygusu
ve sosyal beceriler geliştirme, çocukla iletişim, çocuğun gelişim özellikleri gibi
konular üzerinde durularak onların bu konularda çocuklara destek olmayı
sağlayacak beceriler kazanmalarına yardımcı olunabilir (Güven, 2006:82).

Rehberliğin tüm diğer çalışmalarında olduğu gibi anne-babalara rehberlik
hizmetleri de işbirliği içinde hem de planlı programlı yürütülmelidir.

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır (Kepçeoğlu, 2004:130). Öğrencilerin
çevredeki olanaklardan yararlanmalarını sağlamak önemlidir. Bu olanaklar,
psikolojik yardım ve sağlık hizmeti sunan, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yapılabildiği kuruluşlar ve çevredeki diğer okullar gibi kurumları kapsar (Çam,
2004:65).
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Okulun çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka
kuruluşların çalışmalarını tanıması ve bunlarla yakın işbirliği yapması gerekir.
Bir yandan çevre ile yakın ilişkiler ve işbirliği sürdürülürken, öte yandan da
öğrenciler ve velilere çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka uzman ve kuruluşlar hakkında tanıtıcı bilgiler verilmeli; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için veliler ve öğrenciler teşvik edilmelidir
(Kepçeoğlu, 2004:131).

Çevre ile ilişkiler içinde okulun çevreye tanıtılması da önemlidir. Okulun
özelliklerinin, ihtiyaçlarının, çevreye katkılarının çevre tarafından bilinmesi,
çevrenin

okula

olan

ilgisini

artıracak

ve

okulun

çevre

tarafından

desteklenmesini sağlayacaktır. Bu amaçla okulu tanıtıcı gazete, broşür veya
dergi çıkarılabileceği gibi yerel basından da yararlanılabilir (Güven, 2004:83).

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

Her bilimsel çalışma alanında olduğu gibi, psikolojik danışma ve rehberlik
alanında da araştırma büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, rehberlik ve
psikolojik danışmada geleneksel olarak bilinen değerlendirme hizmetleri
günümüzde araştırma ve değerlendime hizmetleri olarak ele alınmaktadır
(Kepçeoğlu, 2004:126).

Özellikle uygulanan bir programın sonuçları hakkında bilgiler edinmek,
öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin özellikle, ihtiyaç ve beklentileri hakkında
ayrıntılı bilgilere sahip olmanın yanında yaşanan bir sorunun çözümü için yol
gösterici bilgiler edinmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapmak
gerekir (Çam, 2004:66).

Gerek araştırma ve gerekse değerlendirme hizmetleri süreklilik isteyen
hizmetlerdir ve bu hizmetler çok iyi planlanmalıdır. Bu servisin hizmetleri, okul
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rehberlik ve psikolojik hizmetler programının gerçekçi ve etkili olmasın hem de
yıldan yıla daha çok gelişmesini sağlar.

Araştırma değerlendirme servisinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları
ihtiyacın belirlenmesi

•

Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi

•

Öğrencilerin belli başlı öğrenme ve uyum güçlüklerinin

ortaya

çıkarılması
•

Psikolojik danışma ve rehberlik programında yer alan her grup hizmetin
etkililiğinin değerlendirilmesi

•

Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının
belirlenmesi olarak sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004:127).

Değerlendirme
programında

sonucunda

gereken

elde

edilen

değişiklikler

yapılır.

sonuçlara
Okullarda

göre

rehberlik

araştırma

ve

değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların ve hazırlanan
raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve hatta velilerle
paylaşılması gerekir.

Psikolojik Danışmanların Görevleri

Çağdaş dünyada eğitimin amacı, bireyi sadece zihinsel yönden
geliştirmek değil, çeşitli ve karmaşık problemlerle başedebilecek şekilde kişisel,
sosyal duyuşsal ve bedensel olarak bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşılabilme yolunda en önemli dönem çocuğun gelişiminin en hızlı
olduğu ilkokul dönemin olduğu ortaya konulmaktadır. Çocuğun tüm hayatını
etkileyen

önemli

izlerin

oluştuğu

ilkokul döneminde,

ilkokul psikolojik

danışmanın (rehber öğretmen) görevininde ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
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İlkokul

döneminde

danışmanın

amacı,

her

çocuğun

kendi

yeteneklerinden yararlanması için ona yardım etmektir. Bu doğrultuda
danışmanın fonksiyonu, çocukların özgür öğrenme ve normal gelişme
problemlerine yardım etmektir (Ültanır, 2003:4).

Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin kişisel/sosyal, eğitsel ve
mesleki gelişimleri için çaba göstermektedirler (Nystul,1999; Erford, 2003). Bir
diğer deyişle okullarda psikolojik danışmanlar, öğrencilerin yaşamlarındaki
ilerleme

ve

gelişmenin

devamlılığını

garanti

altına

alan

stratejilerin

planlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin yüksek düzeyde gelişmesi için
onları cesaretlendirirler (Yalçın, 2006:123).

İlkokul danışmanlık programları diğer eğitim düzeylerinden ayrı ele
alınmalı ve bu bağlamda danışmanının rol ve işlevleri de diğer öğretim
kademelerinden farklılaşmalıdır. Bu farklılık danışmanın ne yaptığından ziyade,
nasıl yaptığında farklılaşmasıdır (Akboy ve İkiz, 2007:154).

Kepçeoğlu (2004), psikolojik danışmanların görevlerini belirleme
konusunda, bu konuda ileri bir durumda olan Amerika'da özellikle 1960-1970
yılları arasında, yoğun çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda öncelikle görev
alanlarının belirlendiği; sonra da danışmanların esas işi sayılan olumlu görevler
ile,

danışmanların işi sayılmaması gereken olumsuz görevlerin birlikte

listelendiği dikkati çekmektedir. Amerika'da Amerikan Personel ve Rehberlik
Derneği'nin (APGA) bünyesinde bulunan Amerikan Okul Danışmanları Derneği
(American School Counselor Association) tarafından sıralanan görev alanları
ve görevler ülke çapında yaygın olarak benimsenmektedir. Bu derneğin üyesi
olan bütün danışmanlar bu görev listesini esas almak zorundadırlar. Bu dernek
orta dereceli okul danışmanlarının görevlerini on görev alanında kırk dokuz
görev maddesi halinde listelemiştir.
Bunlar:
•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını planlama ve geliştirme

•

Psikolojik danışma
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•

Öğrencileri tanıma

•

Eğitsel ve mesleki planlama

•

Başka kurum ve kişilere psikolojik yardım için öğrenci gönderme

•

Yerleştirme

•

Velilere yardım

•

Müşavirlik (konsültasyon)

•

Araştırma

•

Halkla İlişkiler olarak belirlenmiş ve benimsenmiştir.
Engin

(1996),

Amerika

Birleşik

Devletlerinde

bulunan

Eğitim

Kaynakları Bilgi Merkezi (ERİC)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi,

ilköğretim

hizmetlerinde

psikolojik

danışma

çalışan

danışmanların

görevlerini; psikolojik danışma, konsültasyon, öğrencileri tanıma, ailelere
yardım, çevre ile ilişkiler, program yapmak ve koordine etmek, mesleki
gelişim, gelişimi sağlayıcı bir ortam hazırlamak, öğrencileri desteklemek,
disiplin işleri, halkla ilişkiler, araştırmalar yapmak ve yerleştirme olarak
belirtmektedir.

Aşağıda ilkokul psikolojik danışmanlarının görevleri olarak belirtilenler kısaca
açıklanacaktır:
•

Psikolojik

Danışma:

Öğrencilere

kendilerini

daha

iyi

tanımaları,

anlamaları ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardım etmek.
•

Konsültasyon: Öğrencilerin gereksinimlerini karşılama amacına yönelik
olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve okuldaki diğer personel ile
görüşmek ve işbirliği yapmak.

•

Öğrencileri Tanıma: Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri ve
nitelikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları güvenilir şekilde saklama
ve dosyalama, gerektiğinde bu bilgileri yorumlayarak iş, okul ve meslek
tercihlerine yardım etmek ve özel programlara katılmalarını sağlamak.

•

Ailelere Yardım: Ailelerle grup veya bireysel toplantılar düzenleyerek
onlara çocuklarının gelişimsel özellikleri, problemleri davranışları ve
diğer ilgili konularda bilgi vermek ve işbirliği yapmak.
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•

Çevre İle İlişkiler: Öğrencileri okul içinde ve dışında uygun olan
profesyonel kişilere göndermek.

•

Program yapmak ve Koordine Etmek: Rehberlik programını yapmak ve
etkinlikleri düzenlemek, gerçekleşmesi için ailelerin, okul personelinin ve
diğer ilgililerin çalışmalarını koordine etmek.

•

Mesleki Gelişim: Rehberlik programının bir parçası olarak mesleklerin ve
meslek seçiminin önemini kavramalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin
yöneltme

ve

mesleki

rehberliğin

amaçlarını

gerçekleştirmede

öğretmenlerle işbirliği yapmak.
•

Gelişimi Sağlayıcı Bir Ortam Hazırlamak: Öğrencilerin bedensel, sosyal
duyuşsal ve akademik gelişimlerini sağlayıcı bir ortam hazırlamak ve
bunları engelleyebilecek ve okul ortamında bulunabilecek her türlü
öğreyi ortadan kaldırma çalışmalarında bulunmak.

•

Öğrencileri Desteklemek: Öğrenciler herhangi bir olayla karşılştığı
zaman onları desteklemek ve yalnız bırakmamak.

•

Disiplin

İşleri:

Disiplin

problemi

olan

öğrencilerle

konuşmak,

öğretmenlere ve yöneticilere danışmanlık yapmak veya onlarla birlikte
çalışmak.
•

Halkla İlişkiler: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yarar ve
önemini öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve yöneticilere, okul ve
çocuklarla ilgilenen çevredeki insanlara anlatmak.

•

Araştırmalar Yapmak: Öğrencilerin özellikleri, değer yargıları, tutumları,
rehberlik programının etkinliği ve değerlendirilmesi, öğrencilerin yaşam
biçimleri ve başarıları konularında okul içinde ve dışında araştırmalar
yapmak.

•

Program

Geliştirmek:

Okuldaki

akademik

programın

öğrencilerin

gereksinimleri doğrultusunda yürütülmesini ilgililerce koordine etmek ve
bireysel özelliklerine göre planlanmasına çalışmak.
•

Yerleştirme: Okula yeni gelen öğrenciler ve veliler ile görüşmeler
yaparak

öğrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

programlara
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yerleştirmelerini sağlamak.

İleriki yıllarda iş,

meslek ve okullara

yerleşmelerine yardım etmek.

Kepçeoğlu (1978), yılında okul danışmanlarının görevleri konusunda
geniş çaplı bir araştırma yaparak danışmanların görevi olanları altmış madde
ve danışmanın görevi olmayan olumsuz görevleri yirmi altı madde içinde
toplanmıştır.
Yapılan araştırmaya göre danışmaniarın görevi olanlar görev alanlarına göre
şöyle özetlenebilir:

1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik programını geliştirme ve uygulama
alanındaki görevler:
•

Okul psikolojik danışma verehberlik programını hazırlama ve okul
müdürüne sunma

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını özetleme, bu özeti
yönetici, öğretmen, öğrenci ve başka ilgililere dağıtma

•

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında gerekli olan yer, araç
ve gereçlerin sağlanması için okul müdürüne önerilerde bulunma

2. Psikolojik Danışma alanındaki görevler
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik
danışma yapma

•

Öğrenim planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Meslek seçimi planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Kişisel ve sosyal problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma
yapma

•

Okulla ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Aile ile ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Öğrencilerle küçük gruplar halinde, grupla psikolojik danışma yapma

•

Psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutma

3. Oryantasyon-okula alıştırma alanındaki görevler
•

Yeni gelen öğrencilere okulu tanıtma çalışmaları yapma
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•

Gruplar halinde okulu, okuldaki türlü eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri
tanıtıcı konuşmalar yapma

4. Öğrencileri tanıma alanındaki görevler
•

Okuldaki öğrencileri tanıma çalışmaları için bir program hazırlama

•

Öğrencilere test,

envanter, anket gibi psikolojik

ölçme

araçları

uygulayarak onların türlü özellikleri hakkında bilgi toplama
•

Özel ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici,
öğretmen ve velilerin yararlanmalarını sağlama

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutma

5. Bilgi toplama ve yayma alanındaki görevler
•

iş ve meslekler hakında tanıtıcı bilgiler toplama ve bu bilgileri öğrencilere
açıklama

•

Öğrencileri ilgilendiren okul-içi programlar, iş ve meslekler hakkındaki
tanıtıcı bilgileri özetleyen bültenler ve duyuru tahtaları hazırlama

•

Orta dereceli mesleki okullar, üniversiteler hakkında bilgi tanıtıcı bilgiler
toplama ve öğrencilere açıklama

6. Yerleştirme alanındaki görevler
•

Okul içinde öğrencilerin ders, kurs veya bölüm seçmelerine yardım etme

•

Ders-dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etme

7. İzleme alanındaki görevler
•

Okulu bitiren öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapma

•

Ders-dışı eğitsel çalışmalara yerleştirilen öğrencilerin gelişimlerini izleme

8. Araştırma ve değerlendirme alanındaki görevler
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberliğe olan ihtiyaçlarını inceleme

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflama ve analiz etme

•

Öğrenci başarısını etkileyen etmenler üzerinde araştırma yapma

•

Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılacak test, envanter, anket ve
toplu-dosya gibi araçları hazırlama, geliştirme veya temin etme
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•

Okuldaki psikolojik ölçme araçlarının ve öğrenciler

hakkında toplanan

özel ve kişisel bilgilerin gizliliğini sağlama

9. Yönetici

ve

öğretmenlere

müşavirlik

(konsültasyon)

yapma

alanındaki görevler
•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere yardım etme

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere yardım etme

•

Okuldaki çeşitli toplantılara katılma, bu toplantılarda psikolojik danışma
ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verme

Bireysel olarak öğrencilerle danışma yapma yanında okuldaki diğer
personelle konsültasyon da danışmanın rolleri arasındadır. Okul danışmanları
öğretmenlerle

konsültayon

yaparak

belirli

öğrencilere

yönelik

bireysel

düzeydeki disiplin problemleriyle daha az uğraşıp genel sınıf ortamını daha
olumlu hale getirebilirler. (Martin ve Baldwin 1996:107-113).
1 O. Çevre ve veli ile ilişkiler alanındaki görevler
•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka uzman ve
kuruluşlar hakkında öğrencilere ve velilere bilgi verme; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için onları teşvik etme

•

Çevrede

psikolojik

kuruluşların

danışma ve

çalışmalarını

rehberlik

tanıma

ve

yardımı

başka

veren

kuruluşlara

başka
öğrenci

gönderme işlerini yürütme
•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim programını ve
çocukların yetenek, ilgi, başarı ve gelişim durumları hakkında velilere
açıklamalarda bulunma (Kepçeoğlu, 2004:253-256).

Yine bu çalışmada danışmanların esas işi sayılmaması gereken olumsuz
görevler de belirtilmiştir. Danışmanın işi sayılmayan görevler aşağıda
özetlenerek verilmiştir.

Danışmanların işi sayılmayan görevler:
•

Yeni gelen öğrencileri okula kayıt etme
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•

Öğrenciler hakkında edindiği özel ve kişisel bilgileri okul müdürüne
açıklama

•

Okulda nöbet tutma

•

Herhangi bir nedenle öğretmeni okula gelmeyen sınıflara girme

•

Çeşitli idari işlerde okul müdür ve yardımcılarına yardım etme

•

Öğrenciler ile öğretmen ve yöneticiler arasında arabuluculuk yapma

•

Kendi gönüllülüklerine bakılmaksızın öğrencileri problemlerine göre
ayırarak psikolojik danışmaya zorlama

•

Sınavlarda gözcülük etme

•

Görme ve işitme özürü olan öğrencileri tarama çalışmaları yapma
(Kepçeoğlu, 2004:258-259).

Türkiye'de

okul danışmanların görevleriyle ilgili ilk kez 1983 yılında

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesi ile
yazılı hale getirilmiştir (Kepçeoğlu, 2004:252). Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler
Dergisi, 2145, 15, 8, 1983 ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (1985)'ne göre
uzmanlık eğitimi almış olan rehber öğretmenin, rehberlik ve psikolojik
danışmanın amaç ve ilkeleri çerçevesinde hangi görevleri yerine getirmeleri
gerektiği belirtilmiştir.
Bu görevler:
•

Öğrenciyi tanımaya yönelik gerekli dökümanları hazırlama ve öğrenciye
uygulama.

•

Üstün yetenekli yada özel ihtiyaçları ve problemleri (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) olan öğrencileri ortaya çıkarmalıdır.

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici ve
velilerin yararlanmalarını sağlamalıdır.

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutmalıdır.

•

Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermelidir.

•

Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilere meslekleri tanıtıcı ve meslek çeşitleri hakkında bilgi
vermelidir.

•

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında bilgi vermelidir.
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•

Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri konusunda rehberlik etmelidir.

•

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade
edememe, sınav kaygısı gibi konularda sorunları olan öğrencileri teşhis
etmelidir.

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım
etmelidir.

•

Sınıf içinde bazı sorunlar çıkaran ve özel problemleri olan öğrenciler
hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapmalıdır.

•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım etmelidir.

•

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını ve kişisel özelliklerini
incelemelidir.

•

Okul binasını, okul yönetimini ve kurallarını, ders programlarını ve ders
dışı etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapmalıdır.

•

Son sınıf öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi
vermelidir.

•

Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin farkına varma ve anlamada
yardımcı olmalıdır.

•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları
tanımalı ve gerektiğinde öğrenci göndermelidir.

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflamalı ve analiz etmelidir.

•

Rehberlik

ve

psikolojik

danışma

hizmetlerinin

işbirliği

içinde

yürütülmesini sağlamalıdır.
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle çalışmalar
yapmalıdır.

•

Kişisel ve sosyal problemleri olan öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Aile ile ilgili problemleri olan öğrencilere yardımcı olmalıdır.

•

Başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı ve iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapmalıdır.

•

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardımcı olmalıdır.
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•

Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme
çalışmaları yapmalıdır.

•

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları
yapmalıdır.

Ülkemizdeki okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık tüzüğüne göre
psikolojik danışmanların görevleri genel olarak belirlenmiştir. Bu görevler
danışmanın; rehberlik eğitim programına ilişkin görevleri, bireysel planlamaya
ilişkin görevleri, müdahale birimine ilişkin görevleri ve sistem desteğine ilişkin
görevleri olarak ayrı ayrı gösterilmiştir.
Bu görevler aşağıda belirtilmiştir:
•

Bakanlığın

gönderdiği

yıllık

rehberlik

çerçeve

programını

sınıf

düzeylerine, okulun türüne ve okulun ihtiyaçlarına göre hazırlayarak okul
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütme kuruluna sunmak.
•

Rehberlik eğitim programının ilgili kısımlarının uygulanmasında okul
müdürünün yönetiminde sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde çalışmak.

•

Okulun tür, derece, özellik ve ihtiyaçlarına göre akademik, kariyer ve
kişisel/sosyal

gelişim

alanlarındaki

etkinlikleri

planlamak,

programlandırarak uygulamak veya uygulamasına rehberlik etmek.
•

Rehberlik Eğitim Programının içerdiği etkinliklerden,
rehberlik ve psikolojik danışma

uygulanması

alanında özel bilgi ve beceri

gerektirenleri uygulamak.
•

Bireysel

planlama

biriminin

gerektirdiği

akademik,

kariyer

ve

kişisel/sosyal gelişim alanları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma
etkinliklerini yürütmek ve her öğrencinin durumunu içeren bireysel dosya
tutmak.
•

Okula yeni başlayan veya nakil yoluyla gelen öğrencilere sınıf öğretmeni
ile işbirliği yapmak, okul ve çevreyi tanıtan çalışmalar yapmak.

•

Öğrencilerin gidebileceği üst öğretim kurumları, çalışabileceği iş ve
meslekler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilere duyurmak.
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•

İş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, olanaklar

ölçüsünde

ilgili okullara ve işyerlerine öğrencilerle birlikte inceleme geziler
düzenlemek.
•

İhtiyaç duyan öğrencilere bireysel veya grup psikolojik danışmanlık
yapmak.

•

Okulda, özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi
sürdürülüyorsa,

bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine

gerekli

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini, Bakanlıkla işbirliği içinde
yürütmek.
•

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili konularda okul içi
araştırmalar yapmak, sonuçlarından yararlanılmasını sağlamak.

•

Öğrencilerin istek, ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda
eğitsel kollara yönelmesi çalışmalarında, branş ve sınıf öğretmenlerine
bilgi vermek ve işbirliği yapmak.

•

Gerektiğinde okul aile birliği ve disiplin kurulu toplantılarına katılmak ve
bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hakkında
açıklayıcı bilgiler vermek veya öğrencinin durumu hakkındaki fikrini
söylemek.

•

Ailelere, öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul
personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel
gibi etkinlikler düzenlemek olarak belirtilmiştir.

İlkokul

danışmanlığının

görevleri

konusunda

yapılan

çalışmalara

bakıldığında, bu görevlerin öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik olan hizmetleri
kapsadığı görülmektedir. Okullarda görev yapmakta olan psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından doğru
şekilde

algılanması

büyük önem

taşımaktadır.

Bu

nedenle

psikolojik

danışmanların görevleri özellikle öğretmenler tarafından doğru algılanmalıdır.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İçerisinde Öğretmenlerin
Önemi

Öğrenciler yaşamlarının önemli bölümünü okulda öğretmenleriyle birlikte
geçirmektedirler. Öğretmenlerden artık okulda öğrencilerin belli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamak yanında kişilik gelişimlerine de katkı koymaları
beklenmektedir.

Öğrencilerin

her

birinin

tüm

yönleriyle

geliştirilmeleri

gerektiğine inanan öğretmen psikolojik danışma ve rehberlik ekibi içinde yerini
almaya hazır demektir. (Bakırcıoğlu, 2005).

Eğitim sürecinde, öğrencinin gelişimi ve uyumu açısından öğretmenin
etkili ve önemli rolü vardır. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen
anahtar konumunda ve bu hizmetleri yürütecek takımın vazgeçilmez en önemli
üyesidir. Çünkü öğretmen öğrencinin her yönüyle tüm olarak kendini
gerçekleştirmesine hizmet etmektedir. Bu durum öğretmene rehberlik açısından
önemli görevler yüklemektedir (Yeşilyaprak, 2006).

Öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerinin temel felsefesinin uygulanışındaki
ilkeleri bilmeleri bu hizmeti yürüten kişilerle işbirliği içinde olmaları, okuldaki
rehberlik hizmetleri ve anlayışının gelişmesi yönünden büyük önem taşır
(Özgüven, 2000:279). Okullarda rehberlik hizmetleri sadece rehber öğretmen
ve

psikolojik

danışman

tarafından

yürütülmeyecek

kadar

kapsamlıdır.

Öğretmenlerin rol almadığı hiçbir rehberlik hizmeti rehber öğretmen ve
psikolojik danışman ne kadar başarılı olursa olsun çok etkili olamayacaktır.

Öğretmenler öğrencilerle sürekli etkileşim halindedir. Öğretmenin
öğrenciyi en iyi tanıyan kişi olduğu söylenebilir. Bu nedenle bir sorun ortaya
çıkmadan önce bunu gözlemleyip rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla
paylaşması öğrencilere olumlu yansıyacaktır.

Öğretmen gerekli bir rehberlik anlayışına sahip olup okulda yönetici,
rehber öğretmen ve psikolojik danışman ile işbirliği yaparak bu takım
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çalışmalarında önemli rolünü üstlenmesi önemlidir. Bu açıdan öğretmenlere
rehberlik anlayışı kazandırılarak bu konuda yeterli bilgi ve beceri ile
donatılmaları ve takım çalışması anlayışı içerisinde bu hizmetlerde sorumluluk
alması kaçınılmazdır. Bu öğretmenin yasal sorumluluğu olduğu kadar mesleki
sorumluluğudur. (Yeşilyaprak, 2006).

İyi bir öğretmen, eğitimin okuldaki tüm görevlilerin ortak bir görüş ve
anlayışla sağlayacakları işbirliği sonucu gerçekleştirilebileceğini bildiği için,
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla bilgi alışverişi yapmayı, rehberlik
hizmetleri bürosunun önerilerini göz önünde bulundurmayı ana görevlerinden
bir saymaktadır (Bakırcıoğlu, 2005).

Bu nedenlerle öğretmenler okuldaki

rehberlik hizmetlerine önem

vermeleri, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin farkında
olmaları ve onlara rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması için onlara destek
sağlamaları önemlidir.
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BÖLÜM Ill
İlgili Araştırmalar

Bonebrake ve Borgers (1984),

tarafından Kansas'ta "Yönetici ve

Danışmanların, Danışmanların Rolleri Üzerine Algıları" konulu bir araştırma
yapılmıştır. Yönetici ve danışmanların okullardaki danışmanların ideal rollerine
ilşkin algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 172
danışman ve 169 müdürden oluşan örneklem gruba, danışmanların 15 farklı
danışman rolünü, önem yönünden incelemeleri istenen bir anket uygulanmıştır.
Uygulanan anket sonucunda

bireysel danışma, yönetici ve danışmanlar

tarafından birinci sırada önemli görülmüştür. Bireysel rehberlik, küçük grup
rehberliği, sınıf rehberliği, öğretmenlere bilgi verme ve ailelere danışmanlık
konularında fikir birliğinde oldukları belirtilmiştir.

Bunun yanısıra; danışmanların öğle yemeği sırasında gözcülük,
araştırma yapma, ders programlarını düzenleme ve disiplin işleri ile ilgilenme
konularında, yönetici ve danışmanların en az önemli gördükleri görevler
olduğunu düşünmekle beraber, yöneticiler bu görevlerde danışmanların aktif
rol oynamasını istemektedirler sonuçlarına ulaşılmıştır.

Morse ve Russell (1988), tarafından yapılan "İlkokul Danışmanları Kendi
Rollerini

Nasıl

Görmektedirler?"

konulu

bir

araştırma

yapılmıştır.

Bu

araştırmada danışmanların kendi rollerini nasıl tanımladıkları ve gerçekte sahip
olmaları gereken rolleri ile ilgili düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla 130 danışmandan oluşan gruba, danışmanların 14 görevi ile ilgili 40
maddeden oluşan anket uygulamıştır.

Uygulanan anket sonucuna göre danışmanların idealde en üst düzeyde
olan ilk beş rolü;
1. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını,

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
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2. Öğrencilere grup içinde çalışarak uygun sosyal tavırlar kazanmalarına
yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
4. Grup halinde öğrencilere kendi duygularını anlamaları için yardımcı
olmalıdır.
5. Öğrencilere grup olarak problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine
yardımcı olmalıdır şeklinde sıralanmıştır.

Danışmanların gerçekte uyguladıkları rollerden en üst düzeyde olan ilk
beş rölü ise;
1. Özel ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim vermek.
2. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada okul psikoloğu ve eğitim
uzmanı ile çalışmak.
3. Öğrencilere bireysel duygularını anlamada onlara yardımcı olmak.
4. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
5. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
olarak belirlenmiştir.

İlkokul danışmanlarının kullandığı en yüksek beş etkinliğin üçünün
öğretmen ve eğitim uzmanları ile kurulan konsültasyon ilişkisi ile ilgili olduğu
rapor edilmiştir. Bu çalışmada danışanların "öğretmene yardım ihtiyacının
aslında,

öğrenciye

yardımı

amaçladığı"

vurgulanmaktadır.

İlkokul

danışmanlarının raporlarına göre bir diğer sonuç onların tercihlerinin daha çok
öğrencilerin uygun sosyal becerileri öğrenmelerine yardım etmek, benlik
kavramlarını zenginleştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek için
daha daha fazla grup çalışması yapmak olmasıdır.

Miller (1989), tarafından ilkokul müdürlerinin, öğretmenlerin ve velilerin,
ilkokul danışmanınri rolleri ve fonksiyonlarını belirlemek amacıyla Amerika'da
yapılan araştırmada, veri toplama amacı olarak danışmanın görevleriyle ilgili 28
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maddelik bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müdür, öğretmen ve
velilerin anketlere verdikleri cevapların benzerlik gösterdiği ve danışmanın rol
ve fonksiyonlarına

büyük

oranda katıldıkları, ihtiyaç olarak gördükleri

saptanmıştır.

Pişkin (1989), tarafından yapılan araştırmada orta dereceli okullarda
göre yapan yönetici, öğretmen ve danışmanların gerçek danışmanlık görevleri
incelenmiştir. Gruplar aldıkları puanlar yönünden incelendiği zaman en yüksek
ortalama puan alan grubun danışmanlar, en düşük grubun ise öğretmenler
olduğu görülmüştür.

Danışmanların görevlerini idael düzeyde yerine getirmesini engelleyen
nedenlerin ne olduğu konusundaki görüşler incelendiğinde şu sonuçlar ortaya
çıkmıştır:
1. Danışmanlar kendi görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde bilmemekte, bu
nedenle

başka

görevler

üstlendikleri

için

gerçek

görevlerinden

uzaklaşmaktadırlar.
2. Yönetici ve öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını
yeterince desteklememekte ve işbirliğinden kaçınmaktadırlar.
3. Velilerin ve kanuoyunun bu tür hizmetlere ilişkin duyarlılığı yetersizdir.
4. Öğrenci başına düşen danışman sayısı nicelik olarak yetersizdir. Bulgular,
danışmanların ideal görevlerinin ne olması gerektiği konusunda grupların
algılarının yetesiz olduğunu ayrıca, danışmanlar tarafından gerçekleştirilen
görevlerin de ideallerden uzak olduğunu göstermektedir.

Ginter ve Scalise (1990), "Öğretmenlerin İlkokul Danışmanlarının Rölü
Hakkındaki Algıları" konusunda yaptığı araştırmada öğretmenlerden danışman
rölü ile ilgili 11 ifadeden 7 tanesini önem derecesine göre sıralamalarını
istemiştir. Öğretmenlerin danışmanlardan bireysel ve grupla danışma, test
sonuçlarını yorumlama, öğrencilerin ilgilerini değerlendirme, sınıf rehberlik
çalışmalarında yol gösterme ve müşavirlik gibi rolleri bekledikleri saptanmıştır.
Öğretmenlerin bu rol beklentilerinin danışmanların kendi rol beklentileri ile

benzer

olduğu

danışmanların

bulunmuştur.
rolleri

Araştırma

hakkındaki

sonucuna

algılarının

yeterli

göre

öğretmenlerin

düzeyde

olduğu

ortaya

çıkmıştır.

Cennet (1991 ), "Veli ve Öğretmenlerin Algılarına Göre İlkokul Rehberlik
Uzmanının

Rölü ve İşlevi" konulu bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada yer

alan örneklem gurubunu ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulundan 146 veli ve
17 öğretmen oluşturmaktadır.
hizmetlerinin
birliğinde

gerekliliği

oldukları

Yapılan araştırma sonucunda

ve önemi

saptanmıştır.

konusunda

ilkokul rehberlik

veli ve öğretmenlerin

Çalışmanın

sonucunda

alanları gereklilik sırasına göre şöyle sıralanmıştır:

rehberlik

görüş
hizmet

Psikolojik danışma, bireyi

tanıma, araştırma değerlendirme, oryantasyon (okula alıştırma ve yerleştirme),
konsültasyon (müşavirlik), izleme ve çevre ile ilişkiler.

Carroll (1993), "İlkokul Danışmanlarının
konulu

Connecticut'ta

ortamında

üzerlerine

etmekte kendilerinden

yapılan

araştırmada

Algılanan
ilkokul

okul
tarif

beklenen rolleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmek
Bu amaç doğrultusunda

kişisi erkek ve 63 kişisi kadın olmak üzere toplam
örneklem

danışmanlarının

aldıkları roller ile ideal rollerini nasıl gördüklerini

için gereken eğitimi tanımlamayı amaçlamaktadır.

oluşan

Rolleri ve Eğitimi"

gruba anket

ilkokul danışmanlarının

uygulanmıştır.

32

95 ilkokul danışmanından

Uygulanan

idealde bilgi verme rölünün

anket sonucunda

olduğunu vurgulamakla

beraber ailelere bilgi verme ve okul personeli ile hizmet-içi eğitim çalışmaları
yapmada

yeterli

zamanınn

veya

aldıkları

eğitimin

yeterli

olmadığını

belirtmişlerdir.

Tuzcuoğlu (1995),

"İlkokullarda Rehberlik Servislerinden

Rehberlik

Servisinin

yapmıştır.

Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır.

çalışmaların

Öğrenciler

Üzerindeki

Etkisi"

konulu

Beklentiler ve
bir

araştırma

Birinci bölümde yapılan

amacı; ilkokullarda rehberlik servislerine ihtiyaç olup olmadığı ve

ilkokul yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin rehberlik hizmetlerinden neler
bekledikleri, beklentileri doğrultusunda sunulan hizmetlerin öğrenciler ve veliler
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üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 60
yönetici, 284 öğretmen ve 51 O veliden oluşan örneklem gruba anket
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yönetici, öğretmen ve velilerin tümü
ilkokullarında rehberlik servislerine ihtiyaç bulunduğunu belirterek rehberlik
servisinin çok önemli etkileri olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın ikinci bölümünde ise pilot bir okul seçilerek rehberlik
servisinin kurulmasına karar verilmiştir. Rehberlik servisinin yaptığı çalışmaların
sonucunda ve örneklem grupla kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda
kurulan rehberlik servisinin öğrenciler ve veliler üzerindeki etkilerinin olumlu
olduğu sonucuna varılmıştır.

Erözkan
Öğretmenlerin

(1997),
PDR

"İlköğretim
Hizmetlerine

Okullarında
İlişkin

Görevli

Yöneticiler

Değerlendirmelerinin

İle
Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmada Malatya ilindeki ilköğretim
okullarında görevli yöneticiler ile öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin
değerlendirmeleri belirlenmiş ve bu değerlendirmeler bazı değişkenlere göre
incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmanın yapıldığı ilköğretim
okulu yönetici ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine
yönelik değerlendirmeleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Yöneticilerin psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin değerlendirme bulgularında cinsiyet,
öğretmenlik branşları ve meslekteki hizmet yıllarına göre fark bulunamamıştır.

Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin
değerlendirme

bulgularında,

meslekteki

hizmet

yıllarına

göre

bulunamamışken; bayan öğretmenlerin psikolojik danışma ve
hizmetlerini değerlendirme

fark

rehberlik

düzeyi erkek öğretmenlerden daha yüksek,

branşlarına göre ise fen bilimleri branş öğretmenlerinin değerlendirme düzeyi
sosyal bilimler branş öğretmenlerinden daha yüksek bulunmuştur.

Bozkurt (1998), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınıf Öğretmenlerinin
İlkokul Rehberlik Uzmanının Görevleri Konusunda Bilinçlilik Düzeyleri" konulu
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bir araştırma yapmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sınıf
öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında

rehber öğretmenin görevi olan

maddelere büyük bir çoğunlukla görevi olduğuna katıldıklarını belirtmelerinden
dolayı rehber öğretmenin görevlerinden haberdar oldukları tespit edilmiştir.
Ancak "sınav zamanlarında gözcülük yapma; okul yöneticilerine, okulun
işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olma; tenefüslerde
öğrencilerin itişi kakışmasını önlemek amacıyla nöbet tutma; öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini koruma;
çocuğun

ruh

sağlığını

direkt

ilgilendiren

anne-baba

anlaşmazlıklarını

çözümleme; gerektiğinde aile terapisi yapma; boş geçen derslere girme
maddeleirnde tanımlanan

işleri

rehberlik uzmanının görevleri

arasında

görmektedirler. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin
ilkokul rehberlik uzmanının görevleri konusundaki bilgi düzeyleri cinsiyetlerine
ve okuttukları sınıflara göre farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyleri, meslekteki
kıdemleri ve hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmamaları bilgi düzeylerini
farklılaştırmamıştır.

Akbaş (2001), "İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğinin incelenmesi" konulu
araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde on farklı rehberlik
hizmetleri etkinliğinin altısında yönetici algıları ile psikolojik danışman (rehber
öğretmen) algıları arasında düşük düzeyde tutarlılığın olduğu belirlenmiştir. Bu
rehberlik etkinlikleri; yıllık plan ve programların hazırlanması, sınıf yönetimi
konusu, problemli öğrencilerin tespiti ve problemlerin çözümü, öğrencilerin ders
başarısızlıklarının

giderilmesi,

devamsızlıkların

takibi

ve

önlenmesi

ve

öğrencileri uygun alan ve mesleklere yöneltme etkinlikleridir.

Görüşme

sonuçlarına

göre,

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde oluşturulan işbirliğini etkileyen faktörler ise; işbirliğinin yüksek
düzeyde olmasının okullardaki yüksek idare desteği, geliştirici iletişim, olumlu
PDR anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve motivasyonu, koruyucu ve önleyici
rehberlik anlayışı, danışman rolünün benimsenmesi, velilerin katılımı ve öğrenci
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sayısının azlığı olarak saptanmıştır. İşbirliğinin düşük düzeyde yapıldığı
okullarda ise; düşük idare desteği, engelleyici iletişim, olumsuz PDR anlayışı,
danışmanın düşük motivasyonu, danışman rolünün benimsenmemesi, veli
katılımın azlığı, öğrenci sayısının fazlalığı olarak saptanmıştır.

Paskal (2001), "Okul Yöneticilerinin ve Bu Okullarda Görev Yapan
Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlilik
Düzeyleri" konulu araştırmada yöneticilerin psikolojik danışmanın görevlerini
tam

olarak

bilmedikleri

ayrıca

onlardan

rehberlikle

ilgili

görevlerde

bulunmalarının istedikleri ortaya konulmuştur. Okul müdürleri; disiplin sorunu
olan öğrencilerle ilgili olarak sosyal psikolojik araştırmalar yapma, öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgilendirme, verimli ders çalışma hakkında
bilgi verme, öğrencileri tanıma teknikleri ile ilgili form ve testleri kullanmaya
hazır bulundurma, üstün yetenekli öğrencilerle çalışma yapma, uyum sorunları
olan öğrencileri teşhis ederek onlara yardımcı olma gibi psikolojik danışmanın
(rehber öğretmen) görevi olduğu açıkça görülen konularda %11 ile % 57
arasında görevi olmadığı yönünde cevaplar vermişlerdir.

Boş geçen derslere girme, sınavlarda gözcülük yapma gibi psikolojik
danışmanın kesinlikle yapmaması gereken işleri büyük oranda psikolojik
danışmanın görevi olarak görmekte ve eğitime katkı payı, satın alma
komisyonunda görev alma, yazışma ve dosyalama işlerinde kendilerine
yardımcı olma gibi rehberlikle ilgisi olmayan rutin görevler beklemektedirler.
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BÖLÜM IV
Yöntem

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak; araştırmanın yöntemi, evren
ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer
almaktadır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilköğretim okullarında
görev yapan ilkokul öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeyinin ortaya konması amaçlandığından
tarama modelindedir.

Evren

Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunan ilkokullardaki öğretmenler ile özel sektöre ait
ilköğretim kurumlarındaki ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait
ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12
ilkokuldaki öğretmenler ile özel sektöre ait (6) ilköğretim kurumlarındaki ilkokul
öğretmenleri oluşturmaktadır. Özel ilkokullar içerisinde sadece Sanny Lane
isimli İngilizce eğitim veren okul evren içerisine alınmamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan alınan
2007-2008
gibidir.

Eğitim-Öğretim Yılı listesine göre oluşturulan tablo aşağıdaki
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EGİTİM KURUMU

ÖGRETMEN SAYILARI

Devlete Ait Okullarda Rehber Oğretmen ve
Psikolojik Danışmanın Bulunan İlkokullar

Atatürk İlkokulu

34

Gelibolu İlkokulu

15

Şehit Tuncer İlkokulu

45

Şehit Mehmet Eray İlkokulu

27

23 Nisan İlkokulu

57

Şehit Hasan Cafer İlkokulu

23

Kurtuluş İlkokulu

28

Özgürlük İlkokulu

22

Fikri Karayel İlkokulu

21

Şehit Osman Ahmet İlkokulu

27

Şehit Zeki Salih İlkokulu

20

Ziyamet İlkokulu

20

Toplam:12 Okul 339

Ozel Sektöre Ait İlkokullar

Yakın Doğu İlkokulu

32

Levent İlkokulu

43

The American Future College

24

The American Elementary School

20

Güvence İlkokulu

18

Doğu Akdeniz İlkokulu

36
Toplam:6 Okul 173
TOPLAM: 18 Okul 512
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Örneklem

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12 devlet ve 6 özel
ilkokulun tamamına ulaşılmıştır. Anket uygulanan toplam 512 öğretmenden
anketleri

cevaplamayanlar

çıkarılarak

kalan

340

öğretmen

örneklemi

oluşturmaktadır.

Ulaşılmak istenen ve Ulaşılan Örneklem Grubunun Sayısal Dağılımı
Ulaşılmak istenen

Oğretmen

Ulaşılan

Geçerli

N

%

N

%

N

%

512

100

340

67

340

67

Örneklem grubunun %67'sine ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm anketler geçerli
sayılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya temel teşkil eden veriler, öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla
hazırlanmış bir anketle toplanmıştır. Bu anket; Yönem Bozkurt tarafından 1998
yılında yüksek lisans tezinde sadece sınıf öğretmenlerinin rehberlik uzmanının
bilinçlilik düzeylerini belirlemeye yönelik olarak kullandığı soru maddelerinin,
danışmanın katkılarıyla araştırmacı tarafından araştırma amacına uygun olarak
geliştirilmesiyle oluşturulan soru maddelerinden oluşmaktadır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 6
soruya yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan kişisel bilgilere ait sorular şunlardır:
Cinsiyet, eğitim düzeyi, öğretmenlik mesleğindeki kıdemi, rehberlik ve psikolojik
danışma

konusunda

herhangi

bir

hizmet-içi

eğitim

kursuna

katılıp

katılmadıkları, görev yaptıkları okul türü ve bu yıl okuttukları sınıfın hangisi
olduğunu belirlemeye yönelik soruları içermektedir.
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İkinci

bölümde

ise

öğretmenlerin

ilkokulda

psikolojik

danışmanının

görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 47 soru yer almaktadır. Bu
maddeler psikolojik danışmanın görevi ve görevi olmayan hizmetlere yönelik
olarak hazırlanmış maddelerdir. Bu maddeler genel olarak psikolojik danışma
hizmetleri alanındaki görevlerine yönelik hazırlanmış maddeler, alıştırma
oryantasyon
alanındaki

hizmetleri alanındaki
görevlerine,

görevlerine,

sevk

bilgi

(yardım

görevlerine,

toplama
almaya

ve

bireyi tanıma

hizmetleri

yayma

hizmetleri

alanındaki

yönlendirme)

hizmetleri

alanındaki

görevlerine, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri alanındaki görevlerine, izleme
hizmetleri

alanındaki

görevlerine,

müşavirlik

(konsültasyon)

hizmetleri

alanındaki görevlerine, anne-babaya rehberlik hizmetleri alanındaki görevlerine,
çevre ve veli ile ilişkiler hizmetleri alanındaki görevlerine ve araştırma ve
değerlendirme hizmetleri alanındaki görevlerine yönelik hazırlanmıştır.

Bu

bölümdeki

sorular

beşli

Likert tipi

ölçeğine

uygun

olarak

hazırlanmıştır. Ankette yer alan görüşlere katılma düzeylerini işaretleyebilmeleri
için her maddeye 1 ile 5 puan arası değerler verilmiştir. Verilecek cevaplar
"tamamen katılıyorum" seçeneği (5) puan, "çoğunlukla katılıyorum" seçeneği
(4) puan, "kararsızım" seçeneği (3) puan, az katılıyorum" seçeneği (2) puan ve
hiç katılmıyorum" seçeneği (1) puan verilerek değerlendirilecek

şekilde

düzenlenmiştir.

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 47 maddeden oluşan
anket, toplam 340 öğretmene uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler, SPSS
programına aktarılarak ölçme aracının güvenirlik testi yapılmıştır. Anketin 47
maddesi

için

hesaplanmıştır.

güvenirlik

katsayısı

(Cronbach

Alpha)

0.975

olarak
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Uygulama

Uygulama,
çoğaltılmasından

araştırmacı
sonra,

tarafından

belirlenen

yürütülmüştür.

örneklemde

yer

alan

Anketlerin
okullardaki

öğretmenlere ulaşılarak uygulama yapılmıştır.
Veri Analizi

Araştırmada verilerin

çözümlenmesinde

bilgisayardan

yararlanılmıştır.

istatiksel analizler SPSS 13 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Toplam
340 öğretmene uygulanan anket yoluyla toplanan veriler, öğretmenlerin hangi
sınıfı okuttukları, hangi okul türünde çalıştıkları, mesleki kıdemleri, hizmet-içi
eğitim alıp almadıklarını, mezun oldukları okulları ve cinsiyetleri esas alınarak
SPSS for Windows paket programında çözümlenmiştir. Veri çözümlemede
aritmetik ortalama ( x ), varyans analizi (ANOVA) ve t-testi istatistiki
tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen boyutlarda, bu
farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını görebilme
için Tukey HSD testi kullanılmıştır.

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları eğitim düzeylerine, mesleki kıdemine ve okuttukları sınıflara göre
anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri hakkındaki farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre farkın anlamlılığını
belirlemek, hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmadıklarına göre farkın
anlamlılığını belirlemek ve görev yaptıkları okula göre farkın anlamlılığını
belirlemek için de bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Manidar farklılık gözlenen
boyutlarda,

bu

farklılığın

hangi

maddelerde

belirtilen

kaynaklandığını saptamak için Tukey HSD testi kullanılmıştır.

görüşlerden

93

Süre ve Olanaklar
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BÖLÜM V
Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde ele alınan amacın çözümü için toplanılan verilerin
istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar
verilmektedir.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Ait Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı
N

O/o

Erkek

113

33.2

Bayan

227

66.8

Toplam

340

100.0

Oğretmen Grupları

Araştırmaya toplam 340 öğretmen katıldı. Cinsiyet dağılımına bakıldığında,
araştırmaya katılanalar %33.2 erkek (n=113) ve %66.8 bayan (n=227) olduğu
saptanmıştır.

Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre
dağılımı
Eğitim Düzeyi

n

%

2 yıllık eğitim enstitüsü

4

1.2

3 yıllık eğitim enstitüsü

9

2.6

177

52.1

4 yıllık lisans

112

39.2

Yüksek Lisans/Doktora

38

11.2

Toplam

340

100.0

Atatürk

Oğretmen

Akademisi
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde %1.2 iki yıllık
eğitim enstitüsü mezunu (n=4) , %2.6 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu (n=9),
%52.1 Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu (n=177), %39.2 dört yıllık lisans
mezunu (n=112) ve% 11.2 yüksek lisans yada doktora mezunu (n=38) oldukları
tespit edilmiştir.

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdeme göre dağılımı
n

O/o

2 yıldan az

22

6.5

2-4 yıl

62

18.2

5-9 yıl

89

26.2

10-20 yıl

115

33.8

20 yıldan çok

52

15.3

Toplam

340

100.0

Mesleki Kıdem

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri incelendiğinde %6.5 iki yıldan az
görevde olduğu (n=22), %18.2 iki ile dört yıl arasında görev yaptığı (n=62),
%26.2 beş ile dokuz yıl arasında görevde olduğu (n=89), %33.8 on ile yirmi yıl
arasında görev yaptığı (n=115) ve %15.3 yirmi yıldan fazla görevde oldukları
(n=52) saptanmıştır.

Tablo

4.

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

hizmet-içi

kurs

alıp

almadıklarına göre dağılımı
Hizmet-içi Kurs

n

%

Evet

106

31.2

Hayır

234

68.8

Toplam

340

100.0

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

hizmet-içi

kurs

alıp

almadıkları

incelendiğinde öğretmenlerin %31.2 kurs gördüğünü (n=106) ve %68.8 kurs
göremediğini (n=234) beyan etmiştir.
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Tablo 5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre
dağılımı
Okul Türü

Araştırmaya

n

%

Devlet

240

70.6

Ozel

100

29.4

Toplam

340

100.0

katılan

öğretmenlerin

çalıştıkları

okul

türü

incelendiğinde

öğretmenlerden %70.6 devlet okullarında çalıştıklarını (n=240) ve %29.4 özel
okulda çalıştığını (n=100) bildirmiştir.

Tablo 6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu yıl okuttukları sınıflara göre
dağılımı
Sınıf

n

%

Birinci

43

12.6

İkinci

50

14.7

Uçüncü

47

13.8

Dördüncü

37

10.9

Beşinci

44

12.9

Branş

119

35.0

Toplam

340

100.0

Araştırmaya katılan öğretmenlere bu yıl hangi sınıfı okuttukları sorulduğunda
%12.6 birinici sınıfı okuttuğunu (n=43), %14.7 ikinci sınıfı okuttuğunu (n=50),
%13.8 üçüncü sınıfı okuttuğunu (n=47), %10.9 dördüncü sınıfı okuttuğunu
(n=37), %12.9 beşinci sınıfı okuttuğunu (n=44) ve %35.0 branş sınıfını
okuttuğunu (n=119) beyan etmiştir.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri İle İlgili Görüşleri İle İlgili Bulgular
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Beşli likert tipinde ölçeklendirilen anket maddeleri, öğretmenlerin rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri için anket maddelerinde yer alan
ifadelerin kendileri açısından uygunluğunu 1 ile 5 arasında puan vererek
belirtmeleri istenmiştir. Ölçeğin seçenekleri ve sınırlar aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın
Görevlerini Değerlendirmesinde Göz Önünde Bulundurulan Sınırlar
Ağırlık

Seçenek

Sınırlar

1

Tamamen Katılıyorum

4.20-5.00

2

Çoğunlukla Katılıyorum

3.40-4.19

3

Kararsızım

2.60-3.39

4

Az Katılıyorum

1.80-2.59

5

Hiç Katlımıyorum

1.00-1.79

Öğretmenlerin

kendi

görüşlerine

göre

rehber

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın görevleri hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemede kullanılan
ankette yer alan maddelere verdikleri cevapların ortalaması ve standart
sapmaları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 8. Anket Maddelerindeki Ortalama Değerlerine Göre Öğretmenlerin
Rehber

Öğretmen ve

Psikolojik Danışmanın Görevleri

Hakkındaki

Farkındalıkları

N

X

Ss

340

4.11

1.17

340

3.68

1.16

340

4.11

1.01

340

4.03

1.11

Oğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel 340

3.98

1.05

No

Maddeler

1

Oğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış olduğu gözlem
formlarını uygular

2

Ustün yetenekli öğrencileri ortaya çıkarır

3

Problemleri olan (görme, işitme, zihinsel, ve diğer)
öğrencileri ortaya çıkarır

4

Oğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel
bilgilerden öğretmenlerin yararlanmalarını sağlar

5
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bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar
6

Oğrenciler

hakkında

toplanan,

özel

bilgilerden velilerin yararlanmalarını

olmayan

genel

sağlar

7

Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur

8

Disiplin

sorunu

olan

öğrencilerin

kişisel

340

3.73

1.24

340

3.17

1.36

340

4.14

1.03
1.09

özelliklerini

inceler
9

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını inceler

340

4.04

10

Oğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutar

340

3.76 · 1.24

11

Okul binasını, okul yönetimini,

340

3.51

1.30

340

4.00

1.18

340

3.41

1.30

kurallarını ve etkinlikleri

tanıtma çalışmaları yapar
12

Oğrencilere verilmli ders çalışma alışkanlıkları

hakkında

bilgi verir
13

Okul yöneticilerine

okulun

işleriyle

ilgili olarak

ihtiyaç

duyduğu konularda yardımcı olur
14

Oğrencilere görgü kuralları hakkında bilgi verir

340

3.85

2.08

15

Oğrencinin kendini tanımasına yardımcı olur

340

4.18

1.11

16

Oğrencilerden

340

3.81

1.19

340

2.91

1.49

340

3.39

1.37

340

3.89

1.22

340

3.99

1.24

340

3.88

1.25

340

4.10

1.12

340

2.81

1.47

derslerle

ilgili problemleri

olanlara

bilgi

verir
17

Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman boş dersleri

doldurur
18

Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman

öğrencilere

rehberlik hizmetleri verir
19

Oğrencilere meslekleri tanıtır

20

Son sınıf öğrencilerine

gidebilecekleri

okullar hakkında

tanıtıcı bilgi verir
21

Okula yeni başlayan öğrencilere

okul hakkında tanıtıcı

bilgi verir
22

Derste problem çıkararak dersin işlenmesine engelleyen
çocukları rehberlik servisine alır

23

Tenefüslerde

öğrencilerin

açısından nöbet tutar

itişip kakışmalarını

önlemek

24

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir

25

Sınıf içinde özel problemleri

olan öğrenciler

340

3.82

1.22

340

4.27

1.42

340

3.59

1.26

340

3.96

1.14

340

3.96

1.15

340

3.86

1.18

hakkında

öğretmenlerle görüşmeler yapar
26

Ustün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapar

27

Oğretmenlere

çocukların

bazı

problemlerinin

farkına

varmasında yardımcı olur
28

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka kuruluşları tanır

29

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir

30

Oğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflar

340

3.89

1.13

31

Oğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz eder

340

3.95

1.12

32

Oğrenmede

340

3.45

1.37

340

3.92

1.18

340

3.82

1.23

340

3.82

1.29

340

4.22

1.07

340

3.44

1.40

340

3.47

1.31

340

4.03

1.14

340

4.08

1.06

sınıfın gerisinde kalan öğrencileri

rehberlik

servisine alarak sınıfın ahengini korur
33

Rehberlik

ve psikolojik

danışma

hizmetlerinin

okuldaki

diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar
34

Başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar

35

Oğrenme

güçlükleri

bulunan

öğrencilerle

çalışmalar

yapar
36

Ana-babalara

çocuklarıyla

ilişkileri konusunda

rehberlik

eder
37

Özel

eğitim

gerektiren

öğrencilerle

rehber

öğretmen

gerektiğinde özel eğitim verir
38

Çocuğun

ruh

anlaşmazlıklarını

sağlığını

direkt

çözümler,

ilgilendiren

gerektiğinde

aile

ana-baba
terapisi

yapar
39

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık,

içe kapanıklık,

kendini

vb. konularda

ifade edememe,

sınav

kaygısı

sorunları olan öğrencileri teşhis eder
40

Aile ile ilgili olarak problemleri olan öğrencilere yardımcı
olur

100

41

Oğrencilerin başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar

42

Oğrencilerin

başka

insanlarla

iletişim

kurmayı

öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar

340

3.88

1.20

340

3.90

1.20

43

Davranış problemleri olan öğrencilere danışma yapar

340

4.06

1.13

44

Okulda boş geçen derslere girer

340

2.73

1.52

45

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım

340

3.66

1.23

340

3.99

1.15

340

4.01

1.22

3.79

1.24

eder
46

Okul

rehberlik

hizmetlerinden yararlanan

öğrenciler

üzerinde izleme çalışmaları yapar
47

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme
çalışmaları yapar

Ortalama

Ankette yer alan maddelerin ortalaması 3.79'dır, yani farkında düzeyde
çıkmıştır. Bu sonuçlara göre, ankette belirtilen rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusunda öğretmenler kendilerini farkında olarak (3.79)
gördükleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar içinde en düşük
ortalama 2.73, en yüksek ortalama ise 4.27 olarak görülmektedir.

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın Görevlerine İlişkin Madde
Bazında Öğretmenlerin Görüşleri İle İlgili Bulgular ve Yorumlar

Tablo 9. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciyi tanımaya
yönelik hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f
%
Tamamen Katılıyorum

173

50.9

Çoğunlukla Katılıyorum

92

27.1

Kararsızım

36

10.6

Az Katılıyorum

18

5.3

Hiç Katılmıyorum

21

6.2
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciyi tanımaya yönelik
hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular'' görevine ilişkin 173 öğretmen
(%50.9) tamamen katıldığını, 92 öğretmen (%27.1) çoğunlukla katıldığını, 36
öğretmen (%10.6) kararsız olduğunu, 18 öğretmen (%5.3) az katıldığını ve 21
öğretmen (%6.2) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okullarda rehberlik servislerinin hizmet alanı içerisine giren ve doğrudan
öğrenciye yönelik olarak sunulan öğrenciyi tanıma hizmeti diğer hizmetlerin ön
koşulu niteliğindedir (Yılmaz, 2006:67). Psikolojik danışmanın öğrenciyi
tanımaya yönelik olarak çeşitli ölçme aracı, yöntem ve teknik kullanmaktadır.
Tablo 9'da görüldüğü gibi psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
"öğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular''
maddesine öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %78.0'dir. Çıkan

sonuca göre

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu görevinin büyük
oranda farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 1 O. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Üstün yetenekli
öğrencileri ortaya çıkarır" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

93

27.4

Çoğunlukla Katılıyorum

126

37.1

Kararsızım

60

17.6

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

19

5.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Üstün yetenekli öğrecileri ortaya
çıkarır'' görevine ilişkin 93 öğretmen (%27.4) tamamen katıldığını, 126
öğretmen (%37.1) çoğunlukla katıldığını, 60 öğretmen (%17.6) kararsız
olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az katıldığını ve 19 öğretmen (%5.6) hiç
katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir. Bu
hizmetler sadece problem çıkaran sorunlu öğrencilere yönelik hizmetler
değildir. Psikolojik danışman bireyi tanıma hizmetleri içerisinde uyguladığı
çeşitli ölçme araçlarıyla farklı özellikleri olan öğrencileri ortaya çıkarır. Tablo
1 O'da görüldüğü gibi psikolojik danışmanın "üstün yetenekli öğrecileri ortaya

çıkarır''

maddesine

katılıyorum

öğretmenlerin

seçeneklerine

tamamen

verdikleri

katılıyorum

cevaplar

toplamı

ve

çoğunlukla

%64.5

olarak

görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın bu görevinin farkındadır denilebilir. Ancak kararsızların %17.6
olması düşündürücüdür.

Tablo 11. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Problemleri olan
(görme, işitme, zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya çıkarır" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

147

43.2

Çoğunlukla Katılıyorum

123

36.2

Kararsızım

40

11.8

Az Katılıyorum

21

6.2

Hiç Katılmıyorum

9

2.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Problemleri olan (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya çıkarır'' görevine ilişkin 147 öğretmen
(%43.2) tamamen katıldığını, 123 öğretmen (%36.2) çoğunlukla katıldığını, 40
öğretmen (%11.8) kararsız olduğunu, 21 öğretmen (%6.2) az katıldığını ve 9
öğretmen (%2.6) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Bireyi tanıma hizmetleri içerisinde psikolojik danışmanın çeşitli problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarmak görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %79.4 olarak
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları görülmektedir.
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Tablo 12. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

öğretmenlerin

yararlanmasını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

139

40.9

Çoğunlukla Katılıyorum

130

38.2

Kararsızım

29

8.5

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden öğretmenlerin yararlanmalarını sağlar" görevine
ilişkin 139 öğretmen (%40.9) tamamen katıldığını, 130 öğretmen (%38.2)
çoğunlukla katıldığını, 29 öğretmen (%8.5) kararsız olduğunu, 25 öğretmen
(%7.4) az katıldığını ve 17 öğretmen (%5.0) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bireyi tanımak için toplanan bilgiler,
okul ortamında bireye yardımı amaçlayan öğretmenleri, yöneticileri, ana
babaları, psikolojik hizmet personelini ve bireyin kendisine yarar sağlar.
Öğrenciyi tanıma amacıyla sağlanan bilgilerden öğretmenler öğrencilerin
özelliklerini ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona göre akademik yardımda
bulunabilir

(Özgüven,

2000:44).

Öğretmenlerin

psikolojik

danışmanın

"öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden öğretmenlerin
yararlanmasını

sağlar" maddesine tamamen ve çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %79.1 olarak görülmektedir. Bu
sonuca göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında olduğu görülmektedir. Bu maddeye öğretmenlerin yüksek
oranda katılmalarının nedeni olarak öğrenci hakkında toplanan bilgilerden
kendilerinin de yararlanma isteklerinin olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 13. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında

toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

yöneticilerin

yararlanmalarını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

128

37.6

Çoğunlukla Katılıyorum

123

36.2

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

29

8.5

9

2.6

Hiç Katılmıyorum

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar'' görevine ilişkin
128 öğretmen (%37.6) tamamen katıldığını, 123 öğretmen (%36.2) çoğunlukla
katıldığını, 51 öğretmen (%15.0) kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az
katıldığını ve 9 öğretmen (%2.6) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden yöneticiler, okul
programında ve eğitim faaliyetlerinde gerekli değişme ve iyileştirmeleri,
okuldaki öğrencilerin nitelikleri ve gelişim düzeyleri hakkındaki bu bilgilerden
yararlanarak daha gerçekçi olarak planlama ve düzenlemeler yapmakta
yararlanabilirler (Özgüven, 2000:44). Öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın "öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel
bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar maddesine tamamen ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %73.8'dir. Bu
sonuca göre öğretmenlerin psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 14. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında

toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

yararlanmalarını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

velilerin
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

111

32.6

Çoğunlukla Katılıyorum

117

34.4

Kararsızım

50

14.7

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

28

8.2

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını sağlar" görevine ilişkin 111
öğretmen (%32.6) tamamen katıldığını, 117 öğretmen (%34.4) çoğunlukla
katıldığını, 50 öğretmen (%14.7) kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az
katıldığını ve 28 öğretmen (%8.2) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden velilerde
yararlanır. Çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin toplanış olan objektif bilgiler
sayesinde çocuklarını gerçekçi olarak daha iyi tanıyabilir. Çocukları ile ilgili
olarak alınacak eğitsel, mesleki, psikolojik ve sosyal kararları ve gelişmelerini
daha somut olarak kavrayabilir ve dolayısıyla çocuklarına daha yardımcı
olabilirler (Özgüven, 2000:45). Öğretmenlerin psikolojik danışmanın "öğrenciler
hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını
sağlar maddesine tamamen ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %67'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın
bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 15. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınav
zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f
%
Tamamen Katılıyorum
67
19.7
Çoğunlukla Katılıyorum

93

27.4

Kararsızım

67

19.7

Az Katılıyorum
Hiç Katılmıyorum

57
56

16.8
16.5
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Rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın "sınav zamanlarında

sınıf

öğretmenlerine yardımcı olur" görevine ilişkin 67 öğretmen (%19.7) tamamen
katıldığını, 93 öğretmen (%27.4) çoğunlukla katıldığını, 67 öğretmen (%19.7)
kararsız olduğunu, 57 öğretmen (%16.8) az katıldığını ve 56 öğretmen (%16.5)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın "sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur''
maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri toplamı
%47.1 olarak görülmektedir. Hiç katılmayan öğretmen grubu sadece %16.5
olarak görülmektedir. Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olmak,
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevi değildir. Bu duruma göre
öğretmenler; psikolojik danışmanın sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine
yardımcı olmaları

gerektiğini düşünmeleri psikolojik

danışmanın yerine

getirmesi gereken görevleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ve
psikolojik danışmandan farklı görevler yerine getirmelerini bekledikleri şeklinde
yorumlanabilir.

Tablo 16. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Disiplin sorunu
olan

öğrencilerin

kişisel

özelliklerini

inceler"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

154

45.3

Çoğunlukla Katılıyorum

121

35.6

Kararsızım

33

9.7

Az Katılıyorum

22

6.5

Hiç Katılmıyorum

10

2.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin
kişisel özelliklerini inceler'' görevine ilişkin 154 öğretmen (%45.3) tamamen
katıldığını, 121 öğretmen (%35.6) çoğunlukla katıldığını, 33 öğretmen (%9.7)
kararsız olduğunu, 22 öğretmen (%6.5) az katıldığını ve 1 O öğretmen (%2.9)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Öğrencilerin çeştli alanlara ilşkin sorunlarını veya davranışlarını olumsuz
etkileyen

okul-içi

ve

okul-dışı faktörlerin

belirlenmesi amacıyla

çeşitli

incelemeler yapılabilir. Öğretmenlerin "psikolojik danışmanın "disiplin sorunu
olan öğrencilerin kişisel özelliklerini inceler'' maddesine tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneğine verdikleri cevapların toplamı %80.9 olarak
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin
farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 17. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Disiplin sorunu
olan öğrencilerin çevre koşullarını inceler" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

142

41.8

Çoğunlukla Katılıyorum

122

35.9

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

12

3.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin
çevre koşullarını inceler'' görevine ilişkin 142 öğretmen (%41.8) tamamen
katıldığını, 122 öğretmen (%35.9) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3)
kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 12 öğretmen (%3.5)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin "psikolojik danışmanın "disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler'' maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneğine verdikleri

cevapların

toplamı

ise %77.7'dir.

Bu sonuca göre

öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 18. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin toplu
dosya kayıtlarını tutar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

114

33.5

Çoğunlukla Katılıyorum

116

34.1

Kararsızım

55

16.2

Az Katılıyorum

24

7.1

Hiç Katılmıyorum

31

9.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını
tutar'' görevine ilişkin 142 öğretmen (%41.8) tamamen katıldığını, 122 öğretmen
(%35.9) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 29
öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 12 öğretmen (%3.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Psikolojik danışma hizmetlerinin doğrudan öğrenciye yönelik bir hizmeti olan
bireyi tanıma hizmeti içerisinde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının;
çeşitli teknikler kullanarak edindiği bilgileri sistemli bir şekilde özetleyip bir
dosyaya kaydeder. Bu dosya toplu dosya olarak adlandırılır. Tablo 18
incelendiğinde öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen ve çoğunlukla
katılıyorum seçenekleri toplamı %67.6 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre
öğretmenlerin psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 19. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul binasını, okul
yönetimini, kurallarını ve etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

92

27.1

Çoğunlukla Katılıyorum

111

32.6

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

52

15.3

Hiç Katılmıyorum

34

10.0
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul binasını, okul yönetimini,
kurallarını ve etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 92 öğretmen
(%27.1) tamamen katıldığını, 111 öğretmen (%32.6) çoğunlukla katıldığını, 51
öğretmen (%15.0) kararsız olduğunu, 52 öğretmen (%15.3) az katıldığını ve 34
öğretmen(% 1 O.O) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Doğrudan öğrenciye dönük olarak gerçekleştirilen hizmetlerden bir tanesi de
oryantasyon (duruma alıştırma) hizmetidir. Psikolojik danışmanın, okula yeni
başlayan öğrencilere, okul binasını, kurallarını ve okuldaki etkinlikleri tanıtma
çalışmalarını genellikle dönem başında ve gerektiğinde dönem içerisinde
yapmak görevidir. Tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri
toplamı %59.?'dir. Bu sonuca göre öğretmenler, psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 20. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere verimli
ders

çalışma

alışkanlıkları

hakkında bilgi

verir"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

146

42.9

Çoğunlukla Katılıyorum

115

33.8

Kararsızım

34

10.0

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

22

6.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma
alışkanlıkları hakkında bilgi verir" görevine ilişkin 146 öğretmen (%42.9)
tamamen katıldığını, 115 öğretmen (%33.8) çoğunlukla katıldığını, 34 öğretmen
(%1 O.O) kararsız olduğunu, 23 öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 22 öğretmen
(%6.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehbelik hizmetleri içerisinde bilgi toplama ve yayma
hizmetleri bulunmaktadır.

Bu

hizmet içerisinde öğrencilere sağlanacak
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bilgilerden bir tanesi de eğitsel bilgilerdir. Eğitsel bilgiler; öğrencinin öğrenim
yaşamı boyunca ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri kapsamaktadır. Öğrencilere
verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermek, bilgi toplama ve
yayma hizmeti içerisinde sağlanacak eğitsel bilgilerdendir.

Öğretmenlerin

tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %76.?'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın
bu

görevinin

farkındadır

denilebilir.

insay

(2002),

tarafından

yapılan

araştırmada, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden öğrencilerin ihtiyaç
duyabileceği beş maddeyi sıralamaları istenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri
cevaplar incelendiği zaman
yollarını

öğrenmeleri

öğretmenler; öğrencilerin daha verimli çalışma

gerektiğini

belirtmişlerdir.

Bu

çalışmalara

göre

öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanından öğrencilere verimli
ders çalışma yollarını öğretme görevini yerine getirmeleri beklemektedir
denilebilir.

Tablo 21. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul yöneticilerine
okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

80

23.5

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

69

20.3

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

42

12.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul yöneticilerine okulun işleriyle
ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur'' görevine ilişkin 80
öğretmen (%23.5) tamamen katıldığını, 107 öğretmen (%31.5) çoğunlukla
katıldığını, 69 öğretmen (%20.3) kararsız olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az
katıldığını ve 42 öğretmen(% 12.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışmanın, okul yöneticilerine okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç
duyduğu konularda yardımcı olmak görevi değildir. Tablo 21 incelendiğinde
öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen ve çoğunlukla

katılıyorum

seçenekleri toplamı %55 olarak görülmektedir. Kararsız kalan öğretmen grubu
ise %20.3'tür. Kararsızların oranının da yüksek olması düşündürücüdür. Bu
sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın görevi olmadığı halde okul
işlerine yardımcı olmalarını beklemektedirler. Bunun nedeni olarak okullarda
yöneticiler

tarafından

psikolojik

danışmana görevi olmayan

işlerin

de

yaptırılması olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 22. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere görgü
kuralları hakkında bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

11 O

32.4

Çoğunlukla Katılıyorum

125

36.8

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

49

14.4

Hiç Katılmıyorum

20

5.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere görgü kuralları
hakkında bilgi verir" görevine ilişkin 11 O öğretmen (%32.4) tamamen katıldığını,
125 öğretmen (%36.8) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3) kararsız
olduğunu, 49 öğretmen (%14.4) az katıldığını ve 20 öğretmen (%5.9) hiç
katılmadığını belirtmiştir.
Psikolojik danışmanın görevleri arasında görgü kurallarını öğretmekyer almaz.
Öğretmenlerin

verdikleri

yanıtlar

incelendiğinde

bu

görev

maddesine

çoğunlukla katıldığını görmekteyiz. Bu sonuca göre öğretmenler görgü
kurallarını öğretmenin psikolojik danışmanın görevi olmadığının farkında
değildirler denilebilir.
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Tablo 23. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencinin kendini
tanımasına yardımcı olur" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

180

52.9

Çoğunlukla Katılıyorum

91

26.8

Kararsızım

32

9.4

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencinin kendini tanımasına
yardımcı olur'' görevine ilişkin 180 öğretmen (%52.9) tamamen katıldığını, 91
öğretmen (%26.8) çoğunlukla katıldığını, 32 öğretmen (%9.4) kararsız
olduğunu, 23 öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 14 öğretmen (%4.1) hiç
katılmadığını belirtmiştir. Rehberliğin esas amaçlarından bir tanesi, bireyin
kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla çocuğun kendini psiko-sosyal
bir varlık olarak anlaması ve kabul etmesine, fiziki ve sosyal çevresini gerçek
boyutları ile tanıyarak kendi yetenek ve potansiyelini bu koşullar içinde en iyi
şekilde kullanabilmesine yardım etmektir (Yeşilyaprak, 2006:71). Psikolojik
danışman da bu görevi yerine getirmelidir. Tablo 23'ten de görüldüğü gibi
öğretmenlerin

%52.9'unun

tamamen

katıldıklarını

belirtmeleri

psikolojik

danışmanın bu görevinin büyük oranda farkında olmaları sevindiricidir.

Tablo 24. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerden
derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

11 O

32.4

Çoğunlukla Katılıyorum

135

39.7

Kararsızım

38

11.2

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

23

6.8
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerden derslerle ilgili
problemi olanlara bilgi verir'' görevine ilişkin 11 O öğretmen (%32.4) tamamen
katıldığını, 135 öğretmen (%39.7) çoğunlukla katıldığını, 38 öğretmen (%11.2)
kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 23 öğretmen (%6.8)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
Psikolojik danışmanın öğrencilerden derslerle ilgili problemi olanlara bilgi
vermek görevi değildir. Rehberlik hizmetleri sadece problemi olan öğrencilere
yönelik etkinlikleri içermez. Çeşitli konularda problemi olan öğrenciler isterlerse
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanından yardım isteyebilirler. Öğrenciyle
psikolojik danışma ilişkisi kurulabilir.

Öğretmenlerin psikolojik danışmanın,

öğrencilerden derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir maddesinin tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı
%72.1'dir. Verilen cevaplara göre öğretmenler psikolojik danışmanın görevi
olmadığı bu etkinliği yerine getirmelerini bekledikleri sonucuna varabiliriz.

Tablo 25. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula gelmeyen
öğretmen

olduğu

zaman

boş

dersleri

doldurur"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

68

20.0

Çoğunlukla Katılıyorum

72

21.2

Kararsızım

50

14.7

Az Katılıyorum

62

18.2

Hiç Katılmıyorum

88

25.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman boş dersleri doldurur'' görevine ilişkin 68 öğretmen (%20.0) tamamen
katıldığını, 72 öğretmen (%21.2) çoğunlukla katıldığını, 50 öğretmen (%14.7)
kararsız olduğunu, 62 öğretmen (%18.2) az katıldığını ve 88 öğretmen (%25.9)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman boş dersleri doldurmak

psikolojik

danışmanın görevi değildir. Verilen yanıtlara göre bu maddeye hiç katılmayan
öğretmenlerin sayısı diğer seçeneklere verilen yanıtlardan daha fazladır. Ancak
verilen yanıtların yüzdeliklerinin birbirine yakın olması öğretmenlerin bu konuda
tam olarak emin olmadıklarını göstermektedir.
araştırmada
girmesinin

da

öğretmenler

görevi olduğunu

olarak okullarda

psikolojik

düşündüklerini

Paskal (2001) tarafından yapılan

danışmanın

boş

geçen

ortaya koymuştur.

derslere

Bunun nedeni

rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın joker öğretmen

olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tablo 26. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula gelmeyen
öğretmen olduğu zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

93

27.3

Çoğunlukla Katılıyorum

87

25.6

Kararsızım

67

19.7

Az Katılıyorum

47

13.8

Hiç Katılmıyorum

46

13.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir" görevine ilişkin 93 öğretmen
(%27.3) tamamen katıldığını, 87 öğretmen (%25.6) çoğunlukla katıldığını, 67
öğretmen (%19.7) kararsız olduğunu, 47 öğretmen (%13.8) az katıldığını ve 46
öğretmen (%13.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri süreklidir. Öğrenci sürekli gelişim ve
değişim halindedir. Rehberlik hizmetlerine her aşamada ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle psikolojik danışmanın sadece okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman

öğrencilere

rehberlik

hizmeti

vermesi

söz

konusu

değildir.

Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri

cevaplar

toplamı

%52.9'dur.

Kararsızlar

ise

%19.7

olarak
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görülmektedir.

Öğretmenler

psikolojik

danışmandan

bu

görevi

yerine

getirmelerini beklemektedirler. Bunun nedeni olarak uygulamada yönetsel
olarak yaşanan sorunlardan ortak bir rehbelik anlayışının olmamasından
kaynaklandığını düşündürmektedir.

Tablo 27. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere
meslekleri tanıtır" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

135

39.7

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

49

14.4

Az Katılıyorum

24

7.1

Hiç Katılmıyorum

25

7.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere meslekleri tanıtır''
görevine ilişkin 135 öğretmen (%39.7) tamamen katıldığını, 107 öğretmen
(%31.5) çoğunlukla katıldığını, 49 öğretmen (%14.4) kararsız olduğunu, 24
öğretmen (%7.1) az katıldığını ve 25 öğretmen (%7.4) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Okullarda rehberlik servislerinin hizmet alanı içerisine giren ve doğrudan
öğrenciye yönelik "öğrencinin ihtiyaç duyabileceği eğitsel, kişisel ve mesleki
bilgiler çeşitli kaynaklardan toplanıp aktarılması bilgi toplama ve yayma hizmeti"
olarak

adlandırılır

(Yaycı,

2008:73).

Psikolojik danışmanın

öğrencilere

meslekleri tanıtması bilgi toplama ve yayma hizmeti içerisine girmektedir.
Öğrencilere var olan meslekler yanında değişen ve gelişen dünyamızda ortaya
çıkan yeni meslekleri tanıtılması gereklidir. Psikolojik danışman bu görevi çeşitli
yöntemlerle yerine getirebilmektedir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplandığında %71.2
gibi bir oranda psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları
söylenebilir.
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Tablo 28. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Son sınıf
öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

Rehber

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

164

48.2

Çoğunlukla Katılıyorum

82

24.1

Kararsızım

45

13.2

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

24

7.1

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın

"Son

sınıf

öğrencilerine

gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi verir'' görevine ilişkin 164 öğretmen
(%48.2) tamamen katıldığını, 82 öğretmen (%24.1) çoğunlukla katıldığını, 45
öğretmen (%13.2) kararsız olduğunu, 25 öğretmen (%7.4) az katıldığını ve 24
öğretmen (%7.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Bilgi toplama ve yayma hizmeti içerisinde öğrenciye verilebilecek eğitsel
bilgilerden biri de öğrenciye üst eğitim kurumlarını tanıtmaktır. Psikolojik
danışmanın öğrencilere gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgi vermek
görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplandığında %72.3 gibi bir oran ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuca göre öğretmenlerin, psikolojik danışmanın öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgi vermenin görevi olduğunun farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 29. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula yeni
başlayan öğrencilere okul hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

138

40.6

Çoğunlukla Katılıyorum

105

30.9

Kararsızım

42

12.4

Az Katılıyorum

28

8.2

Hiç Katılmıyorum

27

7.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere
okul hakkında tanıtıcı bilgi verir" görevine ilişkin 138 öğretmen (%40.6)
tamamen katıldığını, 105 öğretmen (%30.9) çoğunlukla katıldığını, 42 öğretmen
(%12.4) kararsız olduğunu, 28 öğretmen (%8.2) az katıldığını ve 27 öğretmen
(%7.9) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında tanıtıcı bilgi vermek psikolojik
danışma

ve

rehberlik

hizmetlerinin

oryantasyon

Oryantasyon hizmetinin gerçekleştirilmesi

hizmeti

içerisindedir.

öğrencilerin okula alışmaları ve

uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, dolayısıyla derslerine daha kolay adapte
olmalarını sağlaycaktır. Öğretmenlerin tamamen ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine

verdikleri

cevaplar

toplamı

%71.5'tir.

Bu

sonuca

göre

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
olduklarını söyleyebiliriz.
Tablo 30. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Derste problem
çıkararak dersin işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

167

49.1

Çoğunlukla
Katılıyorum
Kararsızım

91

26.8

47

13.8

Az Katılıyorum

20

5.9

Hiç Katılmıyorum

15

4.4
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Derste problem çıkararak dersin
işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır'' görevine ilişkin 167
öğretmen (%49.1) tamamen katıldığını, 91 öğretmen (%26.8) çoğunlukla
katıldığını, 47 öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 20 öğretmen (%5.9) az
katıldığını ve 15 öğretmen (%4.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın, derste problem çıkararak dersin işlenmesini engelleyen
çocukları rehberlik servisine almak görevi değildir. Bu şekilde bir durum
öğrencinin diğer arkadaşlarından soyutlanması sonucunu doğurur denilebilir.
Rehberlik hizmetleri sadece sorun çıkaran öğrenciye yönelik hizmetler değil
tüm öğrencilere yöneliktir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %75.9'dur. Bu sonuca
göre öğretmenler psikolojik danışmandan görevi olmadığı halde bunu yerine
getirmelerini beklemektedirler. Bunun nedeni olarak sınıfta kendi derslerini
daha rahat bir şekilde işlemeleri isteği yanında rehberlik hizmetlerinin sadece
sorunlu öğrencilere yönelik olduğu yanlış düşüncelerinden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Tablo 31. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Tenefüslerde
öğrencilerin itişip kakışmalarını önlemek açısından nöbet tutar" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

55

16.2

Çoğunlukla Katılıyorum

76

22.4

Kararsızım

55

16.2

Az Katılıyorum

56

16.5

Hiç Katılmıyorum

98

28.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Tenefüslerde öğrencilerin itişip
kakışmasını önlemek açısından nöbet tutar'' görevine ilişkin 55 öğretmen
(%16.2) tamamen katıldığını, 76 öğretmen (%22.4) çoğunlukla katıldığını, 55
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öğretmen (%16.2) kararsız olduğunu, 56 öğretmen (%16.5) az katıldığını ve 98
öğretmen (%28.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmasını önlemek
açısından

nöbet tutmak görevi değildir.

Bu maddeye hiç katılmayan

öğretmenlerin yüzdelikleri diğerlerine göre fazladır. Ancak bu maddeye
çoğunlukla katılan öğretmen sayısının fazla olması da dikkat çekicidir. Bu
konuda öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri
konusunda

yeterince

bilgi

sahibi

olmadıklarından

kaynaklandığı

düşünülmektedir.
Tablo 32. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınıf-içi rehberlik
çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

124

36.5

Çoğunlukla Katılıyorum

122

35.9

Kararsızım

36

10.6

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

24

7.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında
öğretmenlere bilgi verir" görevine ilişkin 124 öğretmen (%36.5) tamamen
katıldığını, 122 öğretmen (%35.9) çoğunlukla katıldığını, 36 öğretmen (%10.6)
kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 24 öğretmen (%7.1)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin rehberlik programıyla belirlenen bazı görevleri bulunmaktadır.
Psikolojik danışman öğretmenlere sınıf-içi rehberlik çalışmalarında bilgi verir.
Konsültasyon (müşavirlik) hizmeti sağlar. Öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının "sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir''
maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
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verdikleri cevaplar toplamı %72.4'tür. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 33. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınıf içinde özel
problemleri olan öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapar"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

177

52.1

Çoğunlukla Katılıyorum

98

28.8

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

14

4.1

Hiç Katılmıyorum

13

3.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Sınıf içinde özel problemleri olan
öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapar" görevine ilişkin 177
öğretmen (%52.1) tamamen katıldığını, 98 öğretmen (%28.8) çoğunlukla
katıldığını, 37 öğretmen (%10.9) kararsız olduğunu, 14 öğretmen (%4.1) az
katıldığını ve 13 öğretmen (%3.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın sınıf içinde özel problemleri olan öğrenciler hakkında
öğretmenlerle görüşmeler yapmak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin
konsültasyon (müşavirlik) hizmeti içerisine girmektedir. Psikolojik danışman,
öğretmenlere öğrencilerle ilgili ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaktan
sorumludur. Öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının "sınıf
içinde özel problemleri olan öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler
yapar''

maddesinin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %80.9 olarak görülmektedir. Verilen
yanıtlara göre öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 34. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Üstün yetenekli
öğrencilerle çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

107

31.5

Çoğunlukla Katılıyorum

82

24.1

Kararsızım

82

24.1

Az Katılıyorum

43

12.6

Hiç Katılmıyorum

26

7.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Üstün yetenekli öğrencilerle
çalışmalar yapar'' görevine ilişkin 107 öğretmen (%31.5) tamamen katıldığını,
82 öğretmen (%24.1) çoğunlukla katıldığını, 82 öğretmen (%24.1) kararsız
olduğunu, 43 öğretmen (%12.6) az katıldığını ve 26 öğretmen (%7.6) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Üstün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapma psikolojik danışmanın görevidir.
Bireyi tanıma tanıma teknikleriyle elde edilen bilgilerle her öğrencinin
yetenekleri, sınırlılıkları belirlenir. Her öğrencinin bireysel ayrılıklarına göre en
üst düzeyde gelişmesine yardımcı olmak gerekir (Köksalan, 2008:201).
amacın

gerçekleştirilmesini

sağlamak

psikolojik

danışmanın

Bu

görevidir.

Öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
katılıyorum seçenekleri toplamı %55.6'dır. Öğretmenler psikolojik danışmanın
bu görevinin farkında oldukları söylenebilir. Ancak öğretmenlerin %24.1'i
kararsız

olduğunu

belirtmeleri

düşündürücüdür.

Buna

neden

olarak

öğretmenlerin bu konudaki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı söylenebilir.

Tablo 35. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğretmenlere
çocukların

bazı

problemlerinin farkına

Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

varmasında

yardımcı

olur"

122

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

135

39.7

Çoğunlukla Katılıyorum

120

35.3

Kararsızım

39

11.5

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğretmenlere çocukların bazı
problemlerinin farkına varmasında yardımcı olur'' görevine ilişkin 135 öğretmen
(%39.7) tamamen katıldığını, 120 öğretmen (%35.3) çoğunlukla katıldığını, 39
öğretmen (%11.5) kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 17
öğretmen (%5.0) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin konsültasyon (müşavirlik) hizmeti
içerisine

girmektedir. Psikolojik danışman öğretmenlere öğrencilerin bazı

problemlerinin

farkına

varmasında

yardımcı

olur.

Verilen

cevaplar

incelendiğinde tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum maddelerine
verdikleri yanıtlar toplamı %75 olarak görülmektedir. Buna göre öğretmenler
psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 36. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çevrede psikolojik
danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları tanır" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

143

42.1

Çoğunlukla Katılıyorum

103

30.3

Kararsızım

47

13.8

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çevrede psikolojik danışma ve
rehberlik yardımı veren başka kurluşları tanır'' görevine ilişkin 143 öğretmen
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(%42.1) tamamen katıldığını, 103 öğretmen (%30.3) çoğunlukla katıldığını, 47
öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 33 öğretmen (%9.7) az katıldığını ve 14
öğretmen (%4.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okulda öğrencilere sunulacak bazı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamabilir veya daha farklı profesyonel bir destek
hizmetini zorunlu kılabilir (Yaycı, 2008:81). Bu nedenle psikolojik danışman
çevrede bu yardımı veren başka kuruluşları tanımak zorunluluğundadır.
Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevaplar toplandığında %72.4 gibi bir oranla psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 37. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çevrede psikolojik
danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde
öğrenci gönderir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

130

38.2

Çoğunlukla Katılıyorum

103

30.3

Kararsızım

56

16.5

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

18

5.3

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çevrede psikolojik danışma ve
rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir''
görevine ilişkin 130 öğretmen (%38.2) tamamen katıldığını, 103 öğretmen
(%30.3) çoğunlukla katıldığını, 56 öğretmen (%16.5) kararsız olduğunu, 33
öğretmen (%9.7) az katıldığını ve 18 öğretmen (%5.3) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Derin psikolojik rahatsızlıklar, özel eğitim desteği alma gereksinimi, öğrencinin
uyumunu güçleştiren medikal problemler gibi gereksinimler ortaya çıktığında
öğrenciyi başka kuruluşlara yönelterek onun okul dışında hizmet alması
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psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının sevk (yardım almaya yönlendirme)
görevlerindendir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların toplamı %68.5'tir. Bu sonuçta
bize gösteriyor ki öğretmenler psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 38. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan bilgileri sınıflar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

125

36.8

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

71

20.9

Az Katılıyorum

19

5.6

Hiç Katılmıyorum

18

5.3

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan
bilgileri sınıflar" görevine ilişkin 125 öğretmen (%36.8) tamamen katıldığını, 107
öğretmen (%31.5) çoğunlukla katıldığını, 71

öğretmen (%20.9) kararsız

olduğunu, 19 öğretmen (%5.6) az katıldığını ve 18 öğretmen (%5.3) hiç
katılmadığını belirtmiştir. Her okul kendi amaç ve gereksinimlerine göre gerekli
bilgilerin çeşit ve derinliğini belirlemelidir. Ancak her dosyada bulunması
gereken bazı temel bilgiler vardır. Öğrencinin kimliğine ait bilgiler, ev ve ailesine
ait bilgiler, okul başarısına ait bilgiler, öğrenciye uygulanan testlerin sonuçlarına
ait bilgiler gibi. Psikolojik danışman öğrenciler hakkında toplanan bilgileri
sınıflamalıdır. Verilen yanıtlar incelendiğinde kararsız kalan öğretmenlerin
sayısının fazla olması dikkat çekici olmakla birlikte; tamamen katılan
öğretmenlerin sayısının kararsızlardan fazla olması nedeniyle öğretmenlerin bu
konuda psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 39. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan bilgileri analiz eder " Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

114

33.5

Kararsızım

54

15.9

Az Katılıyorum

22

6.5

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan
bilgileri analiz eder'' görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen katıldığını,
114 öğretmen (%33.5) çoğunlukla katıldığını, 54 öğretmen (%15.9) kararsız
olduğunu, 22 öğretmen (%6.5) az katıldığını ve 17 öğretmen (%5.0) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan bütün bilgiler aynen kaydedilmez. Bu bilgiler
sistemli bir şekilde özetlenmiş analiz edilmiş bilgiler olmalıdır. Araştırmalardan
elde edilmiş sayısal bilgiler araştırma ve değerlendirme hizmetine çeşitli veriler
sağlayacaktır. Araştırmalardan elde edilmiş sayısal bilgiler, kanıtlar olmadıkça,
rehberlik ve psikolojik danışmada nelerin, nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin
tutarlı bir değerlendirme yapılamaz (Bakırcıoğlu, 2005:249). Öğretmenlerin
tamamen

ve

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine

verdikleri

cevaplar

incelendiğinde büyük oranda psikolojik danışmanın bunu yerine getirmesinin
görevi olduğunu düşünmekte olduklarını söyleyebiliriz.

Tablo 40. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini
korur" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

97

28.5

Çoğunlukla Katılıyorum

91

26.8

Kararsızım

68

20.0

Az Katılıyorum

36

10.6

Hiç Katılmıyorum

48

14.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini korur'' görevine ilişkin 97
öğretmen (%28.5) tamamen katıldığını, 91 öğretmen (%26.8) çoğunlukla
katıldığını, 68 öğretmen (%20.0) kararsız olduğunu, 36 öğretmen (%10.6) az
katıldığını ve 48 öğretmen(% 14.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın "öğrenmede sınıfın gerisinde kalan öğrencileri rehberlik
servisine alarak sınıfın ahengini korumak psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevi değildir. Psikolojik danışma hizmetleri bütün
yönelik

hizmetleri

kapsamaktadır.

Öğretmenlerin

verdikleri

öğrencilere
cevaplar

incelendiğinde tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri
toplamı %55.3 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmandan görevi olmadığı halde bunu yerine getirmelerini beklemektedirler
diyebiliriz. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin kendi derslerini rahat bir şekilde
işleme

isteklerinden

kaynaklandığı

ve

kendi

sorumlulukları

olmadığını

düşünmeleri olabilir. %20 gibi bir oranda kararsız olan öğretmen grubunun
olması düşündürücüdür. Buna neden olarak öğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri rehberlik servisine alarak onları diğer öğrencilerden ayırmanın doğru
olmadığını düşünmeleri olabileceği söylenebilir.

Tablo 41. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın Rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin okuldaki diğer görevlilerle işbirliği
içerisinde yürütülmesini sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
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f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

116

34.1

Kararsızım

44

12.9

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

22

6.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin okuldaki diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar''
görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen katıldığını, 116 öğretmen
(%34.1) çoğunlukla katıldığını, 44 öğretmen (%12.9) kararsız olduğunu, 25
öğretmen (%7.4) az katıldığını ve 22 öğretmen (%6.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi, rehberlik
servislerinden en iyi verimin alınabilmesi için bu hizmetin okuldaki yönetici,
öğretmen ve diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir.
Rehberliğin takım çalışması ilkesi de buna işaret etmektedir. Öğretmenlerin
tamamem katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %73.2'dir. Bu sonuca göre öğretmenlerin psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının bu görevinin farkında olmaları sevindiricidir denilebilir.

Tablo 42. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Başarısız olan
öğrencilerle çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

128

37.6

Çoğunlukla Katılıyorum

106

31.2

Kararsızım

45

13.2

Az Katılıyorum

39

11.5

Hiç Katılmıyorum

22

6.5
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Başarısız olan öğrencilerle
çalışmalar yapar" görevine ilişkin 128 öğretmen (%37.6) tamamen katıldığını,
106 öğretmen (%31.2) çoğunlukla katıldığını, 45 öğretmen (%13.2) kararsız
olduğunu, 39 öğretmen (%11.5) az katıldığını ve 22 öğretmen (%6.5) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin özünü ve merkezini
oluşturur (Güven, 2006:68). Psikolojik danışma çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı
çeken, kendini yalnız hisseden başarısız ve değersiz gören kimselere,
sorunların kaynağını ve çözüm yollarını görmede yardımcı olur (Kuzgun,
2008:7). Psikolojik danışman "başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar''
maddesi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin "psikolojik danışma
hizmeti" hizmeti içerisine girmektedir. Okullarda da bu hizmet psikolojik
danışmanlarca

yürütülmektedir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %68.8'dir.
Çıkan sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bunu yerine getirmesinin
görevi olduğunu düşünmektedirler diyebiliriz.

Tablo 43.
güçlükleri

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenme
bulunan öğrencilerle çalışmalar yapar"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

106

31.2

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

30

8.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenme güçlükleri bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar" görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen
katıldığını, 106 öğretmen (%31.2) çoğunlukla katıldığını, 37 öğretmen (%10.9)
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kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 30 öğretmen (%8.8)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik danışma hizmeti içerisinde
çalışmalar yapılabilir. Psikolojik danışmanın "öğrenme güçlükleri bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar'' maddesine öğretmenlerin tamamen katılıyorum
ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %70.3'tür.
Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 44. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Ana-babalara
çocuklarıyla

ilişkileri

konusunda

rehberlik

eder"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

180

52.9

Çoğunlukla Katılıyorum

102

30.0

Kararsızım

25

7.4

Az Katılıyorum

19

5.6

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri
konusunda rehberlik eder'' görevine ilişkin 180 öğretmen (%52.9) tamamen
katıldığını, 102 öğretmen (%30.0) çoğunlukla katıldığını, 25 öğretmen (%7.4)
kararsız olduğunu, 19 öğretmen (%5.6) az katıldığını ve 14 öğretmen (%4.1)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir (Güven, 2006:81).
Çocukların yaş özellikleri, davranış biçimleri, gereksinimleri konusunda ailelere
müşavirlik etmesi, danışmanların en önemli işlevlerinden biridir (Akboy ve İkiz,
2007:126). Psikolojik danışmanın velilere çocuklarıyla ilişkileri konusunda
rehberlik yapmak görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
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katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %82.9'dur. Öğretmenler
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu görevi yerine getirmelerini
beklemektedirler diyebiliriz.

Tablo 45. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Özel eğitim
gerektiren öğrencilere rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir "
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

99

29.1

Çoğunlukla Katılıyorum

95

27.9

Kararsızım

54

15.9

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

50

14.7

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Özel eğitim gerektiren öğrencilere
rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir'' görevine ilişkin 99 öğretmen
(%29.1) tamamen katıldığını, 95 öğretmen (%27.9) çoğunlukla katıldığını, 54
öğretmen (%15.9) kararsız olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az katıldığını ve 50
öğretmen (%14.7) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman, özel eğitim gerektiren öğrencilere özel eğitim vermek
görevi değildir. Psikolojik danışman sadece özel eğitim gerektiren öğrencileri
tespit edip, çevrede özel eğitim veren kuruluşlara sevk edebilir. Ancak imkan
olmadığı hallerde veya bu görevi yerine getirebilecek başka kuruluşlara sevk
etme gibi bir durum söz konusu değilse özel eğitim verebilir. Öğretmenlerin
tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %57'dir.

%15 gibi bir oranda ise kararsız kalan öğretmen

grubu bulunmaktadır. Bu sonuçta bize gösteriyor ki öğretmenler özel eğitim
gerektiren öğrencilere özel eğitim vermenin psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevi olduğunu düşünmektedirler.
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Tablo 46. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çocuğun ruh
sağlığını

direkt

ilgilendiren

ana-baba

anlaşmazlıklarını

çözümler,

gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

82

24.1

Çoğunlukla Katılıyorum

119

35.0

Kararsızım

60

17.6

Az Katılıyorum

35

10.3

Hiç Katılmıyorum

44

12.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çocuğun ruh sağlığını direkt
ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi
yapar'' görevine ilişkin 82 öğretmen (%24.1) tamamen katıldığını, 119 öğretmen
(%35.0) çoğunlukla katıldığını, 60 öğretmen (%17.6) kararsız olduğunu, 35
öğretmen (%10.3) az katıldığını ve 44 öğretmen (%12.9) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

"Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler''
maddesi

psikolojik

danışmanın

görevleri

arasında

değildir.

Ailelere

konsültasyon (müşavirlik) psikolojik danışmanın hizmet alanlarından biridir.
Konsültasyon hizmeti içerisinde aileler çeşitli konularda bilgilendirilir. "Ailede bir
anlayış gelitirme amacıyla ve aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek
olacak biçimde düzenlenmesi için konsültasyon çalışmaları yürütülebilir''
(Kemertaş ve Otrar, 2004:121 ). Ancak sorunları çözmek için aile terapisi
yapmak

psikolojik danışmanın görevi değildir. Öğretmenlerin verdikleri

cevaplarda tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri toplamı
%59.1

olarak

düşünüldüğünde
söylenebilir.

görülmektedir.
öğretmenlerin

%17.6
bu

ile

konuda

kararsız
bilgi

kalan

bir

grupta

eksikliklerinin

olduğu
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Tablo 47. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul korkusu,
tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav
kaygısı vb. konularda sorunları olan öğrencileri teşhis eder " Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

150

44.1

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

35

10.3

Hiç Katılmıyorum

13

3.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul korkusu, tırnak yeme,
saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb.
konularda sorunları olan öğrencileri teşhis eder'' görevine ilişkin 150 öğretmen
(%44.1) tamamen katıldığını, 107 öğretmen (%31.5) çoğunlukla katıldığını, 35
öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 35 öğretmen (%10.3) az katıldığını ve 13
öğretmen (%3.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman öğrencilerin çeşitli konularda yaşadıkları korku, kaygı ve
iletişim sorunlarını tespit edip, öğrencilerin bu konularda yaşadıkları problemleri
giderici çalışmalar yapabilir. Öğretmenlerin bu maddenin tamamen katılıyorum
ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %75.6
olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 48. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Aile ile ilgili olarak
problemleri

olan

öğrencilere

Öğretmenlerin Görüşleri

yardımcı

olur"

Görevine

İlişkin

133

f

%

Tamamen Katılıyorum

145

42.6

Çoğunlukla Katılıyorum

126

37.1

Kararsızım

30

8.8

Az Katılıyorum

28

8.2

Hiç Katılmıyorum

11

3.2

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Aile ile ilgili olarak problemleri olan
öğrencilere yardımcı olur'' görevine ilişkin 145 öğretmen (%42.6) tamamen
katıldığını, 126 öğretmen (%37.1) çoğunlukla katıldığını, 30 öğretmen (%8.8)
kararsız olduğunu, 28 öğretmen (%8.2) az katıldığını ve 11 öğretmen (%3.2)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman öğrencilerde genel anlamda problem çözme becerilerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Bununla birlikte aile ile ilgili problemi olan
öğrenciler varsa onlara yönelik çalışmalar da yapar. Öğretmenlerin bu
maddenin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevaplar incelendiğinde aile ile

ilgili olarak problemleri olan

öğrencilere yardımcı olmanın görevi olduğunun farkındadırlar denilebilir.

Tablo 49. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin başka
insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel
çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılyorum

130

38.2

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

56

16.5

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

24

7.1
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin başka insanları daha
iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar''
görevine ilişkin 130 öğretmen (%38.2) tamamen katıldığını, 107 öğretmen
(%31.5) çoğunlukla katıldığını, 56 öğretmen (%16.5) kararsız olduğunu, 23
öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 24 öğretmen (%7.1) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Psikolojik danışma rehberlik hizmetleri içerisinde öğrencilerle küçük gruplar
halinde, grupla psikolojik danışma yapma psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevlerinden biridir. Grupla yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin
iletişim

becerilerinin

geliştirilmesine

yönelik

çalışmalar

da

yapılabilir.

Öğretmenlerin bu maddeye tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %69.7 olarak görülmektedir. Bu
sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları
söylenebilir.
Tablo 50. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin başka
insanlarla iletişim kurmayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar
yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

134

39.4

Çoğunlukla Katılıyorum

11 O

32.4

Kararsızım

47

13.8

Az Katılıyorum

26

7.6

Hiç Katılmıyorum

23

6.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin başka insanlarla
iletişim kurmayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar'' görevine
ilişkin 134 öğretmen (%39.4) tamamen katıldığını, 11 O öğretmen (%32.4)
çoğunlukla katıldığını, 47 öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 26 öğretmen
(%7.6) az katıldığını ve 23 öğretmen (%6.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışman öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik grupla
eğitsel çalışmalar gerçekleştirebilir. Öğretmenlerin bu maddeye tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı
%71.8'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevi yerine
getirmeleri beklemektedirler diyebiliriz. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin bu
konunun öneminin farkında olmalarından kaynaklandığını söyleyebilirz.

Tablo

51.

Rehber Öğretmen

problemleri

olan

öğrencilere

ve

Psikolojik Danışmanın "Davranış

danışma

yapar"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

151

44.4

Çoğunlukla Katılıyorum

118

34.7

Kararsızım

26

7.6

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

16

4.7

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Davranış problemleri olan
öğrencilere danışma yapar'' görevine ilişkin 151 öğretmen (%44.4) tamamen
katıldığını, 118 öğretmen (%34.7) çoğunlukla katıldığını, 26 öğretmen (%7.6)
kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 16 öğretmen (%4.7)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Çeşitli nedenlerle öğrenciler davranış problemi olarak tanımlanabilecek
davranışlar

gösterirler.

Psikolojik

danışmanın

davranış

problemi

olan

öğrencilerle psikolojik danışma yapması tanımlanmış görevleri arasında
değildir. Psikolojik danışman davranış problemi olan öğrencilere psikolojik
danışma yaparak kısa sürede bu sorunu çözemez. Öğretmenlerin bu maddeye
tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %79.1 olarak görülmektedir. Bu yanıtlara göre öğretmenler
psikolojik danışmanın görevi olmadığı halde bunu yerine getirmelerini
beklemekte oldukları söylenebilir.
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Tablo 52. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okulda boş geçen
derslere girer" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

59

17.4

Çoğunlukla Katılıyorum

67

19.7

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

49

14.4

Hiç Katılmıyorum

114

33.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okulda boş geçen derslere girer''
görevine

ilişkin 59 öğretmen

(% 19.7) çoğunlukla

(% 17.4) tamamen

katıldığını,

67 öğretmen

katıldığını, 51 öğretmen (% 15.0) kararsız olduğunu,

49

öğretmen (% 14.4) az katıldığını ve 114 öğretmen (%33.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Okulda

boş geçen

dersler

girmek

psikolojik

Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde
belirtmişlerdir. Genel olarak öğretmenlerin

danışmanın

görevi

değildir.

%33.5'inin hiç katılmadıklarını

okulda boş geçen derslere girmenin

psikolojik danışmanın görevi olmadığının farkında oldukları söylenebilir. Ancak
tamamen ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verilen yanıtların da oranının
fazla olması düşündürücüdür.
okullarda

yöneticiler

Bunun nedeni olarak psikolojik

tarafından

bu

tarz

görevlerin

veriliyor

danışmanlara
olmasından

kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tablo 53. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Ders dışı eğitsel
çalışmaları seçmede öğrencilere yardım eder" Görevine İlişkin
Oğretmenlerin Görüşleri
O/o
f
Tamamen Katılıyorum

99

29.1

Çoğunlukla Katılıyorum

115

33.8

Kararsızım

66

19.4

Az Katılıyorum

31

9.1

Hiç Katılmıyorum

29

8.5

137

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Ders dışı eğitsel çalışmaları
seçmede öğrencilere yardım eder'' görevine ilişkin 99 öğretmen (%29.1)
tamamen katıldığını, 115 öğretmen (%33.8) çoğunlukla katıldığını, 66 öğretmen
(%19.4) kararsız olduğunu, 31 öğretmen (%9.1) az katıldığını ve 29 öğretmen
(%8.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etmek, psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerinin yöneltme ve yerleştirme hizmeti içerisine
girmektedir. Psikolojik danışmanın öğrencileri kendi yetenek ve

ilgileri

doğrultusunda çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere yönelmeleri ve
yerleşmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapar. Ders dışı eğitsel etkinlikleri
seçmesinde yardımcı olmak bunlardan biridir. Öğretmenlerin tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların
toplamı %62.9 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir. Ancak

bu konuda

kararsız kalanların% 19.4 gibi bir orana sahip olmaları düşündürücüdür.

Tablo 54. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul rehberlik
hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapar"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

145

42.6

Çoğunlukla Katılıyorum

11 O

32.4

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

15

4.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul rehberlik hizmetlerinden
yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 145
öğretmen (%42.6) tamamen katıldığını, 11 O öğretmen (%32.4) çoğunlukla
katıldığını, 37 öğretmen (%10.9) kararsız olduğunu, 33 öğretmen (%9.7) az
katıldığını ve 15 öğretmen (%4.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları
yapmak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin izleme ve değerlendirme
hizmeti içerisine girmektedir. İzleme ve değerlendirme hizmeti, öğrenciye çeşitli
alanlarda sunulan psikolojik danışma, oryantasyon, öğrenciyi tanıma, sevk, bilgi
toplama ve değerlendirme, yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin ne ölçüde
amacına ulaştığını ortaya koyan bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76).

Psikolojik

danışma hizmetinden yararlanmış bir öğrencide soruna yönelik olumlu
değişikliğin meydana gelip gelmediği ancak izleme ve değerlendirme hizmetiyle
gerçekleştirilebilir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların toplamı %75'tir. Bu durumda
öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 55. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Yeni öğrencilerin
okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

158

46.5

Çoğunlukla Katılıyorum

98

28.8

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

26

7.6

Hiç Katılmıyorum

23

6.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum
durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 158 öğretmen
(%46.5) tamamen katıldığını, 98 öğretmen (%28.8) çoğunlukla katıldığını, 35
öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 26 öğretmen (%7.6) az katıldığını ve 23
öğretmen (%6.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okul içinde çeşitli rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrencilerde sürecin ve
sonucun izlenmesi izleme ve değerlendirme hizmeti kapsamına girmektedir.
Oryantasyon hizmeti alan öğrencilerin okula uyum durumlarının izlenmesi de
buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bu hizmetin sonuçlarının izlenmesi

ve
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değerlendirilmesi, gerçekleştirilen hizmetin ne kadar başarıya ulaştığını ve
eksik yönelerini ortaya koyması açısından önemlidir. Psikolojik danışman "yeni
öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar maddesine
öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevapların toplamı %75.3'tür. Bu sonuca göre öğretmenlerin
psikolojik danışmanın bu görevinin farkında olduklarını söyleyebiliriz.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeyleri Cinsiyete Göre
Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre farkın anlamlılığını belirlemek için
bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 56. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin kişisel
özelliklerini inceler" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi

CİNSİYET

N

X

Ss

Erkek

113

3.91

1.15

Bayan

227

4.25

0.94

t

p

-2.900

.004

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.004" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.25" ve erkeklerin "x=3.91" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 57. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi
n
CİNSİYET

X

Ss

Erkek

113

3.87

1.14

Bayan

227

4.12

1.05

T

p

-2.056

.041

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.041" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.12" ve erkeklerin "x=3.87" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 58. PDR Uzmanın "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrenciler teşhis" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi

CİNSİYET

n

X

Ss

Erkek

113

3.84

1.25

Bayan

227

4.10

1.07

T

p

-2.025

.044

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.044" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.1O" ve erkeklerin "x=3.84" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
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danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Yapılan t testi sonucunda, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri
hakkında bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlerden çok daha farkında
oldukları söylenilebilir.
Bozkurt (1998), tarafından yapılan araştırmada "rehber öğretmenin
görevleri ile ilgili bilgi düzeyleri" cinsiyetlerine göre, .01 düzeyinde manidar bir
farklılık

göstermektedir.

Aritmetik

ortalamalara

bakıldığında,

kadınların

erkeklerden daha yüksek puan aldıkları görülmektedir.

Erözkan (1997) tarafından, "İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticiler İle
Öğretmenlerin

PDR

Hizmetlerine

İlişkin

Değerlendirmelerinin

Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmasında bayan öğretmenlerin
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini değerlendirme düzeyi erkek
öğretmenlerden daha yüksek

olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlar

öğretmenlerin meslekleriyle daha çok özdeşleşmekte ve

bayan

mesleklerini daha

bilinçli yaptıklarını düşündürmektedir. Ayrıca bayan öğretmenlerin anne
olmalarından

kaynaklanan daha fazla

duyarlılık

göstermekte

olduğu

düşünülmektededir.
Araştırmaya

Katılan Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin Eğitim

Düzeylerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine
ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 59. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden yöneticilerin yararlanması sağlanır" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi
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Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

Düzeyi

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.75 0.50

2

3 yıllık

9

3.78 1.30

3

A.O. A

177 3.89 1.06

4

4 yıllık

112 4.21 0.96

5

YUDoktora

38

Toplam

340 398

3.326 0.011 1-5, 3-4

3.66 1.1 O
1.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".011" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre iki yıllık eğitim enstitüsünden mezun olan ile yüksek
lisans yada doktora yapmış olan ve Atatürk Öğretmen Akademisinden mezun
olan ile dört yıllık lisans mezunu öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu
4 öğretmenin ortalaması "4.75" iken Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu 177
öğretmenin ortalaması "3.89", dört yıllık lisans mezunu 112 öğretmenin
ortalaması "4.21" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin ortalaması
"3.66" olarak çıkmıştır. Buradan iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenlerin
Atatürk Öğretmen Akademisi, dört yıllık lisans mezunu ve yüksek lisans/doktora
mezunu öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 60. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden velilerin yararlanması sağlanır" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığıile Eğitim Düzeyiİlişkisi
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Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

3.78

1.20

3

A.O.A

177 3.57

1.30

4

4 yıllık

112 4.04

1.11

5

YUDoktora

38

3.47

1.22

Toplam

340 3.73

1.24

3.400 0.010 3-4, 4-5

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".01 O" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu, dört yıllık
lisans mezunu ve yüksek lisans yada doktora mezunu öğretmenlerin arasında
anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.57", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.04" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.47" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerin Atatürk Öğretmen Akademisi ve yüksek lisans/ doktora mezunu
öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 61. PDR Uzmanın "Okul binasını, okul yönetimini, kurallarını ve
etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen
Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
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Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TU KEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.25 0.50

2

3 yıllık

9

3.67 1.22

3

A.O. A

177 3.32 1.34

4

4 yıllık

112 3.80 1.26

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.52 1.30

2.768 0.027 3-4

3.45 1.18

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".027" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu ile dört yıllık
lisans mezunu öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.32" ve dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "3.80" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi öğretmenlerden daha farkında
oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 62. PDR Uzmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları
hakkında bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim
Düzeyi İlişkisi
X
Sıra Eğitim
n
F
Farkın
Ss
p
Düzeyi
Kaynağı
(TUKEY
HSD)
2 yıllık
4
4.25 0.50
1
3.89 1.36
2
3 yıllık
9
A.O.A
177 3.88 1.26
3
2.535 0.040 3-4, 4-5
4
4 yıllık
112 4.28 0.98
YUDoktora 38 3.76 1.22
5
340 4.00 1.18
Toplam
p<0.05
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Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".040" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ve yüksek lisans yada doktora mezunu
olan öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.88", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.28" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.76" olarak çıkmıştır.

Buradan dört yıllık lisans mezunu

öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerden ile
yüksek lisans yada doktora mezunu öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.
Tablo 63. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş
dersleri doldurur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim
Düzeyi İlişkisi
Sıra

Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

2.00 2.00

2

3 yıllık

9

2.78 1.64

3

A.O. A

177 2.67 1.39

4

4 yıllık

112 3.35 1.56

5

YUDoktora

38

Toplam

340 2.91 1.49

4.126 .003 3-4

2.89 1.41

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".003" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
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dört

yıllık

lisans

mezunu

öğretmenleri

arasında

anlamlı

bir

farklılaşma

görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara
mezunu 177 öğretmenin

(x) bakıldığında

ortalaması

Atatürk Öğretmen Akademisi

"2.67" ve dört yıllık lisans mezunu

112

öğretmenin ortalaması "3.35" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin

Atatürk Öğretmen

Akademisi

mezunu öğretmenlerden

daha

farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 64. PDR Uzmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında
tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim
Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

3.44 1.24

3

A.O.A

177 3.70 1.33

4

4 yıllık

112 4.20 1.08

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.88 1.25

3.304 .011

3-4

3.79 1.21

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".011" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.70" ve dört yıllık lisans mezunu 112
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öğretmenin ortalaması "4.20" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 65. PDR Uzmanın "Derste problem çıkararak dersin işlenmesini
engelleyen çocukları

rehberlik

servisine

alır"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığıile Eğitim Düzeyiİlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

4.00 0.87

3

A.O. A

177 3.95 1.23

4

4 yıllık

112 4.36 0.91

5

YUDoktora

38

Toplam

340 4.10 1.12

2.482 .044 3-4

4.05 1.14

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".044" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir. Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen
Akademisi mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.95" ve dört yıllık lisans
mezunu 112 öğretmenin ortalaması "4.36" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık
lisans

mezunu

öğretmenlerinin

Atatürk

Öğretmen

Akademisi

mezunu

öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 66. PDR Uzmanın "Tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmalarını
önlemek açısından nöbet tutar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı
ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
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Sıra

Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın

Düzeyi

Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

2.25 1.89

2

3 yıllık

9

2.78 1.56

3

A.Ö.A

177 2.63 1.38

4

4 yıllık

112 3.18 1.56

5

YUDoktora

38

Toplam

340 2.80 1.47

2.58

2.850 .024 3-4, 4-5

1.39

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".024" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ve yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "2.63" dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "3.18" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "2.58" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerden ve
yüksek

lisans/doktora

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 67. PDR Uzmanın "Çevrede psikolojik danışmanlık ve rehberlik
yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
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Sıra Eğitim

n

X

F

Ss

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

3.50 1.73

2

3 yıllık

9

3.44 1.59

3

A.O.A

177 3.85 1.18

4

4 yıllık

112 4.07 1.05

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.86 1.18

2.466 .045 4-5

3.45 1.31

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".045" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenleri

arasında

anlamlı

bir

farklılaşma

görülmektedir. Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında dört yıllık lisans
mezunu 112 öğretmenin ortalaması "4.07" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38
öğretmenin ortalaması "3.45" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin

yüksek

lisans/doktora

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 68. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflar"
Görevi Hakkındaki ÖctretmenFarkındalıctıile EctitimDüzevi İliski ·
n
X
F
Farkın
Sıra Eğitim
Ss
p
Düzeyi
Kaynağı
(TUKEY
HSD)
4
2.75 1.50
1
2 yıllık
3 yıllık
3.89 1.27
2
9
A.O. A
177 3.79 1.20
3
3.336 .011 3-4, 4-5
4 yıllık
4
112 4.15 0.96
YUDoktora 38 3.67 0.99
5
340 3.89 1.12
Toplam
p<0.05
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Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".011" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur.

Farkın kaynağına

bakıldığında,

yapılan Tukey

HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
dört yıllık

lisans

mezunu

öğretmenleri

ile yüksek

lisans/doktora

mezunu

öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara
mezunu

177 öğretmenin

(x) bakıldığında

ortalaması

Atatürk Öğretmen Akademisi

"3.79", dört yıllık lisans mezunu

öğretmenin ortalaması "4.15" ve yüksek lisans/doktora
ortalaması

"3.67"

öğretmenlerinin

olarak

çıkmıştır.

Buradan

dört

112

mezunu 38 öğretmenin
yıllık

lisans

mezunu

Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek

lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 69. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz
eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra

Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TU KEY
HSD)
1

2 yıllık

4

4.25

0.50

2

3 yıllık

9

3.67

1.12

3

A.Ö.A

177

3.82

1.17

4

4 yıllık

112

4.23

1.03

5

YUDoktora

38

3.76

1.07

Toplam

340

3.95

1.12

2.857

.024

3-4, 4-5

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".024" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur.

Farkın kaynağına

bakıldığında,

yapılan Tukey

HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
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dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.82", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.23" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.76" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 70. PDR Uzmanın "Başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

3.50 1.73

2

3 yıllık

9

3.67 1.22

3

A.Ö.A

177 3.86 1.22

4

4 yıllık

112 3.97 1.1 O

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.82 1.23

2.559 .039 3-4, 4-5

3.26 1.48

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".039" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.86", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "3.97" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.26" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık

lisans mezunu

öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 71. PDR Uzmanın "Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana
baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi

Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

2.50 1.73

2

3 yıllık

9

3.44 1.51

3

A.O.A

177 3.38 1.35

4

4 yıllık

112 3.75 1.20

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.47 1.31

2.537 .040 3-4, 4-5

3.18 1.25

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".040" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.82", dört yıllık lisans mezunu 112
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öğretmenin ortalaması "4.23" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.76" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.
Tablo 72. PDR Uzmanın "Öğrencilerin başka insanlarla iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

3.67 1.41

3

A.O. A

177 3.75 1.25

4

4 yıllık

112 4.16 1.09

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.90 1.20

2.420 .048 3-4

3.82 1.18

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".048" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.75" ve dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.16" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerinden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

154

Tablo 73. PDR Uzmanın "Davranış problemleri olan öğrencilere danışma
yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.25 0.50

2

3 yıllık

9

3.89 1.27

3

A.O.A

177 3.91 1.20

4

4 yıllık

112 4.33 1.00

5

YUDoktora

38

Toplam

340 4.06 1.13

2.589 0.037 3-4

3.95 1.09

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".037" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.91" ve dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.33" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerinden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.
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Tablo 74. PDR Uzmanın "Okulda boş geçen derselere girer" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra

Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

1.00

0.00

2

3 yıllık

9

2.89

1.69

3

A.Ö.A

177

2.53

1.43

4

4 yıllık

112

3.04

1.65

5

YUDoktora

38

2.89

1.37

Toplam

340

2.72

1.52

3.417

0.009

1-2, 1-3, 1-4,
1-5, 3-4

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".037" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler, üç yıllık
eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler, Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu
öğretmenler, dört yıllık lisans mezunu öğretmenler ile yüksek lisans/doktora
mezunu öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu
4 öğretmenin ortalaması "1.00", üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu 9 öğretmenin
ortalaması "2.89", Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu 177 öğretmenin
ortalaması "2.53", dört yıllık lisans mezunu 112 öğretmenin ortalaması "3.04" ve
yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin ortalaması "2.89" olarak
çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu öğretmenlerinin, iki yıllık eğitim
enstitüsü mezunu, üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu, Atatürk Öğretmen
Akademisi mezunu ve yüksek lisans/doktora mezunu öğretmenlerinden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

ısı

Tablo 75. PDR Uzmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde
izleme çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ih
Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

p

F

Farkın

Düzeyi

Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.25 0.50

2

3 yıllık

9

4.00

3

A.O.A

177 3.87 1.27

4

4 yıllık

112 4.30

5

YUDoktora

38

Toplam

340 4.00 1.22

1.50

1.09

2.778 0.027 3-4, 4-5

3.74 1.18

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".027" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tuke

HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenler,

dört yıllık lisans mezunu öğretmenler ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.87", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.30" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmeni

ortalaması "3.74" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin,
lisans/doktora

Atatürk
mezunu

Öğretmen

Akademisi

öğretmenlerinden

daha

mezunu

ve

farkında

yüksek

oldukları

anlaşılmaktadır. Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda ve Tukey HSD
testleri

sonucunda,

Atatürk

Öğretmen

Akademisi'nden

mezun

ola

öğretmenlerin ve 4 yıllık mezun olan öğretmenlerin rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın görevleri hakkında diğer öğretmenlerden çok daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.
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Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Mesleki Kıdeme
Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları mesleki kıdemine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine
ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 76. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

N

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.32 0.72

2

2-4 yıl

62

4.42 0.84

3

5-9 yıl

89

4.00 1.09

4

10-20 yıl

115 3.88 1.22 3.266 .012 2-3, 3-4

5

20

yıldan 52

3.88 1.09

çok
Toplam

340 4.04 1.09

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".012" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.42", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
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öğretmenin ortalaması "4.00" ve mesleki kıdemi 10-20 arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.88" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl ve mesleki kıdemi 10-20 yıl
olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 77. PDR Uzmanın "Okul binasını, okul yönetimini, kurallarını ve
etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen
Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.18 0.80

2

2-4 yıl

62

4.41

3

5-9 yıl

89

3.94 1.23

4

10-20 yıl

115 3.83 1.27 2.436 .047

5

20

yıldan 52

0.97
2-3, 2-4,
2-5

3.90 1.14

çok
Toplam

340 4.00 1.18

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".047" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.41", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "3.94",

mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115

öğretmenin ortalaması "3.83" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52
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öğretmenin ortalaması "3.90" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl, mesleki kıdemi 10-20 yıl
ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 78. PDR Uzmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları
hakkında bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.18 0.80

2

2-4 yıl

62

4.42 0.97

3

5-9 yıl

89

3.94 1.23

4

10-20 yıl

115 3.83 1.27 2.927 .021

5

20

yıldan 52

2-3, 2-4, 2-5

3.90 1.14

çok
Toplam

340 4.00

1.18

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".021" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.42", mesleki kıdemi 5-9 yıl olan 62
öğretmenin ortalaması "3.94",

mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115

öğretmenin ortalaması "3.83" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52
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öğretmenin ortalaması "3.90" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenlerden,
mesleki kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 79. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş
dersleri doldurur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

2.41

2

2-4 yıl

62

3.40 1.59

3

5-9 yıl

89

2.90 1.51

4

10-20 yıl

115 2.88 1.41

5

20

yıldan 52

1.62

2.828 .025

1-2, 2-3, 2-4,
2-5

2.63 1.36

çok
Toplam

340 2.91 1.49

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".025" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler
ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir
farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "2.1 O", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "3.40", mesleki kıdemi 5-9 yıl olan 62 öğretmenin ortalaması "2.90",
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mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin ortalaması "2.88" ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52 öğretmenin ortalaması "2.63" olarak
çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin

mesleki

kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden ve mesleki
kıdemi 20 yıldan fazla

olan

öğretmenlerden daha farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo

80.

PDR

Uzmanın

"Öğrencilere

meslekleri

tanıtır"

Görevi

Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.32 0.95

2

2-4 yıl

62

4.35 0.99

3

5-9 yıl

89

3.82 1.22

4

10-20 yıl

115 3.63 1.30 4.483 .002

5

20

yıldan 52

1-4, 2-3, 2-4,
2-5

3.84 1.19

çok
Toplam

340 3.89 1.22

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve 2-4 yıl arasında
olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki
kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.32", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.35", mesleki kıdemi 5-9 yıl olan 62 öğretmenin ortalaması "3.82",
mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin ortalaması "3.63" ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52 öğretmenin ortalaması "3.84" olarak
çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki
kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden ve mesleki
kıdemi 20 yıldan fazla

olan

öğretmenlerden daha farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 81. PDR Uzmanın "Son sınıf öğrencilerine gidebilecekleri okullar
hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.45 0.80

2

2-4 yıl

62

4.37

1.00

3

5-9 yıl

89

3.98

1.27

4

10-20 yıl

115 3.71 1.36 3.765 .005

5

20

yıldan 52

1-4, 2-4

3.98 1.21

çok
Toplam

340 3.99 1.24

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".005" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler ile mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.45", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.37" ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.71" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki
kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 82. PDR Uzmanın "Okula yeni başlayan öğrecilere okul hakkında
tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.31 0.78

2

2-4 yıl

62

4.34

3

5-9 yıl

89

3.89 1.24

4

10-20 yıl

115 3.62 1.36 4.439 .002

5

20

yıldan 52

3.71

1.04
1-4, 2-3, 2-4,
2-5

1.24

çok
Toplam

340 3.88 1.25

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerin, mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki
kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.31", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.34", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89 öğretmenin
ortalaması "3.89", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.62" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerin
ortalaması "3.71" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi
5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıl olan öğretmenlerden daha farkında
oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 83. PDR Uzmanın "Derste problem çıkararak dersin işlemesini
engelleyen

çocukları

rehberlik

servisine

alır"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

3.82 1.22

2

2-4 yıl

62

4.61

3

5-9 yıl

89

4.00 1.18

4

10-20 yıl

115 3.94 1.22 4.583 .001

5

20

yıldan 52

0.71
1-2, 2-3, 2-4,
2-5

4.15 1.00

çok
Toplam

340 4.10 1.12

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerin, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki
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kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir., Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 24 yıl arasında olan 62 öğretmenin ortalaması "4.61", mesleki kıdemi 2 yıldan az
olan 22 öğretmenin ortalaması "3.82", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "4.00", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.94" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "4.15" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl

arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

2

yıldan

az

olan

öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıl olan
öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 84. PDR Uzmanın "Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin
farkına

varmasında yardımcı olur"

Görevi Hakkındaki Öğretmen

Farkındalığıile MeslekiKıdemİlişkisi
Sıra

n

Eğitim

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.18

0.96

2

2-4 yıl

62

4.33

0.90

3

5-9 yıl

89

3.93

1.19

4

10-20 yıl

115

3.79

1.24

5

20

3.85

1.07

3.96

1.14

yıldan 52

2.734

.029

2-3, 2-4, 2-5

çok
Toplam

340

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".029" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
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mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenlerin ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.33", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "3.93" ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.79" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

5-9

yıl

arasında

olan

öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden
daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 85. PDR Uzmanın "Öğrenci hakkında toplanan bilgileri sınıflar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.27 0.83

2

2-4 yıl

62

4.21 0.99

3

5-9 yıl

89

3.81

4

10-20 yıl

115 3.75 1.18 2.613 .035

5

20

yıldan 52

1.14

1-4, 2-3, 2-4,
2-5

3.79 1.18

çok
Toplam

340 3.89 1.13

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".035" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki
kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.27",

2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin

ortalaması "4.21", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89 öğretmenin
ortalaması "3.81", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.75" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52 öğretmenin
ortalaması "3.79" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında
olan öğretmenlerden, ve

mesleki kıdemi 20 yıldan daha fazla

olan

öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 86. PDR Uzmanın "Öğrenci hakkında toplanan bilgileri analiz eder"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.36 0.73

2

2-4 yıl

62

4.26 0.99

3

5-9 yıl

89

3.89 1.18

4

10-20 yıl

115 3.80 1.14 2.618 .035

5

20

yıldan 52

1-4, 2-3, 2-4

3.86 1.19

çok
Toplam

340 3.95 1.12

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".035" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler ve mesleki
kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.36", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.26", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89 öğretmenin
ortalaması "3.89" ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.80" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 87. PDR Uzmanın "Öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle
çalışmalar yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

3.41

2

2-4 yıl

62

4.26 1.04

3

5-9 yıl

89

3.78 1.28

4

10-20 yıl

115 3.83 1.27 3.154 .014

5

20

yıldan 52

1.47

1-2, 2-3, 2-4,
2-5

3.52 1.43

çok
Toplam

340 3.82 1.29

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".014" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki
kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.26", mesleki kıdemi 2 yıldan az olan 22
öğretmenin ortalaması "3.41", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "3. 78", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.52" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.52" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl

arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

2

yıldan

az

olan

öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 88. PDR Uzmanın "Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri konusunda
rehberlik eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.09 1.23

2

2-4 yıl

62

4.60 0.80

3

5-9 yıl

89

4.18 1.06

4

10-20 yıl

115 4.13 1.14 2.435 .047 2-3, 2-4, 2-5

5

20

yıldan 52

4.10 1.1 O

çok
Toplam

340 4.22 1.07

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".047" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan
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öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında
anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.60", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "4.18", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "4.13" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "4.1 O" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 89. PDR Uzmanın "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrencileri teşhis eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.05 1.13

2

2-4 yıl

62

4.52 0.94

3

5-9 yıl

89

4.01 1.06

4

10-20 yıl

115 3.83 1.19

5

20 yıldan 52 3.83 1.25
çok
Toplam
340 4.02 1.14

4.213 .002 2-3, 2-4, 2-5

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".002 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
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mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan
öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında
anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.52", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "4.01" , mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.83" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.83" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır

Tablo 90. PDR Uzmanın "Aile ile ilgili olarak problemleri olan öğrencilere
yardımcı olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.09 1 .11

2

2-4 yıl

62

4.44 0.86

3

5-9 yıl

89

4.13 0.96

4

10-20 yıl

115 3.93 1.08

5

20 yıldan 52 3.86 1.30
çok
Toplam
340 4.08 1.06

2.951 .020 2-4, 2-5

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".020 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
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mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.44", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.93" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.86" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 91. PDR Uzmanın "Öğrencilerin başka insanları daha iyi dinlemeyi,
anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.05 1.09

2

2-4 yıl

62

4.27 1.1 O

3

5-9 yıl

89

3.97 1.07

4

10-20 yıl

115 3.66 1.26 3.583 .007 2-4, 2-5

5

20

yıldan 52

3.62 1.32

çok
Toplam

340 3.87 1.20

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".007 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.27", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.66" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.62" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 92. PDR Uzmanın "Öğrencilerin başka insanlarla iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.09 1.06

2

2-4 yıl

62

4.27 1.04

3

5-9 yıl

89

3.96 1.11

4

10-20 yıl

115 3.71

5

20

yıldan 52

1.25 2.838 .024 2-4, 2-5

3.69 1.38

çok
Toplam

340 3.90 1.20

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".007 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

·~~~~~~~~~~-

-~~--
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.27", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.71" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.69" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 93. PDR Uzmanın "Davranış problemleri olan öğrencilere danışma
yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.06

2

2-4 yıl

62

4.42 0.98

3

5-9 yıl

89

4.10 1.15

4

10-20 yıl

115 3.92 1.14 2.520 .041

5

20

yıldan 52

1.25

2-4, 2-5

3.85 1.14

çok
Toplam

340 4.06 1.13

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".041 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.42", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.92" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
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öğretmenlerin ortalaması "3.85" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 94. PDR Uzmanın "Okulda boş geçen derslere girer" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

2.23 1.60

2

2-4 yıl

62

3.16 1.68

3

5-9 yıl

89

2.80 1.49

4

10-20 yıl

115 2.67 1.42 2.501 .042

5

20

yıldan 52

1-2, 2-4, 2-5

2.42 1.47

çok
Toplam

340 2.73 1.52

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".042 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenler, 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler
ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir
farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "3.16", mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin ortalaması "2.23", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "2.67" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "2.42" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
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yıl

arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

2

yıldan

az

olan

öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 95. PDR Uzmanın "Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan
öğrenciler

üzerinde

izleme

çalışmaları

yapar"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.23 1.19

2

2-4 yıl

62

4.37 0.94

3

5-9 yıl

89

3.97 1 .11

4

10-20 yıl

115 3.82 1.18 2.799 .026 2-3, 2-4, 2-5

5

20

yıldan 52

3.87 1.27

çok
Toplam

340 3.99 1.15

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".026 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi10-20 yıl
arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.37", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerin ortalaması "3.97", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.82" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
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öğretmenlerin ortalaması "3.87" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 96. PDR Uzmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde
izleme çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.32 0.99

2

2-4 yıl

62

4.45 1.00

3

5-9 yıl

89

4.03 1.17

4

10-20 yıl

115 3.73 1.29 4.151 .003

5

20

yıldan 52

1-4, 2-3, 2-4,
2-5

3.90 1.30

çok
Toplam

340 4.01 1.22

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".003 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenler, 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.32", 2-4 yıldan arası olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.45", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerin
ortalaması "4.03", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin

-----------~----··-
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ortalaması "3.73" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerin
ortalaması "3.90" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerden, 5-9 yıl arasında
az

olan

öğretmenlerden,

mesleki

kıdemi

10-20

yıl

arasında

olan

öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır. Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler ile mesleki kıdemi 2 yıldan az
olan öğretmenler

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri

konusunda diğer kıdemlerden bulunan öğretmenlere nazaran çok daha
farkında oldukları görülmüştür.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeyleri Hizmet-içi Eğitim
Kursuna Katılıp Katılmadıklarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine
Yönelik Bulgular
Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin hizmetiçi eğitim kursuna katılıp katılmadıklarına göre
farkın anlamlılığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 97. PDR Uzmanın "Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerin yardımcı
olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Hizmet-içi Eğitim
ilişkisi
n

X

Ss

HİZMETiÇi

Evet

106

3.40

1.31

EGiTiM

Hayır

234

3.06

1.38

t

p

2.148

.032

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".032" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hizmet-içi eğitimine
katılmış olan 106 öğretmen ile katılmamış olan 234 öğretmenin farkındalık
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düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara bakıldığında
hizmet-içi eğitime katılmış olan öğretmenlerin "x=3.40" ve katılmamış olan
öğretmenlerin "x=3.06" ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili
olarak anket maddelerine verilen cevapların hizmet-içi eğitime katılanların
katılmayanlardan daha çok farkında olduğu söylenebilir. Düzenli olarak hizmet
içi eğitim almanın farkındalığı arttırdığı görülmektedir.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Farkındalık Düzeyleri Görev Yaptıkları
Okul Türüne Göre Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları okula göre farkın anlamlılığını
belirlemek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Tablo 98. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel

bilgilerden

öğretmenlerin

yararlanmalarını

sağlar"

Görevi

Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi

n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.91

1.18

TÜRÜ

Ozel

100

4.31

0.88

T

p

-3.066

.002

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.91" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.21"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket
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maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 99. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.84

1.09

TÜRÜ

Ozel

100

4.30

0.92

t

p

-3.726

.000

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.84" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.30"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 100. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını sağlar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.61

1.24

TÜRÜ

Özel

100

4.02

1.21

t

p

-2.779

.006

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".006" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
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100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.61" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.02"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 101. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin kişisel
özelliklerini inceler" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

4.05

1.09

TÜRÜ

Ozel

100

4.36

0.85

t

p

-2.588

.010

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".010" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=4.05" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.36"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 102. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.91

1.14

TÜRÜ

Ozel

100

4.34

0.88

p<0.05

t

p

-3.354

.001
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Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.91" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.34"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın

görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 103. PDR Uzmanın "Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü
İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.59

1.30

TÜRÜ

Ozel

100

4.16

1.00

t

p

-3.920

.000

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.59" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.16"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 104. PDR Uzmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları
hakkında bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
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n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.88

1.25

TÜRÜ

Özel

100

4.30

0.92

t

p

-3.481

.000

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.88" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.30"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
Tablo 105. PDR Uzmanın "Okul yöneticilerine okulun işleriyle ilgili olarak
ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen
Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.27

1.29

TÜRÜ

Ozel

100

3.77

1.28

t

p

-3.283

.001

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.27" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.77"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 106. PDR Uzmanın "Öğrencilere görgü kuralları hakkında bilgi
verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul
Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.69

2.39

TÜRÜ

Ozel

100

4.22

0.93

t

p

-2.932

.004

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".004" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.69" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.22"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 107. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş
dersleri doldurur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

2.66

1.38

TÜRÜ

Özel

100

3.51

1.58

t

p

-4.670

.000

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=2.66" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.51"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
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psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 108. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman,
öğrencilere

rehberlik

hizmeti

verir"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen

Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.26

1.37

TÜRÜ

Ozel

100

3.71

1.34

t

p

-2.769

.006

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".006" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.26" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.71"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 109. PDR Uzmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında
tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.78

1.30

TÜRÜ

Ozel

100

4.13

1.08

t

p

-2.594

.010

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".01 O" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
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100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.78" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.13"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 11 O. PDR Uzmanın "Derste problem çıkararak dersin işlenmesini
engelleyen

çocukları

rehberlik

servisine

alır"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.92

1.20

TÜRÜ

Ozel

100

4.54

0.73

t

p

-5.809

.000

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.92" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.54"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 111. PDR Uzmanının "Tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmalarını
önlemek açısından nöbet tutar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı
ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

2.62

1.37

TÜRÜ

Ozel

100

3.25

1.60

p<0.05

t

p

-3.435

.001
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Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=2.62" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.25"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo

112.

PDR

Uzmanının

"Sınıf-içi

rehberlik

çalışmalarında

öğretmenlere bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.75

1.21

TÜRÜ

Ozel

100

4.08

1.22

t

p

-2.288

.023

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".023" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.75" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.08"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 113. PDR Uzmanının"Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin
farkına

varmasında yardımcı

olur"

Görevi

Farkındalığıile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi

Hakkındaki Öğretmen
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n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.85

1.19

TÜRÜ

Ozel

100

4.22

0.98

t

p

-2.715

.007

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".007'' çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.85" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.22"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 114. PDR Uzmanının "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri
sınıflar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları
Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.79

1.18

TÜRÜ

Ozel

100

4.12

0.95

t

p

-2.468

.014

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".014" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin ''x=3.79" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.12"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 115. PDR Uzmanının "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz
eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul
Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.83

1.16

TÜRÜ

Ozel

100

4.24

0.97

t

p

-3.081

.002

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.83" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.24"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 116. PDR Uzmanının "Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana
baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.37

1.29

TÜRÜ

Ozel

100

3.71

1.33

t

p

-2.186

.030

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".030" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "X=3.37" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.71"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
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psikolojik

danışmanın

görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili

olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 117. PDR Uzmanının "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrencileri teşhis eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.92

1.14

TÜRÜ

Özel

100

4.25

1.12

t

p

-2.440

.015

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".015" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında develet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.92" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.25"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 118. PDR Uzmanının "Öğrencilerin başka insanları daha iyi
dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü
ilişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.98

1.08

TÜRÜ

Ozel

100

4.30

1.00

p<0.05

t

p

-2.519

.012
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YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü
I

ÖNSÖZ
Çağımızda yaşanan hızlı değişme ve gelişmelerle karmaşık hale gelen
dünyada bireylerin yaşanan bu değişme ve gelişmelere uyum sağlamaları
beklenmektedir. Çağdaş eğitim bireylerin karşılarına çıkan güçlükleri aşarak
kendi ayakları üzerinde durabilen, kendilerini ve çevrenin sunduğu olanakları
tanıyarak doğru kararlar verebilen, kendilerini her yönüyle bir bütün olarak
gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Çağdaş eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi eğitimin her kademesinde
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini zorunlu kılmaktadır. Özellikle
çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde oldukları,
ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır. İlköğretim
kurumlarında yürütülecek rehberlik çalışmalarının bir çok eğitimsel ve kişisel
sorunu önlemede ve çözümlemede etkili olacağı bilinmektedir.

Rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması ilkokullarda görevli rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın tek başına gerçekleştirebileceği bir hizmet
değildir. Rehberlik hizmetleri ortak bir anlayış ve işbirliği içinde yürütülmelidir.
Özellikle öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanın görevlerini
doğru bir şekilde algılamaları, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
görevlerinin neler olduğunun farkında olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu araştırmada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlet ve özel
ilkokullardaki öğretmenlerin,

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri araştırılmıştır.

Araştırma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde problem durumu,
çalışmanın amacı, problem cümlesi, alt problemler, çalışmanın önemi, sayıltılar,
sınırlılıklar, tanımlar ve kısaltmalar, ikinci bölümde çalışmanın kuramsal temeli,
üçüncü bölümde ilgili araştırmalar, dördüncü bölümde araştırma modeli, evren
ve örneklem, verilerin toplanması ve verilerin çözümü ve analizi, süre ve

II

olanaklar, beşinci bölümde bulgular ve yorum, altıncı bölümde ise sonuç ve
öneriler yer almaktadır.

İlkokul
görevleri

öğretmenlerinin

konusundaki

öğretmenlerin

farkındalık

öğretmen

ve

düzeylerini

psikolojik

araştıran

bu

danışmanın
çalışmanın,

rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusunda

farkındalıklarının
danışmanın

rehber

artırılmasına,

görevlerinin

ilkokulda görevli rehber öğretmen ve psikolojik

daha

etkili

bir

şekilde

yapılandırılmasına

katkı

sağlayacağı umulmaktadır.

Bu araştırmada

görüş ve yardımlarından

dolayı danışmanın

Doç. Dr.

Cem BİROL'a teşekkürü bir borç bilirim.

Her konuda desteğini

esirgemeyen,

düşünceleriyle

bana yeni kapılar

aralayan Psikolojik Danışman Sayın Barış BAŞEL'e sonsuz teşekkürler.

Mutlu DEVECİOGLU
Lefkoşa, 2008
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ÖGRETMENLERİN, REHBER ÖGRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMANIN
GÖREVLERİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ
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Tez Danışmanı: Doç. Dr. Cem Birol
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Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlete ait rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan ilkokullar ile özel sektöre ait
ilkokullarda görevli öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma tarama modelindedir. Devlete ait rehber öğretmen
ve psikolojik danışmanı bulunan on iki ilkokulda görev yapan 240 öğretmen ile
özel sektöre ait altı ilkokulda görev yapan 100 öğretmen oluşturmuştur.
Araştırmanın

evreni

toplam

340

öğretmenden

oluşmaktadır.

Veriler,

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusundaki
farkındalıklarını

belirlemeye

yönelik

olarak

hazırlanmış

anket

yoluyla

toplanmıştır. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğretmenlere
ait kişisel bilgiler, ikinci bölümde rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevi ve görevi olmayan maddeleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. İkinci
bölümdeki sorular beşli Likert tipi ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır.
Anketlerden elde edilen veriler SPSS 13 paket program kullanılarak yapılmıştır.
Veri çözümlemede aritmetik ortalama

( x ), varyans analizi ve t-testi gibi

istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen
boyutlarda, bu farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını
görebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen
bulgulara göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevi
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olan maddelere
psikolojik

büyük

danışman

bir çoğunlukla

ve rehberlik
ortaya

katıldıklarını

uzmanının
koymak

belirtmelerinden

görevlerinin
için

yapılan

farkında
testlerde;

dolayı
oldukları

saptanmıştır.

Farklılıkları

bayan

öğretmenlerin,

mesleki kıdemi 2-4 yıl ile 2 yıldan az olan öğretmenlerin,

dört

yıllık lisans ve Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin, özel okulda
görev yapan öğretmenlerin,

hizmet-içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin,

branş, birinci, dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin
sınıfı okutan öğretmenlere

ikinci, üçüncü, beşinci

göre rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın

görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, rehber öğretmen ve psikolojik danışman, görev,
farkındalık düzeyi

XXIV

SUMMARY

THE LEVELS OF DİFFERENTİATİON OF TEACHERS ABOUT THE DUTİES
OF PSYCHOLOGİCAL CONSULTANT AND GUİDANCE PROFESSİONAL
(Sample of T.R.N.C)
(Teachers in Primary Education institutions Belong To The State and Private)

Devecioglu, Mutlu
Master, Guidance and Psychological Consulting
Thesis Advisor: Ass. Prof. Dr. Cem Birol
June 2008, 217 pages

This research paper has been carried out to specify the levels of
differentiation about the duties of psychological consultant and guidance
professional of teachers employed at state and private schools in which there is
a psychological consultant and guidance professional in Turkish Republic of
Northern Cyprus. This research is a scanning model and 240 teachers from
twelve state primary schools and 100 teachers from six private primary schools,
all schools have a psychological consultant and guidance professional,
engaged in this research treatment. The data was obtained through a
questionnaire prepared for specifying the differentiations of teachers about the
duties

of

psychological

consultant

and

guidance

professional.

The

questionnaire consists of two parts. The first part includes personal information
about the teachers and the second part includes items which are and are not
the duties of psychological consultant and guidance professional. The
questions in the second part are prepared conveniently to the 5 Likert scale.
The SPSS 13 packed programme was used to evaluate the data obtained
through the questionnaires. In the data analysis, arithmetic average (X), Voryan
analysis,

and

T-Test

methods

were

used. Also,

whenever

manidar

differentiation was observed, Tukey HSD test was used to find out the reason
of that differentiation caused by point of views given to which items. According
to the data gained in this research, it is established that the teachers are aware
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the duties of psychological consultant and guidance professional since most of
the teachers agreed to the items which were about the duties psychological
consultant and guidance professional.
point out the differentiations,

In the tests, which were carried out to

it is established that female teachers, who have

been a teacher for 2-4 years or less than two years, the teachers graduated
from four-year-undergraduate

and Ataturk Teacher

Academy,

the teachers

working at private schools, the teachers attented to in-service training courses,
the teachers who are subject teachers and class first and fourth teachers, are
more aware

about

the duties

of psychological

consultant

and guidance

professional.

Key Words: Teacher, guidance teacher and psychological consultant, duties,
levels
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BÖLÜM I
Giriş

Bu bölümde araştırmanın konusunu oluşturan problem, araştırmanın
amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları ve araştırma içerisinde kullanılan
tanımlar ve kısaltmalar yer almaktadır.

Günümüz çağdaş eğitim anlayışı içerisinde rehberlik hizmetleri büyük
önem taşımaktadır. Rehberlik hizmetleri içerisinde uygulanması gereken
rehberlik anlayışının da gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülmektedir.
Gelişmsel rehberlik anlayışı içerisinde bireyin her dönem rehberlik ihtiyacı
olduğu düşünülecek olursa rehberlik hizmetlerinin ilköğretimden başlamasının
ne derece önemli olduğu görülebilmektedir. Öğrencinin kişilik gelişiminin her
yönü ile temel taşlarının atıldığı ilkokullarda oluşmasına bağlı olarak rehberlik
hizmetleri ilkokullarda sunulmuş olmalıdır. Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde
verilebilmesi için tüm ilkokullarda rehberlik servislerinin bulunması ve bu
servislerde görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
öğretmen, öğrenci, yönetici ve veliler tarafından doğru şekilde algılanması
gerekmektedir. Bu araştırmada rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı
bulunan devlete ait on iki okul ile özel sektöre ait altı okul incelenerek
öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri konusunda
farkındalıklarının ne düzeyde olduğu araştırılmıştır.

Problem

İçinde bulunduğumuz çağın en belirgin özelliklerinden birisi her alanda
yaşanan hızlı gelişme ve değişmelerdir. Yaşanan bu gelişme ve değişmeler
toplum yapısını da etkilemekte, toplumla birlikte insan ilişkileri ve değer
yargıları da değişmektedir (Özgüven, 2000:2).
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Çağımızda öğrenmeyi öğrenmiş, sahip olduğu bilgiyi kullanabilen, yeni
durumlara uyum sağlayabilen, bedence, ruhça sağlıklı bireylere ihtiyaç
duyulmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:2).

Bu hızlı gelişmeler karşısında okullardan beklentiler de çağımızın
gerektirdiği bireyleri yetiştirmeye yönelik

olarak değişmektedir. Okullardan;

öğretim hizmetlerinin yanında bireylerin bireysel farklılıklarına dikkat ederek,
kendini tanıyan ve geliştirebilen bireyler olarak yetiştirilmeleri beklenmektedir.

Bu durumda, okullardaki öğretim ve yönetim etkinliklerinin öğrencilerin
tamamının tek varlık olarak eğitilmesinde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu
nedenle, okullarda bir üçüncü faaliyet grubu olarak öğrenci kişilik hizmetleri
ortaya çıkmıştır (Tan ve Baloğlu, 2006:2).

Öğrenci kişilik hizmetleri içinde yer alan rehberlik hizmetleri eğitimin
amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olan onu tamamlayan çalışmalardır.

Rehberlik hizmetleri öğrencilerin kendilerini tanıma ve

kabul etme,

seçimler yapmada ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanarak kendilerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:8).

Çağdaş eğitimin bireyin her yönüyle gelişimini sağlamayı amaçlaması
göz önüne alınacak olursa eğitimde en fazla uygulanması gereken rehberlik
anlayışının gelişimsel rehberlik anlayışı olduğu görülür. Gelişimsel rehberliğin
temelinde bireyin gelişimsel ihtiyaçları vardır. Her dönemde insanın gelişimsel
ihtiyaçları olduğu ve her dönemde gelişimsel rehberliğin bireye yardımcı olduğu
dikkate alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece
önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Çocukların bedenen, ruhen ve zihnen çok hızlı bir gelişim içinde
oldukları, ilköğretim döneminde rehberlik hizmetleri büyük önem taşımaktadır.
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insan sosyal bir varlık olarak sürekli bir gelişim ve değişme içinde tüm
hayatı boyunca rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ama gelişiminin en
hızlı olduğu ve

insanın yetişkinlikte

sahip olacağı

değer, tutum

ve

davranışlarının temelinin atıldığı ilköğretimde rehberlik hizmetlerinin çok daha
önem taşımakta olduğu birçok kaynakta vurgulanmaktadır.

Ültanır'a (2003) göre ilkokul düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verilmesi,
daha üst basamaklarında verilecek olan rehberlik hizmetlerinin verimliliğini de
artırır. insandaki potansiyelin en üst sınırına kadar geliştirilebilmesi ancak ona
çok erken yaşlarda sağlanan imkanlarla mümkündür.

Freud, Ericson, Piaget gibi dünyaca ünlü gelişim kuramcıları çocukluk
döneminin önemine dikkat çekerler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar,
psikolojik ve sosyal gelişimi açısından son derece önemlidir (Yeşilyaprak,
2004:41).
Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesindeki psikolojik danışma ve rehberlik
servisleri, öğrencilere akademik gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişim
alanlarında da ilerlemeleri için yardımcı olurlar. Rehberlik servislerinde görevli
psikolojik danışmanlar, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin bir bütün olarak
gelişmelerini desteklemek için çaba gösterirler. "Kuşkusuz psikolojik danışma
ve

rehberlik hizmetlerinin

hedefine ulaşabilmesi için sadece psikolojik

danışmanların çaba göstermesi yeterli olmamaktadır. Rehberlik servislerinin
başarıya ulaşmasında ön koşul okuldaki yönetim, öğretmenler ve rehberlik
servisi arasında ortak bir rehberlik anlayışının olmasıdır'' (Akman, 2002:7).

Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi, istenilen düzeye
ulaşılabilmesi ve yapılan çalışmaların daha verimli olması için de okullarda
görevli rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin öğretmenler
tarafından doğru şekilde algılanması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin
rehberlik

çalışmalarının

bilincinde

olmaları

ve

yararına

inanmaları
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gerekmektedir.

Bu nedenle öğretmenler bu konuya önem vermeli ve

okullarında bulunan psikolojik danışmanlara yardımcı olmalıdır. Okullarda
görev yapan psikolojik danışmanların görevleri doğru şekilde algılanmadığı
takdirde rehberlik hizmetleri amacına ulaşamayacaktır. İlkokullardaki psikolojik
danışmanların görevlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler tarafından
doğru şekilde algılanması rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde hizmet
verebilmesi ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşmasında yardımcı olacaktır.

Ülkemizde, devlete ait okulların sadece on iki tanesinde rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunmakta olmasına rağmen özel okulların tümünde
rehberlik servisi ve psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı bulunmaktadır.
Günümüz çağdaş eğitim anlayışı ve ulaşılmak istenen hedefler göz önünde
bulundurulacak olursa tüm okullarımızda rehberlik servislerinin kurulması ve bu
servislerde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevlerini yerine
getirmesi beklenmektedir.
Rehberlik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için okulda
hizmet veren

yöneticiden

öğretmene

kadar

tüm

personelin

rehberlik

çalışmalarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Okullarda görev yapan rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından
doğru algılanmadığı takdirde amacına ulaşamayacaktır. Bu nedenle rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin özellikle öğretmenler tarafından
doğru algılanması büyük önem taşımaktadır.

Amaç

Araştırmanın genel amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete
ait ilköğretim kurumları ile özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerin,

psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber

öğretmen

psikolojik

ve

danışmanın

görevleri

düzeylerinin saptanması amaçlanmaktadır.

konusundaki

farkındalık
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Problem Cümlesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete ait ilköğretim kurumları ile
özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, psikolojik
danışma ve rehberlik birimlerinde görevli rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri farklılık göstermekte
midir?

Alt Problem ter

1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait bulgular
nelerdir?
2. Araştırmaya

katılan öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik

danışmanın görevleri ile ilgili görüşleri nelerdir?
3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri cinsiyete göre
farklılık göstermekte midir?
4. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri eğitim düzeyine
göre farklılık göstermekte midir?
5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri mesleki kıdemine
göre farklılık göstermekte midir?
6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri hizmet-içi eğitim
kursuna katılmalarına göre farklılık göstermekte midir?
7. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri görev yaptıkları
okul türüne göre farklılık göstermekte midir?
8. Araştırmaya katılan öğretmenlerin farkındalık düzeyleri okuttukları
sınıflara göre farklılık göstermekte midir?

Önem

1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı
tüm ilkokullarda görev yapan psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
ve öğretmenlerin rehberlikle ilgili rollerini daha iyi değerlendirmelerine,
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2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür

Bakanlığı

bünyesindeki ilkokul öğretmenlerinin rehberlik konusundaki görüşlerini
geliştirmeye yönelik hizmet-içi eğitim çalışmalarına katkı sağlayacağına,
3. Öğretmen yetiştiren kurumların rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile
ilgili programlarının düzenlenmesine,
4. Bu konu ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı umulmaktadır.

Sayıltılar

Araştırmada;

1. Araştırmaya konu olan öğretmenler anketlere gerçek düşüncelerini
yansıtarak samimi cevap verdiği,
2. Araştırmada kullanılan anketin, öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanlarının görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yeterli
olduğu,
3.

Araştırma konusunun kuramsal çerçevesini oluşturmak

amacıyla

taranan kaynakların güvenilir ve geçerli bilgiler vereceği,
4. Örneklemin evreni temsil ettiği,
5. Yapılan istatistiki işlemlerin geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

1. Araştırmada elde edilen veriler kullanılan anket formundaki sorular ile
sınırlıdır.
2. Araştırma zaman açısından, 2007-2008 öğretim yılı ile sınırlıdır.
3. Araştırma örneklem açısından, devlet ve özel okullarda görev yapan
öğretmenler ile sınırlıdır.
4. Araştırma ankete katılan 340 ilkokul öğretmeni ile sınırlıdır.
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Tanımlar

İlkokul Öğretmeni: Eğitim ve öğretim işleriyle görevli bakanlığın ve bakanlığa
bağlı eğitim kurum ve kuruluşlarının yürütmekle yükümlü olduğu eğitim ve
öğretim hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevlerde çalışan kişi (Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Öğretmenler Yasası, 1985:1).

Gelişimsel Rehberlik: Bireyin sürekli gelişim halinde olduğu, bir gelişim
basamağını başarı ile geçirenlerin daha sonraki gelişim basamağının gelişim
görevlerini de daha iyi başaracağı görüşüdür (Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman: Öğretmenler Yasası uyarınca
atanmış olan ve eğitim-öğretim

kurumlarındaki

rehberlik ve

psikolojik

danışmanlık servislerinde öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
veren, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile eğitimde psikolojik
hizmetler alanında en az lisans eğitimi almış personeli, anlatır (Milli Eğitim
Yasası Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 2005:1).

Kısaltmalar

PDR: Psikolojik Danışma ve Rehberlik
K.K.T.C: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
A.B.D: Amerika Birleşik Devletleri
SPSS: Statistical Packet for Social Sciences
F: Frekans
YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
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BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu bölümde çalışmanın kuramsal çerçevesine yer verilmiştir.

EGİTİM NEDİR?
insan sürekli gelişme gösteren biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır.
insan doğumundan ölümüne kadar, fiziksel ve toplumsal çevresi ile etkileşim
halindedir ve bu etkileşim süreci boyunca her an çevrenin istek ve beklentileri
ile gereksinimlerini karşılama güdüsünü uzlaştırıcı davranışlar geliştirir. Bireyde
meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantılarla; bir kısmı ise
yetişkinler tarafından planlı ve ve kasıtlı olarak gerçekleştirilir (Kuzgun, 2008: 1 ).

Amaçlı, planlı, programlı olarak gerçekleştirilen bu sürece eğitim
denilmektedir.

Eğitim kurumlarının amaçlı, planlı, programlı ve sistemli olarak çalışan
bölümüne formal eğitim kurumları denilmektedir. Formal eğitim kurumları örgün
ve yaygın olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim "belli bir yaş
grubundaki bireylere, milli eğitimin genel amaçlarına göre hazırlanmış eğitim
programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir (Fidan ve
Erden, 1993:13).

insan hayatının tümünü kapsayan, insanlık tarihinin en eski temel
kurumlarından biri olan eğitimin araştırmacılar tarafından çok çeşitli tanımları
yapılmaktadır.

Eğitim, kişiliğin gelişmesine yardım eden ve onu temel alan, onu yetişkin
yaşamına hazırlayan, gerekli bilgi, beceri ve davranışlar elde etmesine yarayan
bir süreçtir (Tezcan, 1996:3).
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En yaygın olarak kullanılan eğitim tanımlarından birini yapan Ertürk 'e
(1972) göre; eğitim bireyin davranışlarında kendi davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.

Eğitim; bireyin bedensel, düşünsel ve sosyal yeteneklerinin kendisi ve
toplumu için en uygun şekilde gelişmesi oluşumudur. Kısaca bireyin her
yönüyle bir bütün olarak kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmesi
sürecidir (Yeşilyaprak, 2006:2).

Eğitim her bireyin kendinde meydana gelen ve bireyde oluşan
değişimleri kapsayan bir oluşum olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre,
eğitim kişinin içinde olup bitmektedir; tamamen kişiseldir ve kişinin kendisi
tarafından yapılmaktadır (Tan ve Baloğlu, 2006:55).

Eğitimi zaman ve mekan yönünden sınırlamak mümkün değildir. insan
yaşamı süresince eğitimle iç içedir (Erden ve Fidan, 1993:18).

Eğitimin tanımı üzerine yapılan çeşitili açıklamalardan sonra eğitimin bir
süreç olduğunu, bireyde istenilen yönde davranış değişikliğinin meydana
geldiğini, kişiliğin gelişmesine yardım ettiğini, bütün bunları kendi ve toplumu
için kendi yaşantısı yoluyla gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Eğitim süreklidir ve
yaşam boyu devam etmektedir.

Değişen Toplumda Eğitim

insanoğlu varolduğu günden başlayarak sürekli bir gelişim ve değişim
içerisindedir. İçinde yaşadığımız çağ değişimin en fazla ve en hızlı gerçekleştiği
bir çağdır. Öyleki toplumlardaki bu hızlı değişmeler patlama sözüğü ile ifade
edilmektedir. Bilgi patlaması, teknolojik patlama, ekonomik patlama ve iletişim
patlaması olarak nitelendirilmektedir (Özgüven, 2000:1). Kültürler ve toplumlar
arasındaki

sınırlar

kalkmakta,

eskiye

göre daha yoğun

bir etkileşim

yaşanmaktadır. Gelişmelerin hızı ve biçimi karşısında hiç bir kurumun durağan
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kalması ve eski yapısını koruması mümkün görünmemektedir (Erdoğan,
2004:1).

İlk çağlardan günümüzün modern dünyasına kadar geçen süreçte
eğitim, üzerinde önemle durulan bir konudur.

1879'da ilk psikoloji labaratuarının kurulması ve insan davranışlarının
incelenmesiyle başlayan, Freud'la ivme kazanan psikoloji hareketi zeka, kişilik
gibi bireysel özelliklerin ölçülebilir hale gelmesi insana bakışı değiştirmiş ve
bireysel farklılıkların önemini ortaya koymuştur.

Bireysel farklılıkların önemini vurgulayan bu gelişmeler, her bireyin
değerli olduğu düşüncesini savunan hümanist (insancıl) yaklaşımla buluşunca
bireyi merkeze alan eğitim anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bireyi merkeze
alan eğitim sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur (Gündüz, 2006:4).

Yaşanan gelişmeler tümüyle toplumsal yapıyı da etkilemekte, toplumla
birlikte insan ilişkileri ve değer yargıları da değişmektedir. Yeni ortamda belirli
kararlara varabilmek için, önceki geleneksel düşünme modellerini değiştirmesi
ve yeni modelleri öğrenmesi gerekiyor (Özgüven, 2000:2).

1960'11 yılardan itibaren insanlık tarihi boyunca üretilen bilgi kümülatif bir
artışla altı yedi kez katlanmıştır. Bu durum sadece bireylerin değil, kurumların
hatta toplumların öğrenmesini zorunlu kılmıştır. Bu öğrenme ve gelişme yaşam
boyudur. Amaç kendini gerçekleştirmeye dönüktür (Altıntaş, 2004:2).

Son yüzyıldaki sosyo kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler bilim
alanındaki buluşlar, demokratik düşünceler ve insan haklarındaki gelişmeler
eğitimin amaç ve işlevi yönünden değişmesine neden olmuştur (Şahin, 2008:2).

Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı; bedence, ruhça sağlıklı,
topluma etkin şekilde uyabilen insanlar yetiştirmektir. Diğer bir deyişle;
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toplumsal, çevresel koşullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek
(edilgen uyum) yerine toplumu ileri götürebilecek, değiştirebilecek değişimleri
de sağlayabilecek (etken uyum) bireyler yetiştirmektir. Bu genel amacı
çözümlediğimizde çağdaş eğitimin amaçlarını özet olarak "bireyi kendisi için" ve
"toplum için" yetiştirmek olduğu görülmektedir. (Yeşilyaprak, 2006:2-3).

Her bireyde ihtiyaçlarını karşılama ve gizilgüçlerini gerçekleştirme
yolunda doğal bir eğilim vardır. Eğitim bireylerdeki bu eğilimi toplumun
beklentileri doğrultusunda karşılama yolunda davranışlar kazandırma süreci
olarak düşünülebilir. Şu halde eğitimin amacı, genel anlamda bireyin özünü
gerçekekleştirmesine ve topluma yararlı olmasına yardımcı olmaktır (Kuzgun,
2008:1).

Geleneksel Eğitim ile Çağdaş Eğitim Arasındaki Farklar

Her alanda yaşanan gelişmeler karşısında eğitim sistemlerinin de
değişmeye zorunlu olduğu görülmektedir.

Günümüzün okulları çok yönlü çevresel değişme ve dalgalanmalarla
karşı karşıyadır ve bundan etkilenmektedirler. Çok sayıda öğrencinin eğitimi
için yapılanmış olan eğitim sistemi ihtiyaç duyulan yeni değer ve becerileri
üretmede zorlanmaktadır. (Erdoğan, 2004:2).

Geleneksel eğitim anlayışında mevcut kültürü aktaran statik bir yapı
vardır. Öğrencilerin bilgi yüklenen öğretmenin merkez olduğu bir anlayış
hakimdir. Günümüzün çağdaş eğitim anlayışında ise statik değil dinamik bir
yapı vardır. Bu anlayış öğrencileri bilgi yüklenen değil merkeze alan, öğrenmeyi
öğrenen vatandaşlar olarak gelişmelerini sağlamaya çalışır (Altıntaş, 2004:2).

Sanayi toplumunun öğretmeni ve programı merkeze alan, öğrencinin
bilgi aktarılan rasyonel bir varlık olarak ele alındığı geleneksel eğitim sistemi
yerini, bilgi toplumunun öğrenciyi (bireyi) merkeze alan bilgi aktarılan değil
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bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, değişimelere açık modern eğitim sistemine
bıraktığı görülmektedir.

Günümüzde "öğretmeni merkeze alan" geleneksel öğretim yöntemleri
yerine "kişilik gelişimlerine" önem veren ve "öğrencileri merkeze alan" eğitim
yöntemleri yaygınlaşmıştır (Özgüven, 2000:7).

Çağın gerektirdiği içerikte gelişme ve değişmelere paralel bir eğitim,
değişmeleri göğüsleyecek insan tipi yetiştirmenin zorunlu hale geldiğini
göstermektedir.

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları incelendiğinde çağdaş eğitim
anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Yasası'nın genel amaçların
üç ve dördüncü maddelerinde eğitim sistemininin çıktısı olan bireylerin son
sahip olması gereken özellikler belirtilmiştir.

Milli Eğitim Yasası'na göre bireylerin sahip olması gereken özellikler:

•

Beden zihin ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş
sağlam bir kişiliğe ve karaktere, bilimsel düşünme gücüne, geniş bir
dünya görüşüne sahip, her yönüyle gelişmiş, toplum ekonomisine
katkıda bulunan, cesur, yapıcı, yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak
yetiştirmek;

•

Bireylerin; ilgi ve yeteneklerini değerlendirmek ve ortaya çıkarıp
geliştirmek suretiyle, bilgi ve becerilerle donatmak; onlara birlikte ve
dayanışma ile iş görme alışkanlıklarını kazandırmak; onları bu yolla
hayata hazırlamak ve onların; kendilerini ve ailelerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğu ile kalkınmasına katkıda bulunacak bir mesleğe
sahip olmalarını sağlamak; böylece, bir yandan, toplumsal birlik ve
bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekleyip
hızlandıran; toplumunu ve ulusunu, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
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seçkin bir ortağı yapmak isteyen ve bu istek doğrultusunda sürekli çaba
gösteren yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu görülmektdir.

Daha önce belirtildiği gibi eğitimin ve rehberliğin temel amaçlarından olan
bireylerin "kendisi ve toplumu" için yetiştirilmesi

amacına uygun olarak ve

bireylerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak yetiştirilmesinin milli eğitim
yasasında da hedeflenmekte olduğu görülmektedir .

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Hızla değişen dünyamızda meydana gelen sosyo-kültürel ekonomik,
teknolojik yenilikler, bilim alanındaki yeni gelişmeler ve buluşlar eğitiminde bu
gelişmeler doğrultusunda değişme göstermesine neden olduğu görülmektedir.

20. yüzyılda geleneksel eğitim anlayışı terkedilmeye başlanmıştır. Çünkü
eğitimin artık değişen ihtiyaçlara ve yeni gelişmelere uyum sağlamadığı, bireyin
beklentilerine cevap vermediği eleştirileri ileri sürülmüştür.

Geleneksel okullara yapılan eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:
•

Yalnız akademik başarıya önem vererek, insanların diğer doğal
yeteneklerinin gelişmesini engellemektedir.

•

Duygulardan soyutlanmış yüzeysel yaşantılarla yetindiği için kalıcı ve
köklü davranış değişiklikleri sağlayamamaktadır.

•

Geleneksel eğitim daha çok bir yarışma ortamı yarattığı için öğrencilerin
çoğunda yetersizlik duyguları oluşmasına yol açmakta, aynı zamanda
güven ve dayanışma duygularını yok etmektedir.

•

Bireysel farkları dikkate almadığı için yetenek ve ilgileri geliştirmede
yetersiz kalmaktadır.

•

Bireylere yaşama aktif uyum yapabilecek özellikler kazandırmada
yetersiz kalmaktadır (Yeşilyaprak, 2006:20-21).
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Yapılan bu eleştiriler, yeni fikirler, yeni gelişmeler doğrultusunda eğitimde de
çağdaşlaşma akımı başlamış ve eğitim sistemi içinde yeni bir hizmet alanı
ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmelerin sonucu olarak, kişinin bütünüyle gelişmesine, etkin bir
kişisel-toplumsal ve mesleksel uyum gücü kazanmasına yardımcı olmak
amacıyla okullarda öğrenci kişilik hizmetleri adı altında yeni hizmetler verilmeye
başlandı (Bakırcıoğlu, 2005:4). Okul bünyesinde "Rehberlik ve Psikolojik
Danışma" servislerinin kurulması da örgün eğitimin üçüncü fonksiyonu olan
"Öğrenci Kişilik Hizmetleri"'nin devreye girmesiyle olmuştur.

Öğrenci kişilik hizmetleri, eğitimde yönetim ve öğretim çalışmalarının
dışında kalan ve öğrencilerin kişisel gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik tüm yardım hizmetlerini kapsar (Kepçeoğlu, 2004:32).

Öğrenci Kişilik Hizmetleri'nin Faaliyetlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;
•

Sağlık hizmetleri

•

Sosyal yardım hizmetleri

•

Özel eğitim ve özel yetiştirme

•

Sosyal ve kültürel etkinlikler

•

Rehberlik ve psikolojik danışma

Öğrenci kişilik hizmetleri genellikle barınma, beslenme, sağlık, serbest
zamanları değerlendirme gibi gereksinimleri giderecek yardımlar yanında,
onların gizilgüçlerini geliştirme, yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek
seçme,

insanlarla daha

kolaylaştırmak ve

iyi

ilişkiler kurabilme gibi,

uyum sorunlarını

çözmek

kişilik gelişimlerini

için yapılacak yardımları

kapsamaktadır (Kuzgun, 2008:3).

Önceleri, daha çok "bir eğitim kurumunda, bir küme öğrenciye belli dal
ya da konularda bilgi verme" onlara belli konuları "öğretme" anlamını
çağrıştıran "öğretim" kavramı giderek öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri
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düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemini dile getirmeye
yöneldi. Bu anlamdaki öğretimde ise, öğrenciyi odak almak; her öğrencinin
kendine özgü özelliklerini tanımak ve öğretimi ona göre biçimlendirmek önem
kazanıyordu (Bakırcıoğlu, 2005:3).
Eğitimde başarı; öğretim, yönetim ve öğrenci kişilik hizmetleri arasındaki
işbirliğine ve bu alanlarla ilgili gereksinimlerin eksiksiz giderilmesine bağlıdır.
Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Amacı:
•

Öğrencini

eğitim-öğretim

etkinliklerinden

üst

düzeyde

yararlanılmasını sağlamak ve öğrenim başarısının yükselmesini
geliştirmek
•

Öğrencinin güçlü

bir

kişilik geliştirmesine ve çevreye

uyum

sağlamasına yardımcı olmak
•

Öğrencinin duygusal, sosyal ve fiziksel yönden bir bütün olarak
sağlıklı bir

şekilde gelişmesine olanak sağlayaca eğitim ortamını

yaratmak
•

Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde geliştirmek

•

Öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmak (Gündüz,
2006:5).

Öğrenci kişilik hizmetleri ile ilgili genel sonuçları şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrenci kişilik hizmetleri çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.

•

Öğretim ve yönetim alanından ayrı bir hizmet grubudur.

•

Kişilik hizmetleri öğrencinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine
ortam hazırlar.

•

Rehberlik, bireyin seçimler yapması, "kararlar" vermesi ve "uyumlar''
sağlaması konusunda bireye, bireysel olarak yardım eden kendine
özgü bir hizmettir.

•

Öğrenci kişilik ve rehberlik hizmetleri, sistemli ve sürekli örgütlü bir
yönetim ister (Altıntaş, 2004:6).
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Rehberlik öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde bireyin, yaşamının çeşitli
aşamalarında, gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ve onun
yerinde kararlar veren dengeli bir kişi olması amacını güden hizmetler
bütünüdür. Rehberlik kavram ve bir hizmet olarak bireyin gelişimine, bugünkü
ve gelecekteki toplumun uyumuna yönelmiştir
Eğitim Rehberlik İlişkisi
Çağımızdaki hızlı gelişmeler yeni gelişmeler ve toplum değişmelerine
uygun

olarak,

eğitimde

de

eğitim

ve

okul

programları,

öğrencilerin

gereksinimlerini karşılamak üzere her geçen gün daha da çeşitlendirilmiştir.

Çağdaş eğitim anlayışına göre eğitim, bireyin bedensel, duygusal,
zihinsel ve toplumsal yeteneklerini hem kendisi, hem de mensup olduğu toplum
için en uygun biçimde geliştirmesi oluşumudur.

Büyüme ve

gelişme

sorunluluğunda olan birey, birçok bilgilere ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu yardım ve bilgilerin bir kısmı, rehberlik hizmetlerinin işlevi içindedir (Altıntaş,
2004:8).

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci kişilik hizmetleri üçlüsünden oluşmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri
içerisinde bulunan, rehberlik ve psikolojik danışma eğitimin ayrılmaz parçasıdır.

Rehberlik eğitimin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte eğitimden
farklıdır. Rehberlik ve eğitimin sonal amaçları birdir. Kendini gerçekleştirmek
her ikisinin de amacıdır (Altıntaş, 2004:8).

Eğitim sürecinin her kademesinde öğrenciler rehberlik hizmetlerinden
yararlanabilir. Dahası buna gereksinim duyarlar. Eğitim sürekli bir hizmettir. Bu
uzun olan sürecin her aşamasında öğrencilerin gelişim, öğrenme ve eğitim
ihtiyaçlarının karşılanmasında rehberlik hizmetlerinden yararlanılır (Yeşilyaprak,
2006:32).
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Öğrenci kişilik hizmetleri bünyesinde yer alan rehberlik, öğrencinin kişilik
gelişimi ile ilgilenen bir hizmet alanıdır (Kuzgun, 2008:3). Rehberlik eğitimin
ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüz eğitimin temel amaçları, kendisiyle ve içinde
yaşadığı toplumla uyumlu, kişisel özelliklerinin farkında olan bunları optimal
düzeyde kullanan, kendine güvenen, toplumsal sorumlulukları ve rolleri
üstlenebilen, ekonomik anlamda üretken bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar
rehberliğin

eğitimin

ayrılmaz

bir

parçası,

olmazsa

olmazı

olduğunu

vurgulamaktadır (Otrar, 2004:24).

Rehberliğin Tanımları

Çağımızda eğitim anlayışında eğitim sürecinin öğretim, yönetim ve
öğrenci

kişilik

hizmetleri

üçlüsünden

oluşmakta

olduğunu

yukarıdaki

açıklamalarda vurgulamıştık. Öğrenci kişilik hizmetleri içerisinde bulunan
rehberliğin çeşitli uzmanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmakta olduğunu
görmekteyiz.

Mortensen ve Schmuller'e (1966) göre rehberlik, demokratik ortam
içinde bireyin kapasite ve yeteneklerini uygun biçimde geliştirmeyi amaçlayan
ve uzman kişilerce verilen tüm eğitim programının bir parçası olarak sunulan
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004:1 O).

Baymur'a (1975) göre rehberlik, en geniş anlamda bir insana ya da
gruba, o insanın ya da grubun en iyi bir biçimde yaşamasına, insanların
kendilerini gerçekleştirmelerine en elverişli yollarının bulabilmeleri için yapılan
yardımdır.

Özoğlu'na (1997) göre rehberlik, bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en
üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurmasında, benliğine uygun rol
kavramları geliştirerek çevresindeki durumlarla ilişkisinde uyum sağlaması için
gerekli problem çözme, karar verme, bilgi ve becerisini kazanmasında; benlik
kavramı ile bağdaşan doğal ve toplumsal "gerçeği" içinde bir öğrenen olarak
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anlamlı ve mutlu bir yaşam sürdürmesinde, bireye profesyonel kimselerce
yapılan bilimsel ve sistematik yardım sürecidir (Kepçeoğlu, 2004:1O).

Kepçeoğlu'na (2004) göre rehberlik, kendini anlaması, problemlerini
çözmesi,

gerçekçi

kararlar

alması,

kapasitelerini

en

uygun

düzeyde

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.

Bakırcıoğlu'na (2005) göre rehberlik,
tanıması,

gizilgüçlerini

geliştirmesi,

gerçekleştirmesi, için kişiye, bu işi

kendini çevresindeki olanakları

sorunlarını

çözebilmesi

ve

kendini

kendine meslek edinmiş olan uzman

kişilerce yapılan düzenli yardım sürecidir.

Tan'a (2006) göre rehberlik bireyin en verimli şekilde gelişim ve uyum
sağlamasında gerekli olan seçimleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar
vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçim ve
kararları uygulaması için kişiye yapılan sistemli ve profesyonel (uzrnansal)
yardımdır.
Kuzgun'a (2008) göre rehberlik bireye kendini anlaması, çevredeki
olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünün gerçekleştirebilmesi için
bireylere yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Şahin'e (2008) göre bireylerin günümüz bilgi donanımına sahip (çağdaş)
ve bunları kullanabilen, seçimler yapabilen, kararlar alabilen, sorumluluk sahibi,
çevresine sağlıklı uyum yapabilen, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına ve
kendini gerçekleştirmelerine yardım etmeye çalışan bilimsel ve profesyonel bir
yardım sürecidir.

Tanımların çoğunda ortak olarak kullanılan sözcüklerden hareket ederek
rehberliğin anlamında temel olabilecek şu genellemeler yapılabilir:
•

Rehberlik bir süreçtir.
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•

Rehberlik bireye yardım etme işidir.

•

Rehberlik yardımı bireye dönüktür.

•

Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.

•

Rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir
(Kepçeoğlu, 2004:11-12).

•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin gelişmesini ve uyumunu sağlamaya
yöneliktir (Yeşilyaprak, 2006:7).

Rehberliğin Amaçları

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiği gibi,
öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin
temel ya da sonal (nihai) amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Kendini
gerçekleştirme hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır
(Yeşilyaprak, 2006:8).
Kendini gerçekleştirme Maslow tarafından geniş şekilde işlenmiş ve
insan ihtiyaçları arasında en yüksek düzeydeki bir ihtiyaç olarak sıralanmıştır.
Rogers, kendini gerçekleştirme kavramı ile aynı anlama gelen "tam verimlilik"
(fully-functioning) kavramını kullanmıştır (Kepçeoğlu, 2004:14). Bu kavramla,
kişide varolan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması,
uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilmektedir.
Kısaca bireyin her yönüyle kendini geliştirerek verimli ve mutlu bir düzeye
ulaşabilmesidir (Yeşilyaprak, 2006:8).

Aşağıda verimli ve mutlu bireylerin sahip olması gereken bazı özellikler
verilmiştir:
• Verimli çalışma ve sınav becerileri
•

Zamanı iyi kullanabilme

•

Etkili karar verme ve kendini kabul

•

Kendini tanıma ve kendini kabul

•

Etkili iletişim becerileri

21

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin dayandığı temel ilkeler
aşağıda sırlanmıştır: (Şahin, 2008; Yeşilyaprak, 2006; Girgin, 2006).

•

Rehberlik hizmetlerinin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile ilgili
demokratik ve insancıl bir anlayış vardır. Demokratik anlayış bireyin
özerk olduğu, kendi kendini yönetme hakkına sorumluluğu olduğu,
kendisi için seçimler yapma ve kararlar alma hakkına sahip olduğunu
kabul eder. Bu görüş, her bireyi değerli ve biricik kabul eder.

•

Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır. Her birey kendine
özgü ve benzersiz bir varlıktır. Kapasiteleri, yetenekleri, ilgi ve
ihtiyaçaları farklıdır. Öğrencilere yardım hizmetleri sunulurken onları
çeşitli yönleri ile tanımak ve bireysel özelliklerini tanımak gereklidir.
Rehberlik çalışmalarında tanıma hizmetleri önemli bir yer tutar.

•

Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan eğitim
sistemini öngörür. Tüm boyutları ile öğrenciyi merkezine alan bir eğitim
sistemini gerektirir. Bu sistemde rehberlik hizmetlerinden beklenen her
öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve ihtiyaçlarına göre gelişimine
yardımcı olmasıdır. Bu anlayış her öğrencinin rehberliğe gereksinimi
olduğunu kabul eder.

•

Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi
anlamaları ve problemlerine çözüm yolları bulmada kendilerine yeter bir
duruma gelmelerini sağlamaktır. Rehberlik hizmetlerinin temelinde
öğrencinin güçlerine güvenmek ve sorumluluğu bireye vermek anlayışı
bulunmaktadır.

Bireyler

kendilerine

yardım

edildiği

takdirde

problemlerine çözüm yolu bulma gücüne sahiptir. Rehberlik bireyin
kendilerini daha iyi tanıma ve alternatifleri görüp değerlendirmelerini
sağlamak için yardım eder.
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•

Rehberlik hizmetleri öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini
gerçekleştirmesine yardım etmelidir. Eğitimin ve rehberliğin amacı
ogrencının

tüm

kapasitesini,

varolan

tüm

gizilgüçlerini

ortaya

koyabilmesi, potansiyeli ölçüsünde kendini geliştirmesi, daha yeterli,
daha verimli ve yeterli bir yaşam sürdürebilmesidir. Rehberliğin kademe
kademe

ulaşmaya

çalıştığı

sonal

hedef

bireyin

kendini

gerçekleştirmesidir.

•

Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve
işbirliği içinde çalışması gereklidir. Rehberlik hizmetleri, bir takım
çalışmasıdır. Danışmanların öncülüğünde yöneticiler, öğretmenler, okul
içi ve dışı kşilerin desteği ile ortak bir amaç doğrultusunda çalışır. Bu
takım içinde herkesin, ortak amacın, öğrencinin gelişimi ve uyumu için
işbirliği yapmak olduğunu benimsemesi gereklidir.

•

Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun
alanlarda yoğunlaştırılmalıdır. Okulun yapısı, niteliği, eğitim düzeyi,
koşulları, olanakları, sınırlılıkları, hedefleri gibi yönler dikkate alınarak
rehberlik programlarında değişiklikler yapılabilir. Okulun kendi kapasitesi
ölçüsünde öğrencilerin gelişimi ve uyumuna yönelik olarak sunacağı
hizmetleri iyi organize edebilmelidir. Bu nedenle tek tip rehberlik
programı hazırlamak ve tüm okullara uygulamak doğru değildir.

•

Okulda bir etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programını
gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri karşılıklı olarak birbirine
bağımlıdır.

Öğrencinin

öğretim

etkinliklerinden

en

etkili

biçimde

yararlanabilmeleri için rehberlik hizmetleri gereklidir. Öğrencinin sadece
zihinsel yönden

geliştirilmesi değil, sosyal ve psikolojik yönden

geliştirilmesi gerekmektedir. Etkili bir öğretim ve etkili bir rehberlik
programı birbirini destekler.
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•

Uygun bir okul programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci
nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi
temeline dayandırılmalıdır. Okulda uygulanacak rehberlik programı
dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Öğrenciler ve yaşam sürekli bir
değişim içerisindedir. Çevredeki olanaklar, koşullar, yararlanabilecek
bilgi kaynakları değişmekte olduğundan hizmetleri güncelleştirebilmek,
bu değişimi izleyip değerlendirmek ile olasıdır.

•

Rehberlik hizmetlerinde "süreklilik" ve "gönüllülük" ve psikolojik danışma
ilişkilerinde ayrıca "gizlilik" esastır. Rehberlik hizmetleri sadece belli bir
zamanda ya da sürede öğrenciye karar verme veya uyum sağlama
aşamasında yardım gibi anlık yardım hizmetleri olmayıp süreklilik özelliği
taşımaktadır. Gelişimlerinin her aşamasında sunulan Psikolojik Danışma
ve Rehberlik hizmetlerinden faydalanmak üzere öğrenciler zorlanamaz.
Rehberlik

hizmetlerinde

"gönüllülük"

esastır.

Psikolojik

danışma

sürecinde, öğrenciye ait bilgiler onun izni olmaksızın başkaları ile
paylaşılamaz. Gizlilik bir etik kuraldır.

•

Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve
profesyonel

bir

düzeyde

sunulmalıdır.

Rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde alan uzmanı kişilerin liderliği önemlidir. Hizmetlere
katılacak yönetici ve öğretmenlerin da bu alanda bilgi beceri donanımına
sahip olması gereklidir.

•

Rehberlik hizmetleri çok yönlü ilişkiler sistemi içinde yürütülmelidir.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul-içi ve okul-dışı ilşkiler ağı
kurulabilmelidir. Öğrencilerle etkileşimde olan herkesle yoğun ve
karşılıklı ilişkiler sürdürülebilmelidir. Çevredeki rehberlik hizmetlerine
katkı koyacak tüm kişi kuruluşlardan yararlanılmalıdır.
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Rehberliğin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve
böylece

onun

kendini

gerçekleştirmesini

amaçlayan

psikolojik

yardım

hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi önem
taşır (Yeşilyaprak, 2006:9).

Bütünlük ilkesinden hareket ederek, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
hizmet alanları (servisleri) şu dokuz alanda toplanabilirler:

1. Psikolojik Danışma Hizmetleri
2. Bireyi Tanıma Hizmetleri
3. Bilgi Toplama ve Yayma hizmetleri
4. Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri
5. İzleme-Değerlendirme Hizmetleri
6. Oryantasyon hizmetleri
7. Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri
8. Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri
9. Çevre ve Veli ile İlişkiler
(Kepçeoğlu, 2004; Yeşilyaprak, 2006)

Aşağıda bu hizmetler hakkında kısaca açıklamalar yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma: Gibson ve Mitchell (2003), psikolojik danışmayı bir kişinin
gelişim, uyum sağlama, problem çözme ve karar verme ihtiyaçlarına
odaklanan, o kişiyle bire bir ve yüz yüze kurulan bir yardım ilişkisidir" diye
tanımlamaktadırlar (Akboy ve İkiz, 2007:29).

Oryantasyon: Öğrencilere okulu, çevresini ve buralarda yararlanabileceği
imkanları tanıtmaya yönelik etkinliklerdir (Kuzgun, 2004:3).
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Bireyi Tanıma: Bireyin yetenekleri, özellikleri, güçlü ve sınırlı yönleri, beklenti
ve idealleri, ailevi koşulları, başarı durumu, ilgilerini kısaca

öğrencinin tüm

yönlerini, çeşitli ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak
ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri içerir. Bireyi tanıma etkinliklerinin temel
amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardım etmek için gerekli verileri
elde etmektir (Kuzgun, 2004; Yeşilyaprak, 2006).

Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencilerin ihtiyaç duyacağı eğitsel ve mesleki tüm
bilgilerin toplanması ve bunların çeşitli yöntemlerle öğrencilere duyurulmasına
yönelik etkinlikleri içerir (Kuzgun, 2004:3).

Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna,
branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için
yapılabilecek yardım hizmetlerini kapsar (Güven, 2006:75).

izleme ve Değerlendirme: Yöneltme ve yerleştirme hizmeti verilen bireylerin bu
hizmeti

aldıktan

sonraki

durumlarının

ne

olduğunun

izlenmesi

ve

değerlendirilmesidir. Örneğin okul dışında bir işe yerleştirilen öğrencinin o işe
ne kadar uyum sağladığı izlenip değerlendirilmektedir. Bireyi tanıma hizmetinde
olduğu gibi bu çalışmalarda sınıf öğretmenine önemli görevler düşmektedir
(Yeşilyaprak, 2006:13).

Müşavirlik:

Doğrudan

öğrencilere

dönük

olmayan

öğrencilere

sunulan

hizmetlerin etkililiğini artırmaya yönelik hizmetler olarak tanımlanmaktadır.

Psikoljik Danışma ve Rehberlikte okullardaki yönetici, uzman ve
öğretmenlerin bir takım halinde yakın işbirliği içinde çalışmaları her zaman
benimsenmiş

ve

önemsenmiş

olduğu

vurgulanmaktadır.

Müşavirlik

hizmetlerinin amacı, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir
rehberlik anlayışına sahip olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu
anlayışın esas alınmasını ve tüm olanakların bu anlayışa uygun bir biçimde
kullanılmasını sağlamaktır (Kepçeoğlu, 2004:123).
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Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri: Araştırma ve değerlendirme hizmetleri
yoluyla okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının
etkililiği ve bu programların yıldan yıla geliştitilip yenilenmesi ancak araştırma
ve değerlendirme hizmetleri ile sağlanır (Kepçeoğlu, 2004:126).

Çevre ve Veli ile İlişkiler: Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır. Aile ile ilişkileri
geliştirmek, okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtılması,
okulun amaç ve vizyonunun anlaşılması ve öğrencilerde hedeflenen zihinsel,
duygusal ve sosyal davranışların kazandırılmasını desteklemektedir. Okulu
çevreye tanıtmak ve çevrede okula karşı

olumlu bir yaklaşımın oluşması,

çevredeki

kullanılmasını

olanakların

okul

yararına

kolaylaştıracaktır

(Kepçeoğlu, 2004:130; Çam, 2004:65).

REHBERLİGİN TARİHİ GELİŞİMİ

Rehberlik bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir
anlayışla ele alınırsa, rehberlik insanoğlunun dünyada var oluşu ve dili
öğrenmesi ile başlamıştır denilebilir. Ancak, bugünkü anlam ve kapsamı ile
psikolojik danışma ve rehberlik oldukça yeni bir anlayış ve uygulamadır.
Rehberlik günümüzde sadece eğitimde değil yaşamın

her aşamasında ve

toplumların çeşitli kurumlarında vardır (Kepçeoğlu, 2004:40).

Rehberlik

çalışmalarının

tarihsel

sürecine

bakıldığında,

batı

toplumlarında ortaya çıkıp geliştiği görülmektedir. Rehberliği hazırlayan
teknolojik, toplumsal, felsefi ve psikolojik gelişmelerin ilk önce gelişmiş batı
toplumlarında

görülmesi doğal olarak

Psikolojik danışma ve

rehberlik

hizmetlerinin bu ülkelerde başlamasına neden olmuştur (Gündüz, 2006:22).
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A.B.D'deki Gelişmeler

Rehberlik, kişinin gelişme ve

problemlerini çözebilme

konularda

sistemetik yardım gayretleri olarak Amerikan toplumunda doğup gelişmiş bir
harekettir (Şahin, 2008:24).

Amerikan toplumuna kaynaklık eden temel ideal ve felsefe, insan olarak
kişiye büyük değer vermiştir. 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da birçok eğitimci,
düşünür ve vatandaş, okulların gençleri uyumlu, üretken ve yaratıcı olarak daha
iyi yetiştirmeleri konusuyla ilgilenmeye başladılar. Bunu sonucu olarak bireysel
eğitime, çocukların biyo-psiko sosyal ihtiyaçlarına ve toplumun gereksinimlerine
yönelik dikkatler artmıştır (Gündüz, 2006:23). Öğrenciyle birey olarak ilgilenen
rehberlik hareketinin bir ürünü olarak da psikolojik danışma doğmuştur (Tan ve
Baloğlu, 2006:23).

A.B.D'de

geleneksel

kültürün

aktarılmasını

amaçlayan

eğitim

programlarının, hızla gelişen endüstirinin beklentilerine karşılık veremez
duruma duruma gelmesi ile ortaya çıkmıştır (Bakırcıoğlu, 2005:30). Bunun
üzerine, işveren kuruluşlarından işçi sendikaları ve birçok eğitimcilere değin bir
çok kişi ve kuruluşlar, bireyleri bu yeni iş ve meslek yaşamının koşullarına
hazırlamaya girişmişlerdir. Bu yeni insan gücünü yetiştirmek amacı ile
başlatılan çalışmalar, daha sonra alanını genişleterek bir çok rehberlik
modellerinin oluşmasına yol açmıştır (Girgin, 2006:23).

Rehberlik hizmetleri önce meslek rehberliği olarak başlamış, daha sonra
da kişisel-sosyal rehberlik psikolojik danışma çalışmaları gerçekleşmiştir
(Şahin, 2008:25). Mesleki rehberlik çalışmalarının başlamasında 20. yüzyılın
başında

zeka

ve

yetenek

testlerinin

gelişmesi

önemli

rol

oynadığı

görülmektedir.

Öğrencileri iş olanaklarından haberdar etme anlamında ilk rehberlik
denemesi 1895 yılında George Merrill'in önderliği ile San Francisco'da Mekanik
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Sanatlar Enstitüsü'nde başlatılmıştır. Merril'in yaptığı öğrenciler iş dünyasını
tanıtmak, oların iş bulmalarına yardımcı olmaktı (Kuzgun, 2008:15)

1898-1907 yılları arasında ilk kez danışman olarak okullarda bazı
personelin rehberlikle ilgili görevler aldığı görülmektedir. Jesse B. Davis, bir
okulda sistematik rehberlik programını uygulayan ilk kişi olarak kabul
edilmektedir (Tan ve Baloğlu, 2006:24). 1907'de Grand Rapids'de tüm okulları
kapsayan bir rehberlik programı başlatılmıştı. Bu programın amacı öğrencilerin
kişilik gelişimlerine yardımcı olmak ve normal müfredat programı içinde onlara
mesleki bilgi vermekti (Kuzgun, 2008:15)

Eli Weaver adlı bir eğitimci New York okullarında rehberlik hizmetlerini
başlattı ve kısa zamanda diğer kentler bunu izledi. 1906 yılında ""Meslek
Seçme" kitabını yayınladı (Şahin, 2008:25).

Boston'da mesleki rehberlikle başlayan ilk rehberlik uygulamalarının
öncüsü Frank Parsons'dur. 1908'de Boston'da "Boston Meslek Bürosu" adını
verdiği bürosunu açarak, iş arayanlara yardım hizmeti vermeye başlamıştır.
Parsons bu hizmetin önemli bir taleple karşılaşması sonucu 1909'da "Meslek
Seçimi" (Choosing a Vocation) isimli kitap yazarak mesleki rehberlikle ilgili
kavramaları ve hizmetleri açıklamıştır (Kepçeoğlu, 2004:41-42).

İlk çocuk rehberliği kliniği, 1909 yılında Chicago'da Psikopatik Gençlik
Enstitüsü" ismiyle açılmıştır. Freud Amerika'ya gelerek psikanaliz üzerine
konferanslar vermiş ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilgiyi
artırmıştır (Karaçam, 2004:1O).

1909-1915 yılları arasında rehberlik uygulamalarının yaygınlaştığı
görülmektedir (Girgin, 2006:23).

Meslek rehberliği etkinlikleriyle başlayan çalışmalar

1913 yılında

Amerika'da eğitim sistemine alınarak planlı ve sistemli bir şekilde gelişmeye

LIBRARY

başlamıştır

(Gündüz, 2006:23).

1913'te öğrencilere,

öğretmenl~f~Jve.Y-eıUif~hf
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meslekler hakkında bilgi vermek üzere "Boston Mesleki Enformasyö~ıresi"
(Boston Vocational İnformation Department) daha sonra da 1915'te "Boston
Mesleki Rehberlik Dairesi" (Department of Vocational Guidance) kurulmuştur
(Kepçeoğlu, 2004:42).

İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında rehberlik alanındaki gelişmeler
yeni bir hareket ve yön kazandırmıştır. Carl R. Rogers'ın danışandan hız alan
terapi yaklaşımı rehberlik alanında önemli bir dönüm noktası olmuştur (Şahin,
2008:26).

1952 yılında bütün rehberlik derneklerinin ortak bünyesinde toplayan
"Amerikan Kişilik Hizmetleri ve Rehberlik Derneği" (American Personnel and
Guidance Association) (APGA) kurulmuştur. APGA, 1985 yılında adını
Amerikan Psikolojik Danışma ve Gelişim Derneği (American Association for
Counseling and

Development-AACD), 1992'de ise Amerikan

Psikolojik

Danışma Derneği (American Counseling Association-ACA) olarak değiştirmiştir.
ACA, bir yandan alanla ilgili standartları daha da geliştirirken bir yandan da
üyelerinin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla sürekli olarak bilimsel
çalışma ve yayın yapmaktadır (Şahin, 2008:26).

Avrupa'daki Gelişmeler

Amerika'da ortaya çıkıp gelişen psikolojik danışma ve rehberlik mesleği,
daha sonra Avrupa ülkelerinde de kendini göstermeye başlamıştır (Tan ve
Baloğlu, 2006:33). Avrupa ülkelerinde uygulanan rehberlik, Amerika'da ki
rehberlik uygulamalarından farklıdır.

Rehberliğe

temel

olan

bilimler,

özellikle

psikolojik

ölçme

ve

değerlendirme ile bireysel ayrılıklar psikolojisi önce Avrupa ülkelerinde
gelişmeye başlamıştır. Buna karşın rehberlik, bu ülkelerdeki okullara çok sonra
girebilmiştir. Buna neden olarak; söz konusu ülkelerin eğitim felsefeleri ile
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eğitim uygulamalarına egemen olan ve gelişmeyi etkileyen geleneksel tutum
gösterilmektedir. Avrupa okularında rehberlik uygulamalarında, genellikle, test
ve envanter gibi psikolojik ölçme araçları fazla kullanılmamaktadır. Okullarda
mesleki bilgi verme hizmetleri hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimle yetişmiş
öğretmenler tarafından verilmektedir. Rehberlik çalışmalarında öğretmenlerin
öğrenciler hakkındaki gözlemleri esas alınmaktadır. Öğrencileri okul içinde türlü
programlara, üst okullara, iş ve mesleklere yöneltmede öğretmenler tarafından
yapılan gözlemler daha etkili olmaktadır (Girgin, 2006:24).

Avrupa'da okullardaki rehberlik çalışmaları, daha çok, öğrencilerin
akademik gelişmelerine ve mesleklere yönelmelerine dönük olup, öğrencilerin
kişisel-sosyal konulardaki duygusal problemleri ile fazla ilgilenilmemektedir.
Avrupa'da değişik okul kademelerini kapsayan sürekli rehberlik programları
bulunmamaktadır. 1963 yılını esas alan bir incelemeye göre, Fransa,
Danimarka ve Belçika'da okullarda sadece 11-15 yaş grupları için rehberlik
programlarının bulunduğu görülmüştür. Yine aynı incelemede Almanya, İtalya
ve Hollanda'da 12-14 yaş gruplarına dönük olmak üzere okullarda rehberlik
programlarının başlatılması için öneriler geliştirdiği anlaşılmıştır (Kepçeoğlu,
2004:44).

Rehberlik uygulamalarının ne zaman başladığını kesin olarak belirtmenin
bazı zorlukları olmasına karşın yukarıda belirtilen tarihler esas alındığında
rehberlik uygulamalarına başlama bakımından Avrupa ülkelerinde büyük
zaman farkları görülmemektedir. Genel olarak Avrupa'da rehberlik 1950'1i
yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır diyebiliriz.

1960'11 yıllarda Avrupa ülkelerinde hızlanmaya başlayan eğitimde
yenileşme çalışmalarında bireyin yeteneklerinin en üst düzeyde ortaya
konulması, temel ilke olarak benimsendi (Bakırcıoğlu, 2005:37).

Avrupa ülkelerindeki psikolojik danışma ve rehberlik etkinliklerinin
Amerika'dakinden çok daha yakın bir geçmişi vardır. Bu durum 2004 yılında
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sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek kılavuzluğu yapmalıdır'' ifadesi
öğretmenlerin rehberlik görevlerine işaret etmektedir (Kuzgun, 2008:16).

Rehberlik kavram olarak eğitime 1950'1i yıllarda girmiş, ancak bu tarihten
önceki yıllarda eğitim ve psikoloji alanında bazı yenilikler olmuştur. 1905'ta
geliştirilen Binet-Simon Zeka Testi 1915 yılında İbrahim Alaeddin Gövsa
tarafından, Stanford-Binet Testi 1945 yılında Muzaffer Şerif Başoğlu tarafından
Türkçe'ye kazandırılmıştır (Gündüz, 2006:24).

Türk toplumuna psikolojik danışma ve psikoterapinin girmesi, İkinci
Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile başlayan politik, ekonomik ve kültürel
ilişkilerin etkisiyle olduğu görülmektedir. 1947 yılında Amerika'dan alınan
Marshall Yardımları çerçevesinde, bir çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da
bu ülkeyle ilişkiler artırılmıştır.

Türk- Amerikan işbirliği anlaşması ile bazı Türk eğitimcileri A.B.D'ye
gönderilirken, Amerikalı uzmanlarda Türkiye'ye gelerek eğitim sistemini
incelemişlerdir. Bunlardan John Rufi, Edwarth Tomkins, Lester Beals, Otto
Mathiasen adlı eğitimciler, bir yandan yeni eğitim anlayışı ve rehberlik
konularında konferanslar verirken, bir yandan da eğitim sisteminin aksayan
yönlerini rapor etmişlerdir (Kuzgun, 2008:16-17).

Amerika'ya gönderilmiş olan Türk Eğitimcileri de oradaki bilgi ve
yaşantılarını dönüşte uygulama alanına sokarak

rehberlik hizmetlerinin

gelişmesine yardımcı olmuşlardır. Prof. Dr. Feriha Baymur ve Prof. Dr. Hasan
Tan ilk öncü çalışmaları yapanlardandır (Yeşilyaprak, 2006:23).

İlk defa 1953-1954 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji ve Özel
Eğitim bölümlerinde rehberlik, bağımsız bir ders olarak programda yer
almıştır.1955 yılında da Ankara Demirlibahçe İlkokulu'nda Psikolojik
Merkezi adı ile ilk rehberlik merkezi açılmıştır (Kuzgun, 2008:18).

Servis
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1960'dan sonra kalkınma planlarında ve şura çalışmalarında özellikle
"yöneltme" hizmetleri esas eksen olmak üzere rehberlik anlayışı ve hizmetlerine
yer verildiği görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1974 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ilköğretim
okullarında rehberlik hizmetlerinin gerekliliği vurgulanmış ve okul rehberlik
servislerine bazı görevler yüklenmiştir (Şahin, 2008:31).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik uygulamalarının başlatılması
bakımından İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve VIII. Milli Eğitim Şurası önemli
bir dönüm noktası olmuştur (Kepçeoğlu, 2004:48). Bunun sonucu olarak
ortaöğretimin

yeniden

düzenlenmesi

çerçevesinde

dokuzuncu

sınıfın

""yöneltme" sınıfı olması olması, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun
programlara yönlendirip yerleştirilmesi, yatay ve dikey geçişlerin yapılması
kararları alınarak rehberlik anlayışına uygun bir düzenlemeye gidildiği
görülmektedir.(Yeşilyaprak, 2006:23).

1984 yılında yeni YÖK yasası gereği her üniversitede psikolojik danışma
ve rehberlik merkezlerinin kurulması zorunlu oldu. 1989 yılında Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) kurulmuştur. Yılda iki kez
yayınlanmaktadır. Yine yılda iki kez alandaki sorunların ve gelişmelerin
ilgililerce paylaşılması amacıyla kongreler düzenlenmektedir.

2000'1i yıllarda geleneksel rehberlik anlayışından gelişimsel rehberlik
anlayışına doğru hızla geçiş gözlendi. 2003 yılında İlköğretimde Yöneltme
Yönergesi yayımlandı. 2006 yılında okullarda rehberlik saatlerinde sınıf rehber
öğretmenleri tarafından uygulanması amacıyla MEB Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Program 2006-2007 eğitim
öğretim yılında uygulanmaya koyulmuştur (Şahin, 2008:34).
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gelişmeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetleri ortaöğretim kurumlarında 1975 yılında başlamıştır. Bu çalışma Nejla
Oktay tarafından başlatılmış pilot bir çalışmaydı (Bozkurt, 1998:15).

1986 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Yasası'nda Uygulama Genel
Esasları başlığı altında yer alan Okul Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlikle ilgili bir tüzüğün hazırlanması gereği ile bu alandaki uygulamaların
hangi ilkeler doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmiştir (50/1989 Genel
Ortaöğretim Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları).

1991 yılında yapılan II. Milli Eğitim Şurası'nda oluşturulan zorunlu eğitim
komisyonunun ilköğretim ve özel eğitime ilişkin aldığı kararda şu ibare
bulunmaktadır: Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilkokullara da hizmet verebilecek
yeterlilikte bir rehberlik ve araştırma merkezinin oluşturulmasına

karar

verilmiştir (İnsay, 2004:26).

1993 yılında Birinci Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik toplantısı yapılarak
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik merkezi kurulması kararı alındı.

1995 yılında toplanan 111. Milli Eğitim Şurası'nda, Milli Eğitim ve Kültür
Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin
ivedilikle kurulması, bu merkezin kuruluş aşaması sırasında hizmetlerin zorunlu
eğitimde pilot uygulamalar olarak başlatılması, çalışmaları yürütecek kişilerin
bu

alanda

eğitim

görmüş

olmaları,

uzmanların

görevlerinin

yasal

düzenlemelerle belirlenmesi, halen yürürlükte olan orta öğretimde rehberlik
hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması, Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi'nin çalışma şekli ile psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetlerinin genel ilkelerini kapsayan kararlar alınmıştır.
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Ayrıca eğitim ve öğretim ortamlarında öğretmen, yönetici ve hatta tüm okul
personeli Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerinin yürütülmesinde doğal
yardımcılardır. Gerek duyulduğu zaman Rehberlik ve Psikolojik Danışma
uzmanlarının öğretmenlere hizmet-içi eğitim vermeleri işbirliği açısından
yararlıdır denilmektedir.

1995-1996 öğretim yılının ikinci yarısından itibaren dört pilot ilkokulda
çalışmalara başlanmıştır. 1996 yılında Psikolojik Danışma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi kuruldu.

1999 yılında yapılan "21.Yüzyıla Girerken

Eğitim Stratejileri

Planı"

çalışmaları psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yasallaşmasına,
uygulamalarda

ivme

kazanmasına

zemin

oluşturmuştur.

2001

yılında

K.K.T.C'de belirlenen dört ilkokulda yapılan "ihtiyaç analizi" sonucunda
öğretmen, öğrenci ve velilerin gelişimsel anlamda psikolojik danışmanlık ve
rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Yine bu dönemde
psikolojik danışmanların çalışma koşullarını, görev yetkilerini düzenleyen tüzük
bakanlığa sunulmuştur (İnsay, 2002).

24-26 Mart 2005 tarihli IV. Milli Eğitim Şurası'nda rehberlik ve yönlendirme
komisyonunca aşağıdaki kararlar alınmıştır:
•

Rehberlik hizmetleri her öğrenciye yönelik olmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri okuldaki diğer ilgililerle işbirliği
içinde yürütülmelidir.

•

Rehberlik hizmetleri okuldaki eğitimsel süreçler bütününün tamamlayıcı
bir parçası olmalıdır.

•

Psikolojik

Danışmanlık ve

Rehberlik hizmetleri okul

öncesinden

başlayarak eğitimin her kademesinde, kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel
gelişim alanlarında gelişimsel, önleyici ve iyileştirici kapsamda, okul
temelli olarak sağlanmalıdır.
•

Okul PDR tüzüğü ivedilikle hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Okul PDR
eğitim

programı,

okul

gereksinimlerine

göre

planlanmalı

ve
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uygulanmasında yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli

ile işbirliği

sağlanmalıdır.

K.K.T.C Milli Eğitim Yasası 50. maddesi ve Öğretmenler Yasası 38.
maddesinin

3.

bendi

bu

komisyonda

alınan

kararlar

doğrultusunda

güncelleştirilmelidir denilmektedir.
Daha önce hazırlanarak bakanlığa sunulan ancak yasallaşmayan, aynı
zamanda IV. Eğitim Şurasında hazırlanması ve uygulanması kararlaştırılan
okul rehberlik tüzüğü, 2 Eylül 2005 yılında resmi gazetede yayınlanarak
yürülüğe girmiştir.

Milli Eğitim Yasasının 50. ve 70. maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak
29/2005 sayılı Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü hazırlanmıştır.
"Bu tüzüğe göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı tüm devlet okulları ile
özel okullarda, tüzükte belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde öğrencilere
yönelik olarak rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilir'' denilmektedir.

Bu tüzüğe göre rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin amacı, Kıbrıs
Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde, proaktif ve önleyici
anlayışla akademik (eğitsel), kariyer (mesleki) ve kişisel/sosyal (bireysel)
gelişim alanlarında etkili öğrenme fırsatları yaratarak, her öğrencinin başarılı
olmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. Bu gelişim alanları tüzükte ayrıntılı
olarak belirtilmiştir.

Bu hizmetleri yürütecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
yürütülmesinde alınan kararlara göre uygulamalar; "büyük okullardan küçük
okullara doğru genişletilip, lise ve dengi okullar ile ortaokullardan ilkokullara ve
okul öncesine doğru yaygınlaştırılır, rehberlik ve psikolojik danışmanlık
hizmetleri eğitim öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır, rehberlik ve
psikolojik danışmanlık hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir ve
öğrencilerin katılımı özendirilir, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri
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öğrenci, veli, uzman, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür''
şeklinde alınan kararlar ve

"rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri'nin

yürütülmesi için bir yürütme kurulu oluşturulması kararları alınmıştır. Bu
yürütme kurulu okul müdürünün başkanlığında; müdür muavinleri, rehberlik ve
psikolojik danışma servisinde görevli rehber ve psikolojik danışman, sınıf
öğretmenleri, disiplin kurulundan bir temsilci, okul aile birliği'nden bir temsilci,
öğrenci konseyi üyelerinden oluşur'' şeklinde belirtilmiştir (Milli Eğitim Yasası
Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü, 29/2005).

Görülüyor ki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin zincirleme ve
ortaklaşa yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir rehberlik ve psikolojik
danışma programının başarıyla uygulanmasında ortak bir anlayışın bulunması
büyük önem taşımaktadır.

İLKÖGRETİMDE

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

İlköğretimin Amacı ve Önemi

İlköğretim

eğitim sisteminin temel taşıdır. Bu eğitim kademesinde

çocuğa toplum içinde diğer bireylerle uyum içinde yaşama kural ve becerileri ile
yaşamlarını daha iyi biçimde sürdürmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriler
kazandırılır (Erden, 1998:175).

İlköğretimin amaç ve görevleri Kıbrıs Türk milli eğitiminin genel
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak:
•

Çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olarak yetişebilmeleri için gerekli
temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;

•

Çocukları, ilgi ve yetenekleri yönünde yetiştirerek onları toplumsal
yaşama ve üst öğrenime hazırlamak;

•

Çocukların estetik duygularını geliştirmek, onlara, doğruyu, güzeli ve iyiyi
görebilme yeteneğini kazandırmak ve onlarda, birlikte hareket etme,
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işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguları
yaratmak (Milli Eğitim Yasası 17/1986).

Yeşilyaprak (2006:46), ilköğretimin önemi konusunda şu açılara vurgu
yapmıştır: Öğrencilerin hızla artan bilgi ihtiyaçlarının temel eğitim tarafından
karşılanmak zorunda olması, temel eğitimin; çocuğun ahlaki, devinsel, duyuşsal
ve bilşsel davranışlarını bir bütün olarak geliştirmek için kapsamlı bir eğitim
sağlaması,

çocuğun

bedensel

ve

bilşsel yönlerden

bir bütün

olarak

yetiştirilmesi, nasıl öğreneceğinin öğretilmesi, bilgileri ezberleme yerine
özümlemesinin uzun zaman gerektirmesi olarak belirtmektedir. İlköğretimin
amaçları göz önüne alındığında, amaçların gerçekleşmesi için kapsamlı bir
rehberlik hizmetlerinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesi
için ortak bir anlayış kazandırılmalıdır.

İlköğretimde Rehberlik Hizmetlerinin Gerekçesi ve Önemi

Meeks (1968)'e göre, çocuğun en erken yıllarda okulda kazandığı eğitim
deneyimi, öğrenme davranışına karşı olan olumlu ya da olumsuz tutumlarını
geliştirir. İlkokulun insan yaşamındaki önemi, gelecekteki akademik, psikolojik
ve bireysel gelişimi en etkin şekilde motive etmesi açısından önemlidir (Ültanır,
2003:9).

"Neden ilköğretim yıllarında rehberliğe gereksinim var'' sorusuna
verilebilecek en iyi yanıtlardan biri, "insan yaşamının ergenlik dönemine denk
gelen ortaöğretim yıllarında başlamadığı" olacaktır (Akman, 1992:317).

"Üç

buçuk-dört

yaşlarında

dış

çevre

ile

kurduğu

ilişkilerde

toplumsallaşmaya başlayan çocuğun, bu erken dönemden kaynaklanan
davranış örüntülerini, yetişkinlik dönemlerine kadar götürdüğü psikologların
çoğu tarafından kabul edilmektedir. Aslında ideal olan, rehberlik hizmetlerinin
formal eğitim yıllarından da önce etkin bir şekilde başlamasıdır. Ancak yaygın
ve sistemli bir biçimde rehberlik çalışmalarını bu denli erken başlatmak, içinde
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bulunduğumuz koşullarda olanaksız göründüğüne göre, hiç olmazsa ikinci
çocukluk döneminde yani ilkokul yıllarında rehberlik çalışmalarını başlatmalıyız"
(Akman, 1992:317).
İlköğretimde rehberliğe neden ihtiyaç duyulduğu, bu hizmetlerin önemi
ve gerekçeleri konusunda bazı vurgulanmasında yarar vardır. Dünyaca kabul
edilen gelişim kuramcıları Freud, Ericson ve Piaget çocukluk dönemimin
önemine dikkat çekmektedirler. Bu dönemde sağlıklı ve uygun bir öğrenme
ortamı yaratılması çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi açısından olduğu kadar
sosyal ve psikolojik gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu
dönem çocuğun sosyalleşmesi, doğru çalışma alışkanlıkları edinmesi, bireyin
kendini tanımasını sağlama, mesleki gelişim

açısından önemlidir. Mesleki

gelişim ile ilgili yapılan araştırmaların bulguları, yaşam boyu süren mesleki
gelişim süreci ve meslek seçiminde çocukluk döneminin anlamlı bir yeri
olduğunu göstermektedir (Yeşilyaprak, 2006:48).

Shetzer ve Stone ( 1981 ), ilkokul rehberlik hizmetlerine olan ihtiyacı şu
nedenlere bağlamaktadırlar:
•

İlkokul öğretmen ve yöneticilerinin gittikçe artan problemlerle başa
çıkabilmek için değişik servislere ihtiyaç duymaları.

•

Velilerin okul yıllarının, çocukların okul dışı ve ilkokul sonrası gelişimleri
için temel oluşturduğunun farkına varmaları.

•

Ruh sağlığı otoritelerinin problemleri erken teşhis etmenin. veya gerekli
önlemleri almanın çocukların gelecekteki ruh sağlıkları açısından çok
önemli olduğunu belirtmeleridir (Engin, 1996:163).

İlköğretim döneminde rehberlik hizmetlerinin gerekliliğine yönelik olarak
Tuzcuoğlu (1995), henüz ilköğretimde rehberlik servisleri yer almamışken, özel
bir okulda rehberlik servisi kurarak, ilköğretim düzeyinde öğrencilere ve velilere
yönelik çalışmlar yapmıştır. Bu çalışma sonunda ilköğretim düzeyinde de
rehberlik çalışmalarına yer verilmesinin öğrenci başarısı ve problem davranışlar
olumlu etkisini ortaya koymuştur.
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İlköğretim rehberliğinin gerekliliği ve ihtiyaçları ile ilgili Engin (1996),
tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmen ve velilerin ilköğretim okullarında
rehberlik hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir oldukları, en önemli üç
hizmet alanının

ise;

psikolojik

danışma,

bireyi tanıma,

araştırma

ve

değerlendirme olduğu görülmüştür.

İlkokul öğrencilerinin rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla insay
(2002), tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin en fazla ihtiyaç duydukları
rehberlik

hizmeti

belirlenmeye

çalışılmıştır.

Bu

araştırmada

öğrenciler

kendilerine sorulan üç alandan da gelişimsel ihtiyaç belirtmişlerdir. Bunlar;
sınavlarda nasıl daha fazla başarılı olabileceğini öğrenme, daha verimli ders
çalışma yollarını öğrenme, en başarılı olacağı işleri öğrenme, değişik
mesleklerin özelliklerini öğrenme, ödevlerini nasıl daha iyi yapabileceğini
öğrenme olarak sıralamışlardır. Öğretmenler ise öğrencilerin en fazla ihtiyaç
duydukları beş maddeyi; daha iyi dinlemeyi öğrenme, davranışlarından daha
fazla sorumlu olmayı öğrenme, daha verimli ders çalışma yollarını öğrenme,
başkalarının duygularını anlayabilmeyi öğrenme, kendini daha fazla tanıma
ihtiyacı olarak sıralamışlardır. Bu araştırmada hem öğretmenler hem de
velilerin psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin gerekliliğinde hemfikir
oldukları saptanmıştır.

Günümüzde psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ile ulaşılmak
istenen bir sonuç olarak kabul edilen kendini gerçekleştirme, birey için yaşam
boyu devam eden bir süreç olarak düşünülmektedir. Gelişimsel yaklaşıma göre
bireyin her dönem devam eden gelişimsel ihtiyaçları olduğu ve göz önüne
alınacak olursa rehberliğin ilköğretimden başlamasının ne derece önemli
olduğunu ortaya koymaktadır.

İlköğretimde Rehberliğin Temelleri

Gelişimsel anlayışa dayanan bir ilköğretim rehberlik aşağıdaki felsefi
temeller üzerinde kurulmalıdır.
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•

Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yaşı, ırkı, yeteneği, performansı ya
da toplumsal satatüsü ne olursa olsun değerli birer varlıktır. Her birey
eşsizdir. Rehberlik hizmetleri ayrım yapmaksızın tüm çocuklara gerekli
yardımları sağlamayı amaçlamalıdır.

•

İlköğretimde

rehberlik

etkinliklerinin

işlevi

çocukların

gelişimini

desteklemek ve kolaylaştırmaktır.
•

Okulda rehberlik uzmanı/okul danışmanı varsa, okuldaki tüm personel
ile, özellikle de sınıf öğretmenleri ile yönetici ve veliler ile işbirliği içinde
çalışmalıdır.

•

İlköğretimdeki gelişimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eğitim-öğretim
hizmetlerinin tamamlayıcısı ve bütünün parçasıdır.

•

Rehberlik

hizmetlerini

yürütmede

sınıf

öğretmenleri

anahtar

konumundadır ancak, öğrenci sayıları dikkate alınarak yeterli personel
atanmalıdır.

İlköğretimde Rehberliğin Amaçları

İlköğretimde uygulanacak olan rehberlik hizmetlerinin, genel olarak
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ilke ve amaçlarıyla örtüşmekle
birlikte, kendine özgü yönleri de vardır.

Hill ve Luckey 'e (1969) göre ilköğretimde verilecek rehberlik hizmetleri
çocuğun aşağıdaki konularda olgunlaşmasını amaçlamalıdır.
•

Kendini anlamada

•

Kendine karşı sorumlu olma anlayışında

•

İş ve eğitim dünyasını anlamada

•

Karar vermede

•

Problemlerini çözebilmede

•

insan davranışını anlamada

•

Hayatın, özellikle başkalarıyla olan ilşkilerle ilgili, beklentilerine ya da
gereklerine uyum sağlamada
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•

Yüksek idealleri başarma ile ilgili değerlerinde (Kuzgun, 2004:5).

İlköğretimde
Dinkmeyer'e

rehberlik

hizmetlerinin

(1970), göre ise

gelişimine

önemli

katkısı

düzeyinde

rehberlik

hizmetlerinin

ilköğretim

olan

yöneldiği amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•

Tüm

öğrencilerin;

zihinsel,

kişisel

ve

sosyal

alanlardaki

bütün

ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda öğretmene yardım etmek
•

Bireysel

sapmalar

ve eksiklikler

kadar,

bireyin

güçlü

yanlarını

ve

yeteneklerini erkenden belirlemek
•

Öğretmenleri

çocuğun

kişisel

ihtiyaçları,

amaçları

ve hedeflerinden

haberdar etmek ve bunlara karşı duyarlı kılmak
•

Öğrencilerle ilgili olarak toplanan verileri kullanmalrı ve bütün eğitimsel
yaşantıları

bireyselleştirmeleri

konularında

onları

cesaretlendirmek

(Kuzgun, 2004:6).

Bir başka çalışmada rehberliğin amaçları şöyle belirtilmiştir:
•

Çocuğun kendini anlama düzeyini artırmak yetenekleri,

ilgileri, kişiliği,

başarısı ve fırsatlar arasındaki ilişki konusundaki anlayışını artırmak
•

Başkalarının

ihtiyaçlarına

duyarlılıkla

beraber, sosyalleşme

süreçlerini

kolaylaştırmak
•

Çocuğun sorumlu ve amaçları olan birey olmasına yardım etmek

•

Çocuğun

öz-yönetim,

öz-denetim,

problem

çözme

ve karar verme

konularında gelişmesine yardım etme
•

Çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine,
kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek

•

insan

davranışının

doğasını

anlamalarına

ve

insan

ilişkilerinde

olgunlaşmalarına yardım etmek (Kuzgun, 2004:6, Yeşilyaprak, 2006:52).

İlkokuldaki rehberlik hizmetleri, düzeltici, çocuğun anlık ihtiyaçlarına dönük
ve önleyici nitelikte olmalıdır (Kılıççı, 1992).
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Okul sistemi içinde önleme çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği Shaw ve
Goodyear (1984) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:
•

Bazı temel önleme etkinlikleri bireysel ilişkileri içerse de bireysel
yönelimli olmaktan çok grup yönelimli olmalıdır.

•

Hem psikolojik sağlığı daha iyi hale getirme hem de uyumsuzluğu
önleme

potansiyeline

sahip,

kuramsal

bilgilerle

temellendirilmiş,

güvenilir, sağlam ve bu iş için amaçlı olarak hazırlanmış bir programa
dayalı olmalıdır.
•

Okuldaki öğrenme problemleri ve bu problemlere katkıda bulunan
davranış problemlerine yönelik olarak çalışmak da önleme etkinlikleri için
uygun hedeflerdir.

Temel önleme hizmetlerini gerçekleştirmede kullanılabilecek etkinlikler
Baker ve Shaw (1987) tarafından; iletişim becerilerini öğretmek, psikolojik
eğitim vermek, mesleki eğitim vermek, uygun olmayan çevre koşullarını
düzenleme, davranışsa! yaklaşımlar kullnmak, çocuklarda yeterlilik gelişimini
sağlamak olarak sıralanmaktadır. Bu etkinliklerin bir kısmı başka araştırmacılar
tarafından da önerilmektedir. (Korkut, 2002:446).

Kuzgun (1988) ilköğretim süresince verilecek rehberlik hizmetlerinin
amacını "öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak" biçiminde ifade etmiş
ve bu amaca ulaşmada öğretmenlerin yaratacağı terapötik ortamın önemine
değinmiştir. Ersever'de (1992), ilköğretimdeki PDR hizmetlerinin koruyucu
niteliğini vurgulayarak, problemler çıkmadan öğrencilere, velilere, öğretmenlere
ve yöneticilere, öğrencilerin ihtiyaçları, gelişimsel özellikleri, karşılaşabilecekleri
kriz durumları ve bunlarla başa çıkma yolları hakkında bilgi verilerek, hem çok
sayıda öğrenciye ulaşılabileceğini hem de öğrencilerin bir çok ihtiyacının
karşılanabileceğini belirtmektedir (Kuzgun, 2004:7).

Tüm bu görüşlerde ilköğretimde rehberlik hizmetlerinde çok önemli bir yere
sahip olan "gelişimsel rehberlik" yaklaşımının yansımaları görülmektedir.
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Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini başarıyla
tamamlamalarını

kolaylaştırmak ve desteklemektir (Kuzgun, 2004:7).

Gelişimsel Rehberlik

Gelişimsel rehberlik anlayışının ortaya çıkışı, bu hizmetlere öncülük
eden ülke olan Amerika'da olmuştur. Rehberlikte gelişimsel yaklaşım; rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinin, akademik başarıyı artırma ya da meslek
seçimi gibi sorunları ile sınırlandırılmasına ve bunalım durumlarında düzeltici,
çare bulucu yardımlar sağlamaya ağırlık vermesine bir tepki olarak gelişmiştir
(Yeşilyaprak, 2006:37).

Rehberlikte gelişimsel yaklaşım;

bireyin, döllenmeden başlayarak

ölümüne kadar devam ettiği süreçte geçirdiği değişimleri temel alır. Diğer bir
ifadeyle

birey, döllenmeden

başlayarak

gelişim

sürecine

girer;

çeşitli

dönemlerden geçer, her dönemde değişime uğrar ve her değişim bir uyum
gerektirir.

Gelişimsel rehberlik çok yönlüdür; kişinin yalnız zihin ya da duygu
gelişimine ya da belli bir konuda karar verme sorununa değil bir bütün olarak
gelişimine odaklanmıştır (Kuzgun, 1992:16).

Gelişimsel yaklaşım, öğrencilerin içinde bulundukları yaş ve gelişim
dönemlerinin
görevlerinin

bir gereği

olarak yerine

olduğu gerçeğinden

getirmeleri

hareketle,

beklenen gelişimsel

rehberlik hizmetleri yoluyla

çocuklara bu gelişimsel görevlerini yerine getirmeleri için sistemli ve programlı
bir şekilde yardım etmeyi öngörür (Girgin, 2006:14).

Gelişimsel yaklaşımda bireylerin gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve
rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemlerinin
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması savunulur. (Erkan, 2006:2).
Yaklaşımın temel ilkeleri şöyle özetlenebilir:
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•

Psikolojik danışma ve

rehberlik hizmetleri sadece sorunlu

olan

öğrencilere değil tüm öğrencilere yöneliktir.
•

Gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı
gerektirir.

•

Gelişimsel rehberlik müfredatı ardışık ve esnek bir yapıya sahiptir.
Öğrencilerin gelişim düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre birbirini izleyecek
biçimdedir.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik

programı, akademik programlarla

bağlantılı ve etkileşim halindedir.
•

Bu hizmetlerin yürütülmesi ve programın geliştirilmesi, yürütülmesi ve
değerlendirilmesinden birinci derecede okul danışmanları sorumlu
olmakla birlikte; okuldaki tüm personelin katılımı sağlanmalıdır.

•

Psikolojik danışma ve rehberlik programının eğitimsel bir hedefi vardır.
(Erkan, 2006:2-3).
Myrick (1993), gelişimsel rehberlik müfredatlarının genel amaçlarını

aşağıdaki gibi ifade etmiştir:
•

Okulu ve çevresini tanıma

•

Kendini ve başkalarının tanıma

•

Tutumları ve davranışları anlama

•

Karar verme ve problem çözme

•

Kişiler arası ilişki ve iletişim becerileri

•

Okul başarısı becerileri

•

Mesleki farkındalık ve eğitimsel planlama

•

Toplumsal katılım (Erkan, 2006:2).

Gelişimsel yaklaşım, öğrenciye gerek okulda gereekse yetişkin yaşamda
başarılı olması için ihtiyaç duyduğu beceri ve yaşantıları kazandırmayı
hedeflemektedir. Bu bağlamda, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin
temel işlevi, içinde bulundukları gelişim dönemlerinin gelişim görevlerini başarılı
bir şekilde tamamlamaları için öğrencilere yardım etmektir (Erkan, 1995:86-91).
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Şekil 1 Geleneksel ve Gelişimsel Rehberlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Geleneksel Yaklaşım

Gelişimsel Yaklaşım

Krize odaklı yardım hizmeti

Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı

Bilgi verme ve yöneltme eksenine Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlik
odaklanma,

kazandırma

Uzman odaklı

Öğretmen odaklı

Tepkisel

Yaratıcı ve esnek

Görev yönelimli

Hedef yönelimli

Zaman çizelgesi ile sınırlı

Program bütünlüğü içinde

Öğretimden ayrıştırılmış

Öğretimle kaynaştırılmış

Genel ve yapılanmış hedefler

Ölçülebilir hedef ve davranışlar

Varolanı korur ve sürdürür

Varolanı değerlendirir ve geliştirir

Bağımsız uygulamalar

Sürekli aşamalı, ardışık

Profesyonel müdahale

Profesyonel hizmet

uygulamalar

(Yeşilyaprak, 2006:37).

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Hizmet Alanları

Okullardaki rehberlik hizmetleri ile ilgili olarak literatürde çeşitli sınıflamalara
rastlanmaktadır.

Tan (1986), bir bütün olan bireye hizmet edecek rehberlik programının
amacına ulaşabilmesi için sahip olması gereken temel rehberlik servislerini;
bireyi tanıma, bilgi, danışma, yerleştirme ve sonucu izleme servisleri olarak
sıralamaktadır.

Kuzgun ( 1992), bir rehberlik örgütünde bulunan başlıca servis birimlerini bireyi
(öğrenciyi) tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma, yerleştirme ve izleme olmak
üzere beş grupta ele almaktadır.
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Erkan (1999), klasik rehberlik uygulamalarında rehberlik hizmetlerinin
sunumunun genellikle psikolojik danışma, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi
verme, müşavirlik, yerleştirme, izleme değerlendirme ve araştırma hizmetleri
biçiminde sınıflandırmaktadır.

Çam (2003), yukarıda belirtilen dokuz hizmet alanına program-plan
hazırlama hizmetleri, grup rehberliği hizmetleri ve sevk (yardım almaya
yönlendirme) hizmetleri olmak üzere üç hizmet alanı daha ekleyerek bu
hizmetleri toplam on iki alanda toplamıştır.

Kepçeoğlu (2004),

okuldan okula değişen amaç ve ihtiyaçlara göre

rehberlikteki hizmet alanlarına verilecek ağırlığın farklı olabileceğimi belirtmekte
ve başlıca dokuz hizmet alanından söz etmektedir. Psikolojik danışma, bireyi
tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, alıştırma-oryantasyon,
müşavirlik (konsültasyon), araştırma ve değerlendirme hizmetleri ile çevre ve
veli ile ilişkiler olarak ele almaktadır.

Bakırcıoğlu (2005), altısı doğrudan, üçü de dolaylı olan psikolojik danışma
ve rehberlik hizmet alanlarını; okula ve yeni durumlara alıştırma hizmetleri,
öğrenci tanıma hizmetleri, psikolojik danışma hizmetleri, bilgi toplama ve yayma
hizmetleri, yerleştirme hizmetleri, izleme hizmetleri, danışma hizmetleri, çevre
ve veliyle ilişki hizmetleri ve araştırma değerlendirme hizmetleri olarak
sıralamaktadır

Bir okuldaki rehberlik çalışmaları okulun amaç ve ihtiyaçlarının gerek
duyduğu alanlarda yoğunlaştırılabilir. Okulun özelliği, öğrencilerin ihtiyaçları,
problem

alanlarına

ve

personelin

rehberlik anlayışına

göre

değişiklik

göstermektedir. Ağırlıkları ve öncelikleri değişse de öğrenciyi her yönüyle
gelişrtirmeyi amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanları
bütündür.

bir
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Genel olarak bir

okul psikolojik danışma ve rehberlik programında şu

unsurların kapsanması önerilebilir. (Kepçeoğlu, 2004:81). Okul psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri ile erişilmek istenen amaçları, belirtilen
amaçların gerçekleştirilmesinde ve hizmetlerin verilmesinde uyulacak temel
ilkeler (etik) kuralları, öğrencilere sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ve hizmetlerin daha etkili olmasını sağlayacak öteki hizmetler;
psikolojik danışma hizmetleri, öğrencileri tanıma hizmetleri, bilgi toplama ve
yayma

hizmetleri,

yerleştirme

hizmetleri,

izleme

hizmetleri,

alıştırma

oryantasyon hizmetleri, müşavirlik (konsültasyon) hizmetleri, araştırma ve
değerlendirme ve çevre ve veli ile ilişkileri, psikolojik danışma ve rehberlik
hizmetleri ile okuldaki sınıf öğretmenliği, eğitsel kollar, özel eğitim çalışmaları
arasındaki ilişkileri, okul içi ve okul dışı ilişkiler ve işbirliği esasları ve yönetici,
uzman ve akademik personel, görevler ve sorumlulukları kapsamalıdır .

Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşması
ve verimliliği bu hizmet alanlarının birbirlerini tamamlama gücüne ve okul
personeli arasındaki işbirliğine ve okul personelinin ortak bir rehberlik
anlayışına bağlıdır (Yılmaz, 2006:60).

Öğrenciyi bir çok yönüyle ele alarak, onun gelişiminin önündeki engelleri
ortadan kaldırmayı ve böylece bir bütün olarak gelişmesine yardımcı olmayı
amaçlayan psikolojik danışma ve rehberlik, bunu yaparken öğrenciye birçok
alanda hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler öğrenciye yönelik doğrudan
hizmetler ile yine öğrencinin gelişimine katkı sağlayan dolaylı hizmetler olarak
sınıflandırılmaktadır (Güven, 2006:67).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre "rehber ve psikolojik danışman zamanının en az %75'ini doğrudan
müdahale hizmetleri için, rehber ve psikolojik danışman, zamanının en fazla
%25'ini de dolaylı müdahale yöntemleri için kullanır'' demektedir.
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Literatür incelendiğinde her ne kadar farklı sınıflamalara rastlanılsa da
genellikle okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin doğrudan öğrenciye
dönük olan hizmetler ve doğrudan öğrenciye dönük olmayan hizmetler olarak
ikiye ayrıldığı görülmektedir (Yaycı, 2008:70).
Doğrudan PDR Hizmetleri:
•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

Dolaylı PDR Hizmetleri:
•

Okul PDR Programının Hazırlanması

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

•

Anne-Babaya Rehberlik

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri (Yılmaz, 2006:55).

Yukarıda belirtilen hizmetlerin birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan
hizmetler olduğu unutulmamalıdır. Bu hizmetler bir bütündür ve hizmetlerin
merkezinde psikolojik danışma yardımı yer almaktadır (Güven, 2006:67).

Aşağıda bu hizmet alanları açıklanacaktır.

•

Psikolojik Danışma Hizmetleri

Psikolojik Danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin temelini ve özünü
oluşturur (Kepçeoğlu, 2004:82). Psikolojik danışma ve hizmetini içermeyen
rehberlik uygulamalarının eksik kalacağı ve amacına yeterince ulaşamayacağı
kabul edilmektedir. Bu hizmetler diğer rehberlik hizmetlerine göre daha
profesyonel düzeyde yürütülen hizmetlerdir (Güven, 2006:68).
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Bütün diğer rehberlik servislerinin sanal amacı öğrencinin danışmanla karşı
karşıya gelerek danışma ilişkisine girmesini ve daha etkili uyum sağlamasını
kolaylaştırmaktır. Bireyi tanıma servisinin kişi; bilgi servisinin okul ve mesleklere
ilişkin topladığı bilgiler, aslında hep psikolojik danışma servisinde öğrenciye
yardım içindir (Baloğlu ve Tan, 2006:162).

Psikolojik danışma

ile

ilgili değişik kaynaklarda farklı tanımlamalar

yapılmaktadır. Mowrer'e göre psikolojik danışma, tamamen bilinç alanında olan
çelişkilerin yarattığı normal kaygılardan şikayetçi bir bireye uzman tarafından
yapılan yardım olarak tanımlamakta Pepinsky'e göre de psikolojik danışma;
köklü problemi olmayan yani dış çevrelerden gelen baskıların kurbanı olan ve
henüz katı, nörotik davranış kalıpları geliştirmemiş olan kişilere verilmesi
gereken bir yardım olarak tanımlamaktadır (Yılmaz, 2006:61).

Gibson ve Mitchell (1990), psikolojik danışmayı " bireyin karar verme ve
problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine
yardımcı olmak amacıyla bireyle yüzyüze kurulan yardım ilişkisi" olarak
tanımlamaktadır (Yeşilyaprak, 2006:10).

"Psikolojik danışma süreci içinde yardım alan kişiye danışan, yardımı veren
uzmana ise danışman" denir (Çam, 2004:60). Psikolojik danışma uygulaması
sadece bir danışan ile danışman arasındaki görüşme ise buna bireysel
psikolojik danışma, birden fazla danışanla aynı anda görüşme şeklinde
yapılıyorsa bu grupla psikolojik danışma olarak adlandırılır.

Danışan ile danışmanın yüz yüze geldikleri uygun bir fiziki ortamda,
danışanın kendini tanıması, sorunlarını anlayabilmesi ve gerçekçi kararlar
alarak kendini geliştirebilmesi amacıyla bireysel yada grupla yapılan psikolojik
yardım sürecidir (Yılmaz, 2006:61).
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Psikolojik danışma hizmetlerinin amacı tüm psikolojik danışma ve rehberlik
alanı için geçerli bir amaç olan bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım
etmektir. Psikolojik danışmada kısa orta ve uzun vadeli amaçlardan söz
edilebilir. Psikolojik danışmada kendini gerçekleştirme uzun vadeli amaçtır
(Kepçeoğlu, 2004:84).

Okullarda psikolojik danışma uygulamaları; öğrencilerin başarısızlık ve
öğrenme güçlükleri, kişisel ve sosyal problemler, okulla ilgili problemler, aile ile
ilgili problemler, geleceğe dönük öğrenim ve meslek seçme planları, başkaları
ile ilişki kurabilme ve arkadaşlık konusundaki problemler gibi alanlarda
yoğunlaştırılabilir. Okullarda psikolojik danışma hizmetleri, bu konuda kuramsal
ve uygulamalı bir eğitimden geçmiş, gerekli bilgi ve becerileri kazanmış
psikolojik danışmanlarca yürütülür.

•

Alıştırma-Oryantasyon Hizmetleri

Ceyhan (1995), en geniş anlamda oryantasyon yeni bir işe, yeni bir okula,
üniversiteye giren kişinin, çevresine, işine alışabilmesi için başladığı iş ya da
okul çevresinde bulunan yetkililer tarafından hazırlanan özel ve oldukça kısa
süreli bir eğitim programıdır.

Psikolojik danışma

ve

rehberlikte

alıştırma- oryantasyon

hizmetleri

öğrencilere okulu ve okulda bulunan olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen
çalışmaları kapsar (Kepçeoğlu, 2004:119). Çoğunlukla öğretim yılı başında
okula yeni başlayan öğrencilere 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 (Yeşilyaprak, 2006:1O). Bazen öğretim yılı içinde yeni gelişmeler
ve uygulamalardan haberdar etmek amacıyla okulun mevcut öğrencilerine de
bu hizmet verilebilir (Güven, 2006:71).
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Oryantasyon hizmeti öğrencinin yeni geldiği ortamda karşılacabileceği
güçlükleri en aza indirerek yeni duruma kolay alışmasını sağlamak, kendini
yalnız ve çaresiz hissetmesini önleme amacına yöneliktir. Böylece öğrencinin
kısa sürede tanıyıp uyum sağladığı bir eğitim ortamında daha başarılı olması
beklenir. Öğrenmeye güdülenmesi artar. Bu bakımdan oryantasyon hizmetinin
uyum sağlayıcı işlevinin yanısıra koruyucu ve önleyici işlevi de vardır
(Yeşilyaprak, 2006:11).

Okullarda

alıştırma-oryantasyon

hizmetleri

içinde

düşünülebilecek

çalışmalar ve uygulamalar şöyle sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004; Yılmaz, 2006:
Güven, 2006).
•

Okulun kısa bir tarihçesi ile tanıtılması

•

Okulun bina ve diğer fiziki olanakları ile tanıtılması

•

Okulun ve yakın çevrenin tanıtılması

•

Okulda uygulanan eğitim programının tanıtılması

•

Program dışı eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin tanıtılması

•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin ve diğer öğrenci
kişilik hizmetlerinin tanıtılması

•

Okulda uygulanan kuralların tanıtılması

Oryantasyon çalışmaları öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerini tanıtmada ve bu hizmetlerden yararlanma yollarını
göstermede büyük fırsatlar sağlar. Okuldaki uzmanların bu fırsatlardan
yaralanarak daha öğretim yılı başında öğrencilere ve velilere okuldaki psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgi vermeye çaba
göstermeleri beklenir (Kepçeoğlu, 2004:123).

•

Bireyi Tanıma Hizmetleri

Rehberlik hizmetlerinin temel amaçlarından birinin bireyin kendini tanıması,
anlaması ve kabul etmesi olduğu kabul edilmektedir. Her birey kendine özgü ve
tektir. Bireyin seçimler yapması, kararlar alması ancak kendi özelliklerini
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tanıması ile mümkündür. Bu amacın yerine getirilmesi için de rehberlik
hizmetleri içinde bireyi tanıma çalışmaları gerçekleştirilmelidir.

Bireyi tanıma, her bir öğrenci için, öğrenciyi bir birey olarak diğer kişilerden
ayırt edebilecek ve gelişimini gerççkeçi bir şekilde gösterebilecek bilgilerin
toplanması, değerlendirilmesi ve kaydedilmesi hizmetleridir (Baloğlu ve Tan,
2006:151).

Bireyi tanıma onun kişilik özelliklerini bilmekle mümkün olur. Kişilik çok
kapsamlı bir kavram olup; bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinik bütün
özelliklerini, güdülerini duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve davranış
kalıplarını içine alır (Yeşilyaprak, 2006:268).

Bireyi tanıma çalışmaları ile elde edilecek bilgilerin diğer psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetlerinde, özellikle psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma,
yerleştirme ve izleme hizmetlerinde geniş kullanım alanları vardır. Bireyi tanıma
hizmetleri diğer psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bir tür ön koşulu
niteliğindedir (Kepçeoğlu, 2004:103).

Öğrenci hakkında toplanan bilgilerden

okul yöneticileri, öğretmenler ve

veliler de yararlar sağlar. Yöneticiler bu bilgilerden yararlanarak okulda daha
gerçekçi planlama ve düzenlemeler yapabilirler. Öğretmenler bu bilgilere
dayanarak öğrencilerin özelliklerin ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona
akademik yardımda bulunabilirler. Veliler de çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin
toplanmış objektif bilgiler sayesinde çocuklarını daha iyi tanıyabilir ve onlarla
ilgili alınacak eğitsel, mesleki ve psikolojik ve sosyal kararları daha iyi
kavrayabilir ve dolayısıyla da çocuklarına yardımcı olabilirler (Özgüven, 2002:
44-45).

Bireyi tanıma hizmetleri ile ilgili olarak şu ilkeler ve anlayışlar her yerde ve
her zaman benimsenmelidir: (Kepçeoğlu, 2004:104, Yeşilyaprak, 2006:270).
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•

Bireyi tanımanın tek amacı ve gereği onların kendilerini tanımalarına
yardımcı olmaktır.

•

Okullarda tanıma hizmetleri tüm öğrencileri kapsamalıdır.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri mutlaka takım halinde birlikte çalışmayı
gerektirir.

•

Öğrencileri tanıma hizmetleri süreklidir.

•

Tanıma hizmetleri ile bireyler hakkında toplanan bilgiler objektif, geçerli
ve güvenilir olmalıdır.

•

Bireyi tanıma hizmetlerinde kullanılan psikolojik ölçme araçlarından elde
edilen sonuçları çok dikkatlice kullanmak gerekir.

•

Okullarda öğrenciler hakkında çeşitli teknik ve araçlarla parça parça
toplanan bilgiler, bir bütünlük içinde sınflandırılmalı, özetlenmeli;
öğrencilerle paylaşmak ve gerektiğinde diğer ilgililere sunulmak üzere
dosyalanmalıdır.

•

Okullarda öğrenciler hakkında toplanan özel ve gizli olmayan genel
bilgilerden öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, yöneticilerin ve hatta
velilerin de yararlanması sağlanmalıdır.

•

Bireyleri tanıma hizmetleri sürdürülürken mesleki etik kurallara mutlaka
uyulmalıdır.

•

Tanıma hizmetlerinde bireylerin bütün yönleri ile tanınması bir ilke olarak
benimsenmelidir.

Birey hakkında sistemli olarak toplanıp kaydedilen bilgiler çok geniş bir
alana yayılır. Ama amaç hepsinde aynıdır. Her okul, kendi amaç ve imkanlarına
göre, toplu dosya için toplayacağı bilgilerin çeşit ve derinliğini kendi
ayarlayabilir (Tan ve Baloğlu 2006:152). Örneğin bir ilkokulda bireyi tanıma
hizmetleri için düşünülebilecek bilgi toplama alanları bir lisede düşünülebilecek
bilgi toplama alanlarından farklı olmaktadır. Bu tür farklılıklar psikolojik danışma
ve rehberlik hizmetleri verilecek bireylerin özellikleri ve gelişim farklılıklarının
doğal bir sonucudur (Kepçeoğlu, 2004:108).
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Bireyi tanımanın esas amacı, elde edilen bilgileri bireyle paylaşarak kendini
gerçekçi biçimde tanımasına yardımdır (Yeşilyaprak, 2006:272). Bireyi tanıma
amacıyla çeşitli kaynaklar incelendiğinde bireyi tanıma için kullanılan tekniklerin
testler ve test dışı teknikler olmak üzere iki grupta sınıflandığı görülmektedir.
Testler
Testler genelde şu amaç için kullanılır (Kepçeoğlu, 2004, Yeşilyaprak, 2006).

•

Bireylerin kişilik özellikleri hakkında bilgi toplama

•

Özel ve üstün yetenekli öğrenciler ile özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrencilerin ya da genel olarak bireylerin genel, özel ve farklı zihin
yetenekleri hakkında bilgi toplama

•

Bireylerin çeşitli kişisel uyum ve gelişme durumlarını etkileyen çeşitli
problemleri hakkında bilgi toplama).

•

Bireyin

başarısızlık

ve

uyumsuzluk

nedenlerinin

araştırılmasında

testlerden yararlanılır. Örneğin öğrencinin öğrenme güçlükleri psikolojik
olabilir. Bu nedenlerin saptanmasında testler kullanılabilir.
•

Bireylerin ben'lik kavramı yani kendilerini algılama biçimleri hakkında
bilgi toplama

•

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti almadan önce ve sonra
öğrencilerin gelişim ve uyum durumlarını izlemek için testlerden
yaralanılır.

Günümüzde teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte bilgisayarlardan her
alanda

yararlanabilmekteyiz.

kaydedilmesi

işlemlerinde

Bilgilerin

teknolojiden

sınıflanması,
yararlanmak

özetlenmesi
öğrenci

ve

hakkındaki

bilgilerin tüm akademik yaşantısı boyunca daha kolay takip edilmesini
sağlayacaktır.

Bireyler hakkında çeşitli teknikler kullanılarak toplanan bilgilerin saklanması
hafızaya bırakılmamalıdır. Bireyi tanımak için devamlı ve sistemli olarak
toplanan bilgiler kaydedilmezse, zamanla kaybolup gider ya da yanlış şekillerde
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hatırda kalır (Tan ve Baloğlu, 2006:157). Bu nedenle bireyler hakkında çeşitli
teknikler kullanılarak toplanan bilgiler elenir, sınıflandırılır, kontrol edilir ve
özetlenerek düzenli bir şekilde kaydededilir. Bireyi tanıma teknikleri ile elde
edilen bu bilgilerin kaydedildiği dosya toplu dosya olarak adlandırılmaktadır.

Toplu dosya yerine öğrenciyi tanıma ve izleme dosyası ve gelişim dosyası
isimleri verilmektedir (Yeşilyaprak, 2006:333). İçinde bulunduğumuz bilgi
çağında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ve eğitimin genel yapı ve
işleyişinin değişmesi ve yeni ortaya çıkan olanaklardan yararlanılması
kaçınılmazdır. Bu nedenle geleneksel olarak kullanılan toplu dosyaların yerine
artık disketler kullanılmalıdır (Özgüven, 2000:120).

Bugüne kadar danışma alanında bilgisayar kullanımı kariyer gelişimde
yoğunlaşmakla birlikte pratik kullanım alanları da bulunmaktadır Bilgisayarın
diğer kullanım alanları öğrencilerin kayıtlarının tutulması, danışma etkinliği,
öğrencilerin

bireysel ve grup terapilerinin zamanlarının belirlenmesi, kişisel

dosyalar oluşturulması ile ilgili etkinlikler yer almaktadır (Sabella, 1996:85).

•

Bilgi Toplama ve Yayma Hizmetleri

Bilgi toplama servisi, bir okuldaki rehberlik programının en önemli yanını
oluşturur. Öğrenciler, öğrenim hayatlarının hemen her düzeyinde bir takım
problemlerle karşı karşıya kalırlar ve zaman zaman, kendileri için hayati önem
taşıyan kararlar verme durumunda kalırlar.

Değişimin her alanda hızla yaşandığı

dünyamızda durmadan yeni

mesleklerin ortaya çıktığı ve geleneksel mesleklerin ortadan kalkmakta olduğu
toplumumuzda; meslekler ve eğitim kurumları hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi
sahibi olmak gittikçe güçleşmektedir. Bu nedenle öğrencileri çevrelerinde
kendileri için hazırlanmış imkanlardan
başlıca görevlerinden olmalıdır.

heberdar etmek rehberlik servisinin
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Ayrıca öğrenciler gelişim yönünden zaman zaman kritik dönemden geçerler.
Bu dönemlerde bedensel ve duygusal gelişimin ilkeleri hakkında onları
aydınlatmak, kişilerarası ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunlar ve çevreye iyi bir
uyum sağlama konusunda bilgi vermekte rehberlik servisinin esas fonksiyonları
arasında sayılabilir.

Bilgi toplama ve yayma hizmetlerinin esas amacı okullarda öğrencilerin
eğitsel ve mesleki alanlarda kendilerine en uygun ve gerçekçi seçimleri yaparak
onların eğitsel ve mesleki yönelmelerine yardımcı olmaktır (Yılmaz, 2006:68).
Kısaca bilgi toplama hizmetleri "öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi
onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır'' şeklinde özetlenebilir
(Yeşilyaprak, 2006:12).

Bir okuldaki rehberlik örgütünün bilgi verme servisinin öğrencilere sağladığı
bilgiyi üç başlık altında inceleyebiliriz (Yılmaz, 2006:69).

•

Eğitsel Bilgiler: Bu bilgiler daha çok öğrencinin başarısını artırmaya
yönelik bilgilerdir. Bu bilgiler; hızlı ve etkili kitap okuma teknikleri, verimli
ders çalışma yöntemleri, ders çalışma planı hazırlama ve uygulama, not
tutma, boş zaman etkinlikleri, bilimsel yaratıcı ve eleştirel düşünme
olarak sıralanabilir.

•

Mesleki Bilgiler: Bu bilgiler öğrenciye eğitim yaşamı boyunca ilgi yetenek
ve kişilik özellikleri bakımından kendisini ve kendisine uygun meslekleri
tanımayı, bir mesleğe yönelmeyi, meslek ve iş yaşamına hazırlanmayı
ve bir meslekte ilerlemeyi içeren bilgileri kapsamaktadır.

•

Kişisel-toplumsal Bilgiler: insan ilişkileri ve iletişim, problem çözme
yöntemleri, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, öz disiplin, sorumluluk
alma, etkin dinleme, tartışma, aile ilişkileri, toplumsal roller gibi bilgileri
kapsamaktadır.
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Kişiye kendisi, çevresi ve öğrenim ve mesleklere ilişkin bilgiler bireysel ve
grup etkinlikleri ile aktarılabilir. Belli başlı bilgi sunma yolları arasında psikolojik
danışma, duruma alıştırma, çevre taraması, okul ve işyeri ziyaretleri, meslekler
ya da okullar haftası gibi günler, görüşme metodları yer alır (Tan ve Baloğlu,
2006:161).

•

Sevk (Yardım Almaya Yönlendirme) Hizmetleri

Bu hizmet öğrencilerin yararlanmaları ve yardım almaları amacıyla okul
içinde ve okul dışında gereksinim duydukları kişi ve kurumlara yönlendirme
hizmetidir (Yılmaz, 2006:71).

Öğrenciler, kökleri kişiliğin derinliğinde yer alan psikolojik bir rahatsızlık,
sahip olduğu özellikleri tanıma ve yeteneklerini geliştirme, çekingen davranma,
olumsuz aile ve arkadaş ilişkileri, ders başarısızlığı, meslek seçme gibi
konularda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu hizmetlerin bir kısmı okul ortamında
ve okulda görevli personel tarafından sunulabilir. Bazı hizmetler ise, okul
dışındaki kurumlarda sunulan hizmetlerdir (Çam, 2004:62).

Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinde çalışan psikolojik danışman
kendi görev sınırları dışında kalan çeşitli problemler için öğrencileri rehebrlik ve
araştırma merkezlerine ve diğer kişi ve kurumlara yardım almaları amacıyla
yönlendirmelidir. Bu hizmetin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için hem
öğretmenlerin,
öğrencilerin

hem

de

problemlerine

okul

psikolojik danışmanının

yönelik

hangi kurum,

okul

çevresinde

kuruluş yada

kişilere

başvuracakları konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir (Yılmaz, 2006:71).

•

Yöneltme ve Yerleştirme Hizmetleri

Yöneltme ve yerleştirme hizmetleri, öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda çeşitli okullara, programlara, seçmeli derslere, sosyal, kültürel ve
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eğitsel etkinliklere, iş ve meslek alanlarına yönelmeleri ve yerleşmeleri
amacıyla yapılan çalışmaları kapsar (Güven, 2004:75).

Yerleştirme

hizmetlerinin

amacı,

öğrencilerin

niteliklerine

uygun

programlara, ders dışı etkinliklere, eğitici kollara yerleştirilmelerine, onların
sürekli ya da yarım zamanlı iş bulmalarına yardımcı olmaktır (Kuzgun, 1992:7).

Yerleştirme hizmetleri hizmetin verildiği yere göre ve hizmetin niteliğine göre
çeşitlilik göstermektedir (Kepçeoğlu, 2004:115).

•

Hizmetin verildiği yere göre:

Okul-içi yerleştirme: Okulda açık olan alan/bölümler, programlara, eğitsel
kollara, sanatsal ve kültürel etkinliklere yerleştirme
Okul-dışı yerleştirme hizmetleri: Okul dışında çeşitli iş ve mesleklere, bir üst
öğretim kurumuna, programlara ve sanatsal ve kültürel etkinliklere
yerleştirme

•

Hizmetlerin niteliğine göre:

Eğitsel yerleştirme: Program, alan/bölüm, kurs, ders, diğer okullara
yerleştirme.
Mesleki yerleştirme: Öğrencileri iş, mesleğe yerleştirme.
Sosyal yerleştirme: Sosyal, kültürel, eğitsel kol etkinliklere yerleştirme
(Yılmaz, 2006:72).

Okullarda

yerleştirme

hizmetlerinin

gerçekçi

olması

ve

öncelikle

uygulamalara dönük olarak düzenlenmesi için gerekli olan sağlam bilgilerin
toplanması ve bunlar üzerinde gerekli incelemelerin yapılması zorunludur.
Eğitsel, mesleki ve kişisel bilgilerin toplanması ve incelenmesi; böylece
yerleştirme hizmetleri ile ilgili ihtiyaçların belirlenmesi amacı ile çeşitli Psikolojik
Danışma ve

Rehberlik tekniklerinden yararlanmak

gerekir (Kepçeoğlu,

2004:116). Görüldüğü gibi yöneltme ve yerleştirme hizmetinin ön koşulu;
öğrenciyi tanıma, bilgi toplama ve bilgilendirme hizmetidir.
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•

İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri

İzleme hizmeti öğrenciye sunulan hizmetlerin sonuçlarını görmeye yönelik
"geribildirim" niteliğinde bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76). Özellikle yöneltme ve
yerleştirme hizmetleri sonucunda öğrencilerin yerleştirildikleri programlar,
etkinlikler, üst okullar, ya da iş ve meslek alanlarındaki başarı durumlarının ve
yaşadıkları uyum güçlüklerinin incelenmesi bir izleme çalışmasıdır (Güven,
2006:76).

Psikolojik danışma ve rehberlikteki izleme hizmetleri tüm öğrencilere
yönelik olmalıdır. Sadece okula devam eden öğrencileri değil, okul bitirerek bir
başka okula ya da işe giren öğrencileri de kapsamalıdır.

Bu amacın gerçekleşmesi için mezunlarla ilişkiyi koparmamak, mektup,
görüşme, eski mezunlar günleri düzenleme gibi yollarla bilgi toplayıp verilen
hizmetleri izleyip değerlendirmek gerekir (Yeşilyaprak, 2006:13).

İzleme hizmetlerinin en önemli yararlarını şöyle sıralayabiliriz:
•

Okulda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleinin etkili olup
olmadığını ortaya koyar.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programı ve sınıf rehberlik
planlarının yeterli ve yetersiz yanları hakkında bilgi verir.

•

Bu doğrultuda hazırlanacak olan psikolojik danışma ve rehberlik
programlarının daha gerçekçi ve öğrencilerin gereksinimlerine yönelik
olmasını sağlayarak, programın etkililiğini artırır.

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekli yenilenmesini
ve gelişmesini sağlar.

•

Hizmetlerin uygulanma sürecinde ortaya çıkan aksaklıklar hakkında bilgi
verir ve hizmetlerin süreç içinde iyileştirilmesini sağlar.
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•

İzleme

ve

değerlendirme

hizmeti

mezun

olan

öğrencileri

de

kapsadığından psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sürekliliğini
de sağlar (Yılmaz, 2006:77).

•

Okul PDR Programının Hazırlanması

Erkan (2006)'a göre, okul psikolojik danışma ve rehberlik programları, okul
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde hayati bir öneme
sahiptir. Okulda gerçekleştirilecek tüm PDR etkinliklerinin verimliliği, söz
konusu

programların

sağlıklı

bir

biçimde

hazırlanması,

geliştirilmesi,

uygulanması ve değerlendirilmesi ile doğrudan ilişkilidir.

Vanzandt ve Buchan (1997), 1970'1i yıllardan beri A.B.D'de okul rehberliği
ve danışmanlığı alanının öncüleri "kapsamlı, gelişimsel rehberlik ve psikolojik
danışma program modeli" adında somut ve uygulanabilir bir yaklaşımın
önerilmekte olduğunu vurgulamaktadırlar (Doğan, 2000:56).

Kapsamlı

PDR

programları

kuramsal

temelini

gelişimsel

rehberlik

yaklaşımından alır (Güven, 2006:79).

Kapsamlı rehberlik program modeli, rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin işlevini, salt üst okul ve meslek seçimi ya da kriz durumlarında
müdahale etme şeklinde formüle eden geleneksel rehberlik ve psikolojik
danışma yaklaşımlarına tepki olarak doğmuştur (Doğan, 2000:57).

Rehberlik hizmetleri daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi planlı,
programlı ve profesyonelce yürütülen hizmetlerdir. Hangi kurumda olursa olsun
verilecek rehberlik hizmetlerinin önceden hazırlanacak bir programa ve plana
bağlı olarak yürütülmesi gerektiği görülmektedir PDR programları geliştirilirken
kurumun özellikleri, amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınmak zorundadır. Bu
nedenle tek tip PDR programı yoktur denilebilmektedir.
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Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik programının hedefleri, okulun felsefesi ve
misyonu, PDR'nin ilkeleri ve öğrencilerin ihtiyaçları üzerine temellendirilir. Bu
yüzden ilköğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik PDR hizmetleri, gelişim
döneminin özellikleri ve farklılıklarından dolayı, ergenlere ve yetişkinlere
verilecek hizmetlerden farklı ve daha karmaşıktır. Kapsamlı Gelişimsel PDR,
okuldaki eğitimsel süreçler bütününün ayrılmaz bir bileşenidir (Külahoğlu,
2004:144)

Okul PDR programını hazırlamada ve geliştirmede en önemli sorumluluk
okulda görevli psikolojik danışmana düşerken işbirliği ilkesine dayalı olarak okul
müdürü ve öğretmenlere de bazı görev sorumluluklar düşmektedir (Güven,
2006:77).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik tüzüğüne
göre okul müdürü; rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
ile ilgili yıllık program ve yürütme planının, Eğitim Bakanlığı'nın ilgili birimlerince
gönderilen çerçeve programı ve rehberlik kurulunun tavsiye kararlarını da
dikkate alarak, hazırlanmasını ve uygulanmasını, öğretmenlerin ise; okul
rehberlik ve psikolojik danışma servisinin hazırladığı yıllık çalışma programı
doğrultusunda faaliyetlerini yürütmekle görevli oldukları belirtilmektedir (K.K.T.C
Okul Rehberlik Tüzüğü 2/9/2005).

•

Müşavirlik (Konsültasyon) Hizmetleri

Okullarda verilen eğitimin genel amacının öğrencinin bir bütün olarak
gelişmesine yardımdır. Rehberlik servislerinde görevli psikolojik danışmanlar
da, yaptıkları çalışmalarla öğrencinin bir bütün olarak gelişmeleri yönünde çaba
göstermektedirler. Psikolojik danışmanların bu amaca ulaşabilmesi için tek
başlarına çaba göstermeleri yeterli olmamaktadır. "A.B.D'de rehberlik servisinin
etkililiği üzerine yapılan bazı araştırmalarda, "konsültasyon" çalışmaları en
yararlı hizmet olarak ifade edilmektedir'' (Akman, 1992:319).
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Psikolojik danışma ve rehberlikte müşavirlik hizmetlerinin amacı, okuldaki
yönetici ve öğretmenlerin daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip
olmasını ve böylece okuldaki çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını ve tüm
olanakların

bu anlayışa

uygun bir biçimde

kullanılmasını sağlamaktır

(Kepçeoğlu, 2004:123, Yılmaz, 2006:80; Güven, 2006:79).

Akman (2002), okullarda yapılan konsültasyon çalışmalarını "öğrencinin
eğitimi ile ilgili ya da yetiştirilmesinden sorumlu bir ya da daha fazla sayıda
kimsenin, psikolojik danışman ile işbirliği yaparak, öğrencinin gelişmesi için
kurdukları yardım ilişkisi" olarak tanımlamaktadır.

Bu hizmetler doğrudan öğrenciye dönük olmayan, ancak öğrencilere verilen
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden
hizmetlerdir (Kepçeoğlu, 2004: 123).

Shaw (1972)'a göre konsültasyon çalışmalarında çocuğun probleminin
kaynağı araştırılmalıdır. Çocukla ilgili tüm kişiler karşılıklı fikir alışverişi yapmalı,
problemin kaynağı ve alınacak tedbirler konusunda ortak bir görüş birliğine
varılmalıdır (Akbaş, 2001:36).

Okullardaki PDR hizmetlerinin başarıya ulaşmasının temel koşullarından
biri, ilgililerin işbirliği içinde ve ortak anlayışla hareket etmeleridir (Güven,
2004:79). Takım halinde çalışmanın en başta gelen koşullarından biri,
takımdaki üyelerin aynı amaca erişmek üzere ortak ve yeterli bir anlayışa sahip
olmasıdır. Bu amaçla psikolojik danışma ve rehberlikte, ilgili personel
(öğretmen, yönetici, veli) arasında bu ortak yeterli anlayışın sağlanması için
müşavirlik hizmeti yerine getirilmelidir (Kepçeoğlu, 2004:123).

Yapılan araştırmalar okul yöneticileri ve öğretmenlerin PDR hizmetlerine ve
psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin algı ve anlayışları konusunda bazı
eksikliklerin ve yanlış anlayışların olduğunu göstermektedir (Güven, 2006:80).
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Öğretim kademelerinin

tümünde önem verilmesi gereğine karşın, özellikle

ilköğretim düzeyinde konsültasyon
Bilindiği

gibi

ilköğretim

çağındaki

çalışmaları ağırlıklı bir önem taşımaktadır.
çocuklar

içlerinde

bulundukları

döneminin özelliği olarak henüz yetişkinlere bağlı durumdadırlar.
öğretmen

ve velilerle

işbirliği yapılmadan

yürütülen

gelişim

Bu nedenle

rehberlik çalışmalarının

şansı ilköğretimin ilk kademesinde oldukça azdır (Akman, 2002:8).

Okullardaki

konsültasyon

hizmetleri

kapsamında

yapılabilecek

bazı

çalışmalar şöyle sıralanabilir: (Kepçeoğlu, 2004:124; Güven, 2006:80).

•

Okul yöneticisi

ve öğretmenlere

okuldaki

PDR hizmetleri

hakkında

tanıtıcı bilgiler verme
•

Öğretmenlerden

beklenen

sınıf-içi

rehberlik

uygulamalarında

öğretmenlerle yardımlaşma
•

Öğrenme

ve çalışma

öğrencilerini

güçlükleri,

özel ihtiyaçları

ve problemleri

olan

tanımak ve bunlara yardım etmek isteyen öğretmenlerle

işbirliği yapma
•

Okulda

rehberlik

saatlerinde

uygulanacak

rehberlik

programını

hazırlamada ve uygulamada yönetici ve öğretmenlerle yardımlaşma
•

Okulda düzenlenecek çeşitli toplantılarda okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri hakkında tanıtıcı bilgiler verme ve bu hizmetlerden
yaralanma yollarını açıklama

•

Okuldaki tüm olanakların

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine

daha uygun olarak kullanılmasında

okul müdürü ve diğer yöneticilerle

anlayış ve işbirliği sağlama

Milli Eğitim Yasası Okul Rehberlik Tüzüğü'ne göre psikolojik danışmanların
müşavirlik

hizmetiyle

öğretmenlerine

ilgili yapabileceği

ve gerektiğinde

ailelere, öğrencilere,

sınıf

diğer okul personeline yönelik hizmet alanına

uygun toplantı, konferans ve panel gibi
almaktadır.

etkinlikler;

etkinlikler düzenleme

şeklinde yer
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Konsültasyon çalışmaları bireysel ya da grup çalışmaları olarak yürütülebilir
(Akman, 2002:9).

•

Bireysel Konsültasyon

Anne ve babalara yönelik yapılan konsültasyon:

Özellikle ilköğretim

okullarında psikolojik danışmanlar sıklıkla velilerle yalnız ya da öğretmenlerle
birlikte karşı karşıya gelirler. Ebeveynler çocukların içinde bulundukları gelişim
dönemlerine bağlı olarak dile getirdikleri sorunlar birbirine paraleldir. Bu tür
problemlerin çözümüne yönelik olarak bazı alternatiflerin sunulduğu bröşür
veya yazılı notların velilere dağıtılması yararlı olabilir.

Öğretmenle yapılan konsültasyon: Değişik biçimlerde yapılabilmesine karşı
genel olarak öğretmenlerle yapılan konsültasyonlarda, belirli bir öğrenci ya da
öğrenci grubuna ilişkin öğretmenin anlattıkları dinlenir ve probleme yönelik olası
seçenekler tartışılır.

Bir diğer yöntem belirli dönemlerde öğretmenlere

rehberliğe ilişkin bilgilere içeren broşürlerin dağıtılmasıdır.

•

Grup Konsültasyonu

Vak'a çalışması grubu:

Bu tür bir konsültasyonda, sorunlu bir öğrenciye

ilişkin olarak o öğrenciyle ilgili personel ve psikolojik danışman bir araya
gelerek öğrencinin sorununa yönelik çalışma yaparlar.

Öğretmenlerle grup konsültasyonları: Öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar
hakkında bilgi sahibi olmaları, sadece kendilerinin bu sorunlarla karşılaştıklarını
düşünmelerini önleyerek, problemlerle baş etme güçlerinin artırabilir. Benzer
sorunlar karşısında diğer öğretmenlerin farklı bakış açıları ya da değişik çözüm
yollarını görmek, sorunları farklı boyutlarda değerlendirmelerini kolaylaştırır.

Psikolojik

danışman,

rehberlik

çalışmaları

sırasında

öğretmen

ve

yöneticilere gerek duydukları yardımı vermeye, karşılaşılan güçlükleri birlikte
çözmeye, onlara uzmanlık alanı ile ilgili müşavirlik yapmaya her zaman hazır ve
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istekli olmalıdır. Ancak bu şekilde okullarda ortak bir rehberlik anlayışının
gelişmesine yardım edebilir.

•

Anne-Babaya Rehberlik

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir. Anne-babaların davranış
ve tutumlarının çocuğun okul yaşamını ne şekilde etkilendiğini ortaya koyan
çeşitli

araştırmalar

vardır

(Güven,

2006:81).

Rehberlik

hizmetlerinden

yararlanarak kendi çocuğu hakkında yeterli bilgiye sahip anne-babalar,
çocuklarının

önündeki

engelleri

kaldıracak,

onları

yönlendirecek,

yüreklendirecek ve onların bir bütün olarak gelişmek istedikleri yönde
gelişmelerine katkı sağlayacaklardır (Yılmaz, 2006:83).

Belli bir programa ve dayalı olarak velilere farklı zamanlarda ve konularda
eğitim ve rehberlik etkinlikleri düzenlenmelidir. Bu tür programlarda çocuğa
düzenli çalışma alışkanlığı ve sorumluluk kazandırma, kendine güven duygusu
ve sosyal beceriler geliştirme, çocukla iletişim, çocuğun gelişim özellikleri gibi
konular üzerinde durularak onların bu konularda çocuklara destek olmayı
sağlayacak beceriler kazanmalarına yardımcı olunabilir (Güven, 2006:82).

Rehberliğin tüm diğer çalışmalarında olduğu gibi anne-babalara rehberlik
hizmetleri de işbirliği içinde hem de planlı programlı yürütülmelidir.

•

Çevre ve Veli ile İlişkiler Hizmetleri

Çevre ve veli ile kurulacak yakın ilişkiler okuldaki psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırır (Kepçeoğlu, 2004:130). Öğrencilerin
çevredeki olanaklardan yararlanmalarını sağlamak önemlidir. Bu olanaklar,
psikolojik yardım ve sağlık hizmeti sunan, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin
yapılabildiği kuruluşlar ve çevredeki diğer okullar gibi kurumları kapsar (Çam,
2004:65).
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Okulun çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka
kuruluşların çalışmalarını tanıması ve bunlarla yakın işbirliği yapması gerekir.
Bir yandan çevre ile yakın ilişkiler ve işbirliği sürdürülürken, öte yandan da
öğrenciler ve velilere çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka uzman ve kuruluşlar hakkında tanıtıcı bilgiler verilmeli; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için veliler ve öğrenciler teşvik edilmelidir
(Kepçeoğlu, 2004:131).

Çevre ile ilişkiler içinde okulun çevreye tanıtılması da önemlidir. Okulun
özelliklerinin, ihtiyaçlarının, çevreye katkılarının çevre tarafından bilinmesi,
çevrenin

okula

olan

ilgisini

artıracak

ve

okulun

çevre

tarafından

desteklenmesini sağlayacaktır. Bu amaçla okulu tanıtıcı gazete, broşür veya
dergi çıkarılabileceği gibi yerel basından da yararlanılabilir (Güven, 2004:83).

•

Araştırma ve Değerlendirme Hizmetleri

Her bilimsel çalışma alanında olduğu gibi, psikolojik danışma ve rehberlik
alanında da araştırma büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, rehberlik ve
psikolojik danışmada geleneksel olarak bilinen değerlendirme hizmetleri
günümüzde araştırma ve değerlendime hizmetleri olarak ele alınmaktadır
(Kepçeoğlu, 2004:126).

Özellikle uygulanan bir programın sonuçları hakkında bilgiler edinmek,
öğrencilerin öğretmenlerin ve velilerin özellikle, ihtiyaç ve beklentileri hakkında
ayrıntılı bilgilere sahip olmanın yanında yaşanan bir sorunun çözümü için yol
gösterici bilgiler edinmek için araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapmak
gerekir (Çam, 2004:66).

Gerek araştırma ve gerekse değerlendirme hizmetleri süreklilik isteyen
hizmetlerdir ve bu hizmetler çok iyi planlanmalıdır. Bu servisin hizmetleri, okul
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rehberlik ve psikolojik hizmetler programının gerçekçi ve etkili olmasın hem de
yıldan yıla daha çok gelişmesini sağlar.

Araştırma değerlendirme servisinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz:
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik yardımlarına duydukları
ihtiyacın belirlenmesi

•

Öğrenci başarısını etkileyen çeşitli etmenlerin incelenmesi

•

Öğrencilerin belli başlı öğrenme ve uyum güçlüklerinin

ortaya

çıkarılması
•

Psikolojik danışma ve rehberlik programında yer alan her grup hizmetin
etkililiğinin değerlendirilmesi

•

Yönetici, öğretmen ve velilerin sahip oldukları rehberlik anlayışının
belirlenmesi olarak sıralanabilir (Kepçeoğlu, 2004:127).

Değerlendirme
programında

sonucunda

gereken

elde

edilen

değişiklikler

yapılır.

sonuçlara
Okullarda

göre

rehberlik

araştırma

ve

değerlendirme hizmetleri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların ve hazırlanan
raporların okuldaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve hatta velilerle
paylaşılması gerekir.

Psikolojik Danışmanların Görevleri

Çağdaş dünyada eğitimin amacı, bireyi sadece zihinsel yönden
geliştirmek değil, çeşitli ve karmaşık problemlerle başedebilecek şekilde kişisel,
sosyal duyuşsal ve bedensel olarak bir bütün olarak gelişmesini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşılabilme yolunda en önemli dönem çocuğun gelişiminin en hızlı
olduğu ilkokul dönemin olduğu ortaya konulmaktadır. Çocuğun tüm hayatını
etkileyen

önemli

izlerin

oluştuğu

ilkokul döneminde,

ilkokul psikolojik

danışmanın (rehber öğretmen) görevininde ne kadar önemli olduğunu
göstermektedir.
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İlkokul

döneminde

danışmanın

amacı,

her

çocuğun

kendi

yeteneklerinden yararlanması için ona yardım etmektir. Bu doğrultuda
danışmanın fonksiyonu, çocukların özgür öğrenme ve normal gelişme
problemlerine yardım etmektir (Ültanır, 2003:4).

Okul psikolojik danışmanları, öğrencilerin kişisel/sosyal, eğitsel ve
mesleki gelişimleri için çaba göstermektedirler (Nystul,1999; Erford, 2003). Bir
diğer deyişle okullarda psikolojik danışmanlar, öğrencilerin yaşamlarındaki
ilerleme

ve

gelişmenin

devamlılığını

garanti

altına

alan

stratejilerin

planlanmasına yardım ederek, potansiyellerinin yüksek düzeyde gelişmesi için
onları cesaretlendirirler (Yalçın, 2006:123).

İlkokul danışmanlık programları diğer eğitim düzeylerinden ayrı ele
alınmalı ve bu bağlamda danışmanının rol ve işlevleri de diğer öğretim
kademelerinden farklılaşmalıdır. Bu farklılık danışmanın ne yaptığından ziyade,
nasıl yaptığında farklılaşmasıdır (Akboy ve İkiz, 2007:154).

Kepçeoğlu (2004), psikolojik danışmanların görevlerini belirleme
konusunda, bu konuda ileri bir durumda olan Amerika'da özellikle 1960-1970
yılları arasında, yoğun çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda öncelikle görev
alanlarının belirlendiği; sonra da danışmanların esas işi sayılan olumlu görevler
ile,

danışmanların işi sayılmaması gereken olumsuz görevlerin birlikte

listelendiği dikkati çekmektedir. Amerika'da Amerikan Personel ve Rehberlik
Derneği'nin (APGA) bünyesinde bulunan Amerikan Okul Danışmanları Derneği
(American School Counselor Association) tarafından sıralanan görev alanları
ve görevler ülke çapında yaygın olarak benimsenmektedir. Bu derneğin üyesi
olan bütün danışmanlar bu görev listesini esas almak zorundadırlar. Bu dernek
orta dereceli okul danışmanlarının görevlerini on görev alanında kırk dokuz
görev maddesi halinde listelemiştir.
Bunlar:
•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını planlama ve geliştirme

•

Psikolojik danışma
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•

Öğrencileri tanıma

•

Eğitsel ve mesleki planlama

•

Başka kurum ve kişilere psikolojik yardım için öğrenci gönderme

•

Yerleştirme

•

Velilere yardım

•

Müşavirlik (konsültasyon)

•

Araştırma

•

Halkla İlişkiler olarak belirlenmiş ve benimsenmiştir.
Engin

(1996),

Amerika

Birleşik

Devletlerinde

bulunan

Eğitim

Kaynakları Bilgi Merkezi (ERİC)

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi,

ilköğretim

hizmetlerinde

psikolojik

danışma

çalışan

danışmanların

görevlerini; psikolojik danışma, konsültasyon, öğrencileri tanıma, ailelere
yardım, çevre ile ilişkiler, program yapmak ve koordine etmek, mesleki
gelişim, gelişimi sağlayıcı bir ortam hazırlamak, öğrencileri desteklemek,
disiplin işleri, halkla ilişkiler, araştırmalar yapmak ve yerleştirme olarak
belirtmektedir.

Aşağıda ilkokul psikolojik danışmanlarının görevleri olarak belirtilenler kısaca
açıklanacaktır:
•

Psikolojik

Danışma:

Öğrencilere

kendilerini

daha

iyi

tanımaları,

anlamaları ve sorumluluk duygusu geliştirmelerine yardım etmek.
•

Konsültasyon: Öğrencilerin gereksinimlerini karşılama amacına yönelik
olarak okul yöneticileri, öğretmenler ve okuldaki diğer personel ile
görüşmek ve işbirliği yapmak.

•

Öğrencileri Tanıma: Öğrencilerin, yetenekleri, ilgileri, kişilik özellikleri ve
nitelikleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları güvenilir şekilde saklama
ve dosyalama, gerektiğinde bu bilgileri yorumlayarak iş, okul ve meslek
tercihlerine yardım etmek ve özel programlara katılmalarını sağlamak.

•

Ailelere Yardım: Ailelerle grup veya bireysel toplantılar düzenleyerek
onlara çocuklarının gelişimsel özellikleri, problemleri davranışları ve
diğer ilgili konularda bilgi vermek ve işbirliği yapmak.
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•

Çevre İle İlişkiler: Öğrencileri okul içinde ve dışında uygun olan
profesyonel kişilere göndermek.

•

Program yapmak ve Koordine Etmek: Rehberlik programını yapmak ve
etkinlikleri düzenlemek, gerçekleşmesi için ailelerin, okul personelinin ve
diğer ilgililerin çalışmalarını koordine etmek.

•

Mesleki Gelişim: Rehberlik programının bir parçası olarak mesleklerin ve
meslek seçiminin önemini kavramalarına yardımcı olmak. Öğrencilerin
yöneltme

ve

mesleki

rehberliğin

amaçlarını

gerçekleştirmede

öğretmenlerle işbirliği yapmak.
•

Gelişimi Sağlayıcı Bir Ortam Hazırlamak: Öğrencilerin bedensel, sosyal
duyuşsal ve akademik gelişimlerini sağlayıcı bir ortam hazırlamak ve
bunları engelleyebilecek ve okul ortamında bulunabilecek her türlü
öğreyi ortadan kaldırma çalışmalarında bulunmak.

•

Öğrencileri Desteklemek: Öğrenciler herhangi bir olayla karşılştığı
zaman onları desteklemek ve yalnız bırakmamak.

•

Disiplin

İşleri:

Disiplin

problemi

olan

öğrencilerle

konuşmak,

öğretmenlere ve yöneticilere danışmanlık yapmak veya onlarla birlikte
çalışmak.
•

Halkla İlişkiler: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yarar ve
önemini öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve yöneticilere, okul ve
çocuklarla ilgilenen çevredeki insanlara anlatmak.

•

Araştırmalar Yapmak: Öğrencilerin özellikleri, değer yargıları, tutumları,
rehberlik programının etkinliği ve değerlendirilmesi, öğrencilerin yaşam
biçimleri ve başarıları konularında okul içinde ve dışında araştırmalar
yapmak.

•

Program

Geliştirmek:

Okuldaki

akademik

programın

öğrencilerin

gereksinimleri doğrultusunda yürütülmesini ilgililerce koordine etmek ve
bireysel özelliklerine göre planlanmasına çalışmak.
•

Yerleştirme: Okula yeni gelen öğrenciler ve veliler ile görüşmeler
yaparak

öğrencilerin

ilgi

ve

yeteneklerine

uygun

programlara
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yerleştirmelerini sağlamak.

İleriki yıllarda iş,

meslek ve okullara

yerleşmelerine yardım etmek.

Kepçeoğlu (1978), yılında okul danışmanlarının görevleri konusunda
geniş çaplı bir araştırma yaparak danışmanların görevi olanları altmış madde
ve danışmanın görevi olmayan olumsuz görevleri yirmi altı madde içinde
toplanmıştır.
Yapılan araştırmaya göre danışmaniarın görevi olanlar görev alanlarına göre
şöyle özetlenebilir:

1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik programını geliştirme ve uygulama
alanındaki görevler:
•

Okul psikolojik danışma verehberlik programını hazırlama ve okul
müdürüne sunma

•

Okul psikolojik danışma ve rehberlik programını özetleme, bu özeti
yönetici, öğretmen, öğrenci ve başka ilgililere dağıtma

•

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında gerekli olan yer, araç
ve gereçlerin sağlanması için okul müdürüne önerilerde bulunma

2. Psikolojik Danışma alanındaki görevler
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik
danışma yapma

•

Öğrenim planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Meslek seçimi planları üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Kişisel ve sosyal problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma
yapma

•

Okulla ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Aile ile ilgili problemleri üzerinde öğrencilerle psikolojik danışma yapma

•

Öğrencilerle küçük gruplar halinde, grupla psikolojik danışma yapma

•

Psikolojik danışma ile ilgili kayıtları tutma

3. Oryantasyon-okula alıştırma alanındaki görevler
•

Yeni gelen öğrencilere okulu tanıtma çalışmaları yapma
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•

Gruplar halinde okulu, okuldaki türlü eğitsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri
tanıtıcı konuşmalar yapma

4. Öğrencileri tanıma alanındaki görevler
•

Okuldaki öğrencileri tanıma çalışmaları için bir program hazırlama

•

Öğrencilere test,

envanter, anket gibi psikolojik

ölçme

araçları

uygulayarak onların türlü özellikleri hakkında bilgi toplama
•

Özel ve üstün yetenekli öğrencilerle, özel ihtiyaçları ve problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarma

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici,
öğretmen ve velilerin yararlanmalarını sağlama

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutma

5. Bilgi toplama ve yayma alanındaki görevler
•

iş ve meslekler hakında tanıtıcı bilgiler toplama ve bu bilgileri öğrencilere
açıklama

•

Öğrencileri ilgilendiren okul-içi programlar, iş ve meslekler hakkındaki
tanıtıcı bilgileri özetleyen bültenler ve duyuru tahtaları hazırlama

•

Orta dereceli mesleki okullar, üniversiteler hakkında bilgi tanıtıcı bilgiler
toplama ve öğrencilere açıklama

6. Yerleştirme alanındaki görevler
•

Okul içinde öğrencilerin ders, kurs veya bölüm seçmelerine yardım etme

•

Ders-dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etme

7. İzleme alanındaki görevler
•

Okulu bitiren öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapma

•

Ders-dışı eğitsel çalışmalara yerleştirilen öğrencilerin gelişimlerini izleme

8. Araştırma ve değerlendirme alanındaki görevler
•

Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberliğe olan ihtiyaçlarını inceleme

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflama ve analiz etme

•

Öğrenci başarısını etkileyen etmenler üzerinde araştırma yapma

•

Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılacak test, envanter, anket ve
toplu-dosya gibi araçları hazırlama, geliştirme veya temin etme
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•

Okuldaki psikolojik ölçme araçlarının ve öğrenciler

hakkında toplanan

özel ve kişisel bilgilerin gizliliğini sağlama

9. Yönetici

ve

öğretmenlere

müşavirlik

(konsültasyon)

yapma

alanındaki görevler
•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere yardım etme

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere yardım etme

•

Okuldaki çeşitli toplantılara katılma, bu toplantılarda psikolojik danışma
ve rehberlik çalışmaları hakkında bilgi verme

Bireysel olarak öğrencilerle danışma yapma yanında okuldaki diğer
personelle konsültasyon da danışmanın rolleri arasındadır. Okul danışmanları
öğretmenlerle

konsültayon

yaparak

belirli

öğrencilere

yönelik

bireysel

düzeydeki disiplin problemleriyle daha az uğraşıp genel sınıf ortamını daha
olumlu hale getirebilirler. (Martin ve Baldwin 1996:107-113).
1 O. Çevre ve veli ile ilişkiler alanındaki görevler
•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka uzman ve
kuruluşlar hakkında öğrencilere ve velilere bilgi verme; gerektiğinde
buralardan psikolojik yardım almaları için onları teşvik etme

•

Çevrede

psikolojik

kuruluşların

danışma ve

çalışmalarını

rehberlik

tanıma

ve

yardımı

başka

veren

kuruluşlara

başka
öğrenci

gönderme işlerini yürütme
•

Okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim programını ve
çocukların yetenek, ilgi, başarı ve gelişim durumları hakkında velilere
açıklamalarda bulunma (Kepçeoğlu, 2004:253-256).

Yine bu çalışmada danışmanların esas işi sayılmaması gereken olumsuz
görevler de belirtilmiştir. Danışmanın işi sayılmayan görevler aşağıda
özetlenerek verilmiştir.

Danışmanların işi sayılmayan görevler:
•

Yeni gelen öğrencileri okula kayıt etme
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•

Öğrenciler hakkında edindiği özel ve kişisel bilgileri okul müdürüne
açıklama

•

Okulda nöbet tutma

•

Herhangi bir nedenle öğretmeni okula gelmeyen sınıflara girme

•

Çeşitli idari işlerde okul müdür ve yardımcılarına yardım etme

•

Öğrenciler ile öğretmen ve yöneticiler arasında arabuluculuk yapma

•

Kendi gönüllülüklerine bakılmaksızın öğrencileri problemlerine göre
ayırarak psikolojik danışmaya zorlama

•

Sınavlarda gözcülük etme

•

Görme ve işitme özürü olan öğrencileri tarama çalışmaları yapma
(Kepçeoğlu, 2004:258-259).

Türkiye'de

okul danışmanların görevleriyle ilgili ilk kez 1983 yılında

Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan Okul Rehberlik Hizmetleri Yönergesi ile
yazılı hale getirilmiştir (Kepçeoğlu, 2004:252). Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler
Dergisi, 2145, 15, 8, 1983 ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (1985)'ne göre
uzmanlık eğitimi almış olan rehber öğretmenin, rehberlik ve psikolojik
danışmanın amaç ve ilkeleri çerçevesinde hangi görevleri yerine getirmeleri
gerektiği belirtilmiştir.
Bu görevler:
•

Öğrenciyi tanımaya yönelik gerekli dökümanları hazırlama ve öğrenciye
uygulama.

•

Üstün yetenekli yada özel ihtiyaçları ve problemleri (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) olan öğrencileri ortaya çıkarmalıdır.

•

Öğrenciler hakkında toplanan özel olmayan, genel bilgilerden yönetici ve
velilerin yararlanmalarını sağlamalıdır.

•

Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutmalıdır.

•

Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermelidir.

•

Öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmalıdır.

•

Öğrencilere meslekleri tanıtıcı ve meslek çeşitleri hakkında bilgi
vermelidir.

•

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında bilgi vermelidir.
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•

Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri konusunda rehberlik etmelidir.

•

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade
edememe, sınav kaygısı gibi konularda sorunları olan öğrencileri teşhis
etmelidir.

•

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım
etmelidir.

•

Sınıf içinde bazı sorunlar çıkaran ve özel problemleri olan öğrenciler
hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapmalıdır.

•

Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri
tanımaları için öğretmenlere bilgi vermeli ve yardım etmelidir.

•

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını ve kişisel özelliklerini
incelemelidir.

•

Okul binasını, okul yönetimini ve kurallarını, ders programlarını ve ders
dışı etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapmalıdır.

•

Son sınıf öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi
vermelidir.

•

Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin farkına varma ve anlamada
yardımcı olmalıdır.

•

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları
tanımalı ve gerektiğinde öğrenci göndermelidir.

•

Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflamalı ve analiz etmelidir.

•

Rehberlik

ve

psikolojik

danışma

hizmetlerinin

işbirliği

içinde

yürütülmesini sağlamalıdır.
•

Başarısız olan ve öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle çalışmalar
yapmalıdır.

•

Kişisel ve sosyal problemleri olan öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Üstün ve özel yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapmalıdır.

•

Aile ile ilgili problemleri olan öğrencilere yardımcı olmalıdır.

•

Başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı ve iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapmalıdır.

•

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardımcı olmalıdır.
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•

Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme
çalışmaları yapmalıdır.

•

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları
yapmalıdır.

Ülkemizdeki okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık tüzüğüne göre
psikolojik danışmanların görevleri genel olarak belirlenmiştir. Bu görevler
danışmanın; rehberlik eğitim programına ilişkin görevleri, bireysel planlamaya
ilişkin görevleri, müdahale birimine ilişkin görevleri ve sistem desteğine ilişkin
görevleri olarak ayrı ayrı gösterilmiştir.
Bu görevler aşağıda belirtilmiştir:
•

Bakanlığın

gönderdiği

yıllık

rehberlik

çerçeve

programını

sınıf

düzeylerine, okulun türüne ve okulun ihtiyaçlarına göre hazırlayarak okul
rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yürütme kuruluna sunmak.
•

Rehberlik eğitim programının ilgili kısımlarının uygulanmasında okul
müdürünün yönetiminde sınıf öğretmeni ile işbirliği içinde çalışmak.

•

Okulun tür, derece, özellik ve ihtiyaçlarına göre akademik, kariyer ve
kişisel/sosyal

gelişim

alanlarındaki

etkinlikleri

planlamak,

programlandırarak uygulamak veya uygulamasına rehberlik etmek.
•

Rehberlik Eğitim Programının içerdiği etkinliklerden,
rehberlik ve psikolojik danışma

uygulanması

alanında özel bilgi ve beceri

gerektirenleri uygulamak.
•

Bireysel

planlama

biriminin

gerektirdiği

akademik,

kariyer

ve

kişisel/sosyal gelişim alanları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma
etkinliklerini yürütmek ve her öğrencinin durumunu içeren bireysel dosya
tutmak.
•

Okula yeni başlayan veya nakil yoluyla gelen öğrencilere sınıf öğretmeni
ile işbirliği yapmak, okul ve çevreyi tanıtan çalışmalar yapmak.

•

Öğrencilerin gidebileceği üst öğretim kurumları, çalışabileceği iş ve
meslekler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilere duyurmak.
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•

İş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, olanaklar

ölçüsünde

ilgili okullara ve işyerlerine öğrencilerle birlikte inceleme geziler
düzenlemek.
•

İhtiyaç duyan öğrencilere bireysel veya grup psikolojik danışmanlık
yapmak.

•

Okulda, özel eğitim gerektiren öğrenci varsa veya kaynaştırma eğitimi
sürdürülüyorsa,

bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine

gerekli

psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini, Bakanlıkla işbirliği içinde
yürütmek.
•

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ile ilgili konularda okul içi
araştırmalar yapmak, sonuçlarından yararlanılmasını sağlamak.

•

Öğrencilerin istek, ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda
eğitsel kollara yönelmesi çalışmalarında, branş ve sınıf öğretmenlerine
bilgi vermek ve işbirliği yapmak.

•

Gerektiğinde okul aile birliği ve disiplin kurulu toplantılarına katılmak ve
bu toplantılarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri hakkında
açıklayıcı bilgiler vermek veya öğrencinin durumu hakkındaki fikrini
söylemek.

•

Ailelere, öğrencilere, sınıf öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul
personeline yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel
gibi etkinlikler düzenlemek olarak belirtilmiştir.

İlkokul

danışmanlığının

görevleri

konusunda

yapılan

çalışmalara

bakıldığında, bu görevlerin öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik olan hizmetleri
kapsadığı görülmektedir. Okullarda görev yapmakta olan psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının görevleri yönetici ve öğretmenler tarafından doğru
şekilde

algılanması

büyük önem

taşımaktadır.

Bu

nedenle

psikolojik

danışmanların görevleri özellikle öğretmenler tarafından doğru algılanmalıdır.
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Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri İçerisinde Öğretmenlerin
Önemi

Öğrenciler yaşamlarının önemli bölümünü okulda öğretmenleriyle birlikte
geçirmektedirler. Öğretmenlerden artık okulda öğrencilerin belli bilgi ve
becerileri edinmelerini sağlamak yanında kişilik gelişimlerine de katkı koymaları
beklenmektedir.

Öğrencilerin

her

birinin

tüm

yönleriyle

geliştirilmeleri

gerektiğine inanan öğretmen psikolojik danışma ve rehberlik ekibi içinde yerini
almaya hazır demektir. (Bakırcıoğlu, 2005).

Eğitim sürecinde, öğrencinin gelişimi ve uyumu açısından öğretmenin
etkili ve önemli rolü vardır. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen
anahtar konumunda ve bu hizmetleri yürütecek takımın vazgeçilmez en önemli
üyesidir. Çünkü öğretmen öğrencinin her yönüyle tüm olarak kendini
gerçekleştirmesine hizmet etmektedir. Bu durum öğretmene rehberlik açısından
önemli görevler yüklemektedir (Yeşilyaprak, 2006).

Öğretmenlerin rehberlik faaliyetlerinin temel felsefesinin uygulanışındaki
ilkeleri bilmeleri bu hizmeti yürüten kişilerle işbirliği içinde olmaları, okuldaki
rehberlik hizmetleri ve anlayışının gelişmesi yönünden büyük önem taşır
(Özgüven, 2000:279). Okullarda rehberlik hizmetleri sadece rehber öğretmen
ve

psikolojik

danışman

tarafından

yürütülmeyecek

kadar

kapsamlıdır.

Öğretmenlerin rol almadığı hiçbir rehberlik hizmeti rehber öğretmen ve
psikolojik danışman ne kadar başarılı olursa olsun çok etkili olamayacaktır.

Öğretmenler öğrencilerle sürekli etkileşim halindedir. Öğretmenin
öğrenciyi en iyi tanıyan kişi olduğu söylenebilir. Bu nedenle bir sorun ortaya
çıkmadan önce bunu gözlemleyip rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla
paylaşması öğrencilere olumlu yansıyacaktır.

Öğretmen gerekli bir rehberlik anlayışına sahip olup okulda yönetici,
rehber öğretmen ve psikolojik danışman ile işbirliği yaparak bu takım
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çalışmalarında önemli rolünü üstlenmesi önemlidir. Bu açıdan öğretmenlere
rehberlik anlayışı kazandırılarak bu konuda yeterli bilgi ve beceri ile
donatılmaları ve takım çalışması anlayışı içerisinde bu hizmetlerde sorumluluk
alması kaçınılmazdır. Bu öğretmenin yasal sorumluluğu olduğu kadar mesleki
sorumluluğudur. (Yeşilyaprak, 2006).

İyi bir öğretmen, eğitimin okuldaki tüm görevlilerin ortak bir görüş ve
anlayışla sağlayacakları işbirliği sonucu gerçekleştirilebileceğini bildiği için,
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanla bilgi alışverişi yapmayı, rehberlik
hizmetleri bürosunun önerilerini göz önünde bulundurmayı ana görevlerinden
bir saymaktadır (Bakırcıoğlu, 2005).

Bu nedenlerle öğretmenler okuldaki

rehberlik hizmetlerine önem

vermeleri, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin farkında
olmaları ve onlara rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşması için onlara destek
sağlamaları önemlidir.
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BÖLÜM Ill
İlgili Araştırmalar

Bonebrake ve Borgers (1984),

tarafından Kansas'ta "Yönetici ve

Danışmanların, Danışmanların Rolleri Üzerine Algıları" konulu bir araştırma
yapılmıştır. Yönetici ve danışmanların okullardaki danışmanların ideal rollerine
ilşkin algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 172
danışman ve 169 müdürden oluşan örneklem gruba, danışmanların 15 farklı
danışman rolünü, önem yönünden incelemeleri istenen bir anket uygulanmıştır.
Uygulanan anket sonucunda

bireysel danışma, yönetici ve danışmanlar

tarafından birinci sırada önemli görülmüştür. Bireysel rehberlik, küçük grup
rehberliği, sınıf rehberliği, öğretmenlere bilgi verme ve ailelere danışmanlık
konularında fikir birliğinde oldukları belirtilmiştir.

Bunun yanısıra; danışmanların öğle yemeği sırasında gözcülük,
araştırma yapma, ders programlarını düzenleme ve disiplin işleri ile ilgilenme
konularında, yönetici ve danışmanların en az önemli gördükleri görevler
olduğunu düşünmekle beraber, yöneticiler bu görevlerde danışmanların aktif
rol oynamasını istemektedirler sonuçlarına ulaşılmıştır.

Morse ve Russell (1988), tarafından yapılan "İlkokul Danışmanları Kendi
Rollerini

Nasıl

Görmektedirler?"

konulu

bir

araştırma

yapılmıştır.

Bu

araştırmada danışmanların kendi rollerini nasıl tanımladıkları ve gerçekte sahip
olmaları gereken rolleri ile ilgili düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Bu amaçla 130 danışmandan oluşan gruba, danışmanların 14 görevi ile ilgili 40
maddeden oluşan anket uygulamıştır.

Uygulanan anket sonucuna göre danışmanların idealde en üst düzeyde
olan ilk beş rolü;
1. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını,

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
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2. Öğrencilere grup içinde çalışarak uygun sosyal tavırlar kazanmalarına
yardımcı olmak.
3. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
4. Grup halinde öğrencilere kendi duygularını anlamaları için yardımcı
olmalıdır.
5. Öğrencilere grup olarak problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine
yardımcı olmalıdır şeklinde sıralanmıştır.

Danışmanların gerçekte uyguladıkları rollerden en üst düzeyde olan ilk
beş rölü ise;
1. Özel ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim vermek.
2. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamada okul psikoloğu ve eğitim
uzmanı ile çalışmak.
3. Öğrencilere bireysel duygularını anlamada onlara yardımcı olmak.
4. İlkokul

öğretmenlerine

öğrencilerin

tavırlarını

davranışlarını

ve

ilerleyişlerini tartışarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının öğretmenlere
anlatılması.
5. Öğrencilerin kişilik kavramını oluşturmasında yardımcı olmalıdır.
olarak belirlenmiştir.

İlkokul danışmanlarının kullandığı en yüksek beş etkinliğin üçünün
öğretmen ve eğitim uzmanları ile kurulan konsültasyon ilişkisi ile ilgili olduğu
rapor edilmiştir. Bu çalışmada danışanların "öğretmene yardım ihtiyacının
aslında,

öğrenciye

yardımı

amaçladığı"

vurgulanmaktadır.

İlkokul

danışmanlarının raporlarına göre bir diğer sonuç onların tercihlerinin daha çok
öğrencilerin uygun sosyal becerileri öğrenmelerine yardım etmek, benlik
kavramlarını zenginleştirmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek için
daha daha fazla grup çalışması yapmak olmasıdır.

Miller (1989), tarafından ilkokul müdürlerinin, öğretmenlerin ve velilerin,
ilkokul danışmanınri rolleri ve fonksiyonlarını belirlemek amacıyla Amerika'da
yapılan araştırmada, veri toplama amacı olarak danışmanın görevleriyle ilgili 28
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maddelik bir anket kullanılmıştır. Araştırma sonucunda müdür, öğretmen ve
velilerin anketlere verdikleri cevapların benzerlik gösterdiği ve danışmanın rol
ve fonksiyonlarına

büyük

oranda katıldıkları, ihtiyaç olarak gördükleri

saptanmıştır.

Pişkin (1989), tarafından yapılan araştırmada orta dereceli okullarda
göre yapan yönetici, öğretmen ve danışmanların gerçek danışmanlık görevleri
incelenmiştir. Gruplar aldıkları puanlar yönünden incelendiği zaman en yüksek
ortalama puan alan grubun danışmanlar, en düşük grubun ise öğretmenler
olduğu görülmüştür.

Danışmanların görevlerini idael düzeyde yerine getirmesini engelleyen
nedenlerin ne olduğu konusundaki görüşler incelendiğinde şu sonuçlar ortaya
çıkmıştır:
1. Danışmanlar kendi görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde bilmemekte, bu
nedenle

başka

görevler

üstlendikleri

için

gerçek

görevlerinden

uzaklaşmaktadırlar.
2. Yönetici ve öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarını
yeterince desteklememekte ve işbirliğinden kaçınmaktadırlar.
3. Velilerin ve kanuoyunun bu tür hizmetlere ilişkin duyarlılığı yetersizdir.
4. Öğrenci başına düşen danışman sayısı nicelik olarak yetersizdir. Bulgular,
danışmanların ideal görevlerinin ne olması gerektiği konusunda grupların
algılarının yetesiz olduğunu ayrıca, danışmanlar tarafından gerçekleştirilen
görevlerin de ideallerden uzak olduğunu göstermektedir.

Ginter ve Scalise (1990), "Öğretmenlerin İlkokul Danışmanlarının Rölü
Hakkındaki Algıları" konusunda yaptığı araştırmada öğretmenlerden danışman
rölü ile ilgili 11 ifadeden 7 tanesini önem derecesine göre sıralamalarını
istemiştir. Öğretmenlerin danışmanlardan bireysel ve grupla danışma, test
sonuçlarını yorumlama, öğrencilerin ilgilerini değerlendirme, sınıf rehberlik
çalışmalarında yol gösterme ve müşavirlik gibi rolleri bekledikleri saptanmıştır.
Öğretmenlerin bu rol beklentilerinin danışmanların kendi rol beklentileri ile

benzer

olduğu

danışmanların

bulunmuştur.
rolleri

Araştırma

hakkındaki

sonucuna

algılarının

yeterli

göre

öğretmenlerin

düzeyde

olduğu

ortaya

çıkmıştır.

Cennet (1991 ), "Veli ve Öğretmenlerin Algılarına Göre İlkokul Rehberlik
Uzmanının

Rölü ve İşlevi" konulu bir araştırma yapmıştır. Bu çalışmada yer

alan örneklem gurubunu ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlkokulundan 146 veli ve
17 öğretmen oluşturmaktadır.
hizmetlerinin
birliğinde

gerekliliği

oldukları

Yapılan araştırma sonucunda

ve önemi

saptanmıştır.

konusunda

ilkokul rehberlik

veli ve öğretmenlerin

Çalışmanın

sonucunda

alanları gereklilik sırasına göre şöyle sıralanmıştır:

rehberlik

görüş
hizmet

Psikolojik danışma, bireyi

tanıma, araştırma değerlendirme, oryantasyon (okula alıştırma ve yerleştirme),
konsültasyon (müşavirlik), izleme ve çevre ile ilişkiler.

Carroll (1993), "İlkokul Danışmanlarının
konulu

Connecticut'ta

ortamında

üzerlerine

etmekte kendilerinden

yapılan

araştırmada

Algılanan
ilkokul

okul
tarif

beklenen rolleri başarılı bir şekilde yerine getirebilmek
Bu amaç doğrultusunda

kişisi erkek ve 63 kişisi kadın olmak üzere toplam
örneklem

danışmanlarının

aldıkları roller ile ideal rollerini nasıl gördüklerini

için gereken eğitimi tanımlamayı amaçlamaktadır.

oluşan

Rolleri ve Eğitimi"

gruba anket

ilkokul danışmanlarının

uygulanmıştır.

32

95 ilkokul danışmanından

Uygulanan

idealde bilgi verme rölünün

anket sonucunda

olduğunu vurgulamakla

beraber ailelere bilgi verme ve okul personeli ile hizmet-içi eğitim çalışmaları
yapmada

yeterli

zamanınn

veya

aldıkları

eğitimin

yeterli

olmadığını

belirtmişlerdir.

Tuzcuoğlu (1995),

"İlkokullarda Rehberlik Servislerinden

Rehberlik

Servisinin

yapmıştır.

Bu araştırma iki bölümden oluşmaktadır.

çalışmaların

Öğrenciler

Üzerindeki

Etkisi"

konulu

Beklentiler ve
bir

araştırma

Birinci bölümde yapılan

amacı; ilkokullarda rehberlik servislerine ihtiyaç olup olmadığı ve

ilkokul yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve velilerin rehberlik hizmetlerinden neler
bekledikleri, beklentileri doğrultusunda sunulan hizmetlerin öğrenciler ve veliler
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üzerindeki etkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 60
yönetici, 284 öğretmen ve 51 O veliden oluşan örneklem gruba anket
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yönetici, öğretmen ve velilerin tümü
ilkokullarında rehberlik servislerine ihtiyaç bulunduğunu belirterek rehberlik
servisinin çok önemli etkileri olacağı sonucu ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın ikinci bölümünde ise pilot bir okul seçilerek rehberlik
servisinin kurulmasına karar verilmiştir. Rehberlik servisinin yaptığı çalışmaların
sonucunda ve örneklem grupla kontrol grubunun karşılaştırılması sonucunda
kurulan rehberlik servisinin öğrenciler ve veliler üzerindeki etkilerinin olumlu
olduğu sonucuna varılmıştır.

Erözkan
Öğretmenlerin

(1997),
PDR

"İlköğretim
Hizmetlerine

Okullarında
İlişkin

Görevli

Yöneticiler

Değerlendirmelerinin

İle
Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmada Malatya ilindeki ilköğretim
okullarında görevli yöneticiler ile öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin
değerlendirmeleri belirlenmiş ve bu değerlendirmeler bazı değişkenlere göre
incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, araştırmanın yapıldığı ilköğretim
okulu yönetici ve öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine
yönelik değerlendirmeleri yüksek düzeyde bulunmuştur. Yöneticilerin psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin değerlendirme bulgularında cinsiyet,
öğretmenlik branşları ve meslekteki hizmet yıllarına göre fark bulunamamıştır.

Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin
değerlendirme

bulgularında,

meslekteki

hizmet

yıllarına

göre

bulunamamışken; bayan öğretmenlerin psikolojik danışma ve
hizmetlerini değerlendirme

fark

rehberlik

düzeyi erkek öğretmenlerden daha yüksek,

branşlarına göre ise fen bilimleri branş öğretmenlerinin değerlendirme düzeyi
sosyal bilimler branş öğretmenlerinden daha yüksek bulunmuştur.

Bozkurt (1998), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınıf Öğretmenlerinin
İlkokul Rehberlik Uzmanının Görevleri Konusunda Bilinçlilik Düzeyleri" konulu
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bir araştırma yapmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sınıf
öğretmenlerinin görüşleri dikkate alındığında

rehber öğretmenin görevi olan

maddelere büyük bir çoğunlukla görevi olduğuna katıldıklarını belirtmelerinden
dolayı rehber öğretmenin görevlerinden haberdar oldukları tespit edilmiştir.
Ancak "sınav zamanlarında gözcülük yapma; okul yöneticilerine, okulun
işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olma; tenefüslerde
öğrencilerin itişi kakışmasını önlemek amacıyla nöbet tutma; öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini koruma;
çocuğun

ruh

sağlığını

direkt

ilgilendiren

anne-baba

anlaşmazlıklarını

çözümleme; gerektiğinde aile terapisi yapma; boş geçen derslere girme
maddeleirnde tanımlanan

işleri

rehberlik uzmanının görevleri

arasında

görmektedirler. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin
ilkokul rehberlik uzmanının görevleri konusundaki bilgi düzeyleri cinsiyetlerine
ve okuttukları sınıflara göre farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyleri, meslekteki
kıdemleri ve hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmamaları bilgi düzeylerini
farklılaştırmamıştır.

Akbaş (2001), "İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Oluşturulan İşbirliğinin incelenmesi" konulu
araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde on farklı rehberlik
hizmetleri etkinliğinin altısında yönetici algıları ile psikolojik danışman (rehber
öğretmen) algıları arasında düşük düzeyde tutarlılığın olduğu belirlenmiştir. Bu
rehberlik etkinlikleri; yıllık plan ve programların hazırlanması, sınıf yönetimi
konusu, problemli öğrencilerin tespiti ve problemlerin çözümü, öğrencilerin ders
başarısızlıklarının

giderilmesi,

devamsızlıkların

takibi

ve

önlenmesi

ve

öğrencileri uygun alan ve mesleklere yöneltme etkinlikleridir.

Görüşme

sonuçlarına

göre,

okullardaki

rehberlik

hizmetlerinin

yürütülmesinde oluşturulan işbirliğini etkileyen faktörler ise; işbirliğinin yüksek
düzeyde olmasının okullardaki yüksek idare desteği, geliştirici iletişim, olumlu
PDR anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve motivasyonu, koruyucu ve önleyici
rehberlik anlayışı, danışman rolünün benimsenmesi, velilerin katılımı ve öğrenci
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sayısının azlığı olarak saptanmıştır. İşbirliğinin düşük düzeyde yapıldığı
okullarda ise; düşük idare desteği, engelleyici iletişim, olumsuz PDR anlayışı,
danışmanın düşük motivasyonu, danışman rolünün benimsenmemesi, veli
katılımın azlığı, öğrenci sayısının fazlalığı olarak saptanmıştır.

Paskal (2001), "Okul Yöneticilerinin ve Bu Okullarda Görev Yapan
Rehber Öğretmenlerin Görevleri ve Rehberlik Hizmetleri İle İlgili Bilinçlilik
Düzeyleri" konulu araştırmada yöneticilerin psikolojik danışmanın görevlerini
tam

olarak

bilmedikleri

ayrıca

onlardan

rehberlikle

ilgili

görevlerde

bulunmalarının istedikleri ortaya konulmuştur. Okul müdürleri; disiplin sorunu
olan öğrencilerle ilgili olarak sosyal psikolojik araştırmalar yapma, öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgilendirme, verimli ders çalışma hakkında
bilgi verme, öğrencileri tanıma teknikleri ile ilgili form ve testleri kullanmaya
hazır bulundurma, üstün yetenekli öğrencilerle çalışma yapma, uyum sorunları
olan öğrencileri teşhis ederek onlara yardımcı olma gibi psikolojik danışmanın
(rehber öğretmen) görevi olduğu açıkça görülen konularda %11 ile % 57
arasında görevi olmadığı yönünde cevaplar vermişlerdir.

Boş geçen derslere girme, sınavlarda gözcülük yapma gibi psikolojik
danışmanın kesinlikle yapmaması gereken işleri büyük oranda psikolojik
danışmanın görevi olarak görmekte ve eğitime katkı payı, satın alma
komisyonunda görev alma, yazışma ve dosyalama işlerinde kendilerine
yardımcı olma gibi rehberlikle ilgisi olmayan rutin görevler beklemektedirler.
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BÖLÜM IV
Yöntem

Bu bölümde araştırmanın amacına yönelik olarak; araştırmanın yöntemi, evren
ve örneklemi, veri toplama teknikleri ve çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer
almaktadır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilköğretim okullarında
görev yapan ilkokul öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeyinin ortaya konması amaçlandığından
tarama modelindedir.

Evren

Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve
Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen
ve psikolojik danışman bulunan ilkokullardaki öğretmenler ile özel sektöre ait
ilköğretim kurumlarındaki ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır.

Araştırmanın evrenini 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı devlete ait
ilköğretim kurumlarında rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12
ilkokuldaki öğretmenler ile özel sektöre ait (6) ilköğretim kurumlarındaki ilkokul
öğretmenleri oluşturmaktadır. Özel ilkokullar içerisinde sadece Sanny Lane
isimli İngilizce eğitim veren okul evren içerisine alınmamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan alınan
2007-2008
gibidir.

Eğitim-Öğretim Yılı listesine göre oluşturulan tablo aşağıdaki
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EGİTİM KURUMU

ÖGRETMEN SAYILARI

Devlete Ait Okullarda Rehber Oğretmen ve
Psikolojik Danışmanın Bulunan İlkokullar

Atatürk İlkokulu

34

Gelibolu İlkokulu

15

Şehit Tuncer İlkokulu

45

Şehit Mehmet Eray İlkokulu

27

23 Nisan İlkokulu

57

Şehit Hasan Cafer İlkokulu

23

Kurtuluş İlkokulu

28

Özgürlük İlkokulu

22

Fikri Karayel İlkokulu

21

Şehit Osman Ahmet İlkokulu

27

Şehit Zeki Salih İlkokulu

20

Ziyamet İlkokulu

20

Toplam:12 Okul 339

Ozel Sektöre Ait İlkokullar

Yakın Doğu İlkokulu

32

Levent İlkokulu

43

The American Future College

24

The American Elementary School

20

Güvence İlkokulu

18

Doğu Akdeniz İlkokulu

36
Toplam:6 Okul 173
TOPLAM: 18 Okul 512
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Örneklem

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan 12 devlet ve 6 özel
ilkokulun tamamına ulaşılmıştır. Anket uygulanan toplam 512 öğretmenden
anketleri

cevaplamayanlar

çıkarılarak

kalan

340

öğretmen

örneklemi

oluşturmaktadır.

Ulaşılmak istenen ve Ulaşılan Örneklem Grubunun Sayısal Dağılımı
Ulaşılmak istenen

Oğretmen

Ulaşılan

Geçerli

N

%

N

%

N

%

512

100

340

67

340

67

Örneklem grubunun %67'sine ulaşılmıştır. Ulaşılan tüm anketler geçerli
sayılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya temel teşkil eden veriler, öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla
hazırlanmış bir anketle toplanmıştır. Bu anket; Yönem Bozkurt tarafından 1998
yılında yüksek lisans tezinde sadece sınıf öğretmenlerinin rehberlik uzmanının
bilinçlilik düzeylerini belirlemeye yönelik olarak kullandığı soru maddelerinin,
danışmanın katkılarıyla araştırmacı tarafından araştırma amacına uygun olarak
geliştirilmesiyle oluşturulan soru maddelerinden oluşmaktadır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik 6
soruya yer verilmiştir. Bu bölümde yer alan kişisel bilgilere ait sorular şunlardır:
Cinsiyet, eğitim düzeyi, öğretmenlik mesleğindeki kıdemi, rehberlik ve psikolojik
danışma

konusunda

herhangi

bir

hizmet-içi

eğitim

kursuna

katılıp

katılmadıkları, görev yaptıkları okul türü ve bu yıl okuttukları sınıfın hangisi
olduğunu belirlemeye yönelik soruları içermektedir.
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İkinci

bölümde

ise

öğretmenlerin

ilkokulda

psikolojik

danışmanının

görevlerine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik 47 soru yer almaktadır. Bu
maddeler psikolojik danışmanın görevi ve görevi olmayan hizmetlere yönelik
olarak hazırlanmış maddelerdir. Bu maddeler genel olarak psikolojik danışma
hizmetleri alanındaki görevlerine yönelik hazırlanmış maddeler, alıştırma
oryantasyon
alanındaki

hizmetleri alanındaki
görevlerine,

görevlerine,

sevk

bilgi

(yardım

görevlerine,

toplama
almaya

ve

bireyi tanıma

hizmetleri

yayma

hizmetleri

alanındaki

yönlendirme)

hizmetleri

alanındaki

görevlerine, yöneltme ve yerleştirme hizmetleri alanındaki görevlerine, izleme
hizmetleri

alanındaki

görevlerine,

müşavirlik

(konsültasyon)

hizmetleri

alanındaki görevlerine, anne-babaya rehberlik hizmetleri alanındaki görevlerine,
çevre ve veli ile ilişkiler hizmetleri alanındaki görevlerine ve araştırma ve
değerlendirme hizmetleri alanındaki görevlerine yönelik hazırlanmıştır.

Bu

bölümdeki

sorular

beşli

Likert tipi

ölçeğine

uygun

olarak

hazırlanmıştır. Ankette yer alan görüşlere katılma düzeylerini işaretleyebilmeleri
için her maddeye 1 ile 5 puan arası değerler verilmiştir. Verilecek cevaplar
"tamamen katılıyorum" seçeneği (5) puan, "çoğunlukla katılıyorum" seçeneği
(4) puan, "kararsızım" seçeneği (3) puan, az katılıyorum" seçeneği (2) puan ve
hiç katılmıyorum" seçeneği (1) puan verilerek değerlendirilecek

şekilde

düzenlenmiştir.

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin
farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla hazırlanmış 47 maddeden oluşan
anket, toplam 340 öğretmene uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler, SPSS
programına aktarılarak ölçme aracının güvenirlik testi yapılmıştır. Anketin 47
maddesi

için

hesaplanmıştır.

güvenirlik

katsayısı

(Cronbach

Alpha)

0.975

olarak
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Uygulama

Uygulama,
çoğaltılmasından

araştırmacı
sonra,

tarafından

belirlenen

yürütülmüştür.

örneklemde

yer

alan

Anketlerin
okullardaki

öğretmenlere ulaşılarak uygulama yapılmıştır.
Veri Analizi

Araştırmada verilerin

çözümlenmesinde

bilgisayardan

yararlanılmıştır.

istatiksel analizler SPSS 13 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Toplam
340 öğretmene uygulanan anket yoluyla toplanan veriler, öğretmenlerin hangi
sınıfı okuttukları, hangi okul türünde çalıştıkları, mesleki kıdemleri, hizmet-içi
eğitim alıp almadıklarını, mezun oldukları okulları ve cinsiyetleri esas alınarak
SPSS for Windows paket programında çözümlenmiştir. Veri çözümlemede
aritmetik ortalama ( x ), varyans analizi (ANOVA) ve t-testi istatistiki
tekniklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, manidar farklılık gözlenen boyutlarda, bu
farklılığın hangi maddelere belirtilen görüşlerden kaynaklandığını görebilme
için Tukey HSD testi kullanılmıştır.

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları eğitim düzeylerine, mesleki kıdemine ve okuttukları sınıflara göre
anlamlı bir fark gösterip göstermediğine ilişkin varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır. Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri hakkındaki farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre farkın anlamlılığını
belirlemek, hizmet-içi eğitim kursuna katılıp katılmadıklarına göre farkın
anlamlılığını belirlemek ve görev yaptıkları okula göre farkın anlamlılığını
belirlemek için de bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Manidar farklılık gözlenen
boyutlarda,

bu

farklılığın

hangi

maddelerde

belirtilen

kaynaklandığını saptamak için Tukey HSD testi kullanılmıştır.

görüşlerden
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Süre ve Olanaklar

Araştırma 5.11.2007 tarihinde başlayıp, 5.6.2008 tarihinde sona erip toplam
30 haftalık bir sürede gerçekleşmiştir.

Bu süre içerisinde yapılan işler ve süreleri Şekil 2'de gösterilmiştir.
Şekil 2
Yapılan İşler

Literatür tarama:

9 Hafta

(5 Kasım 2007-5 Ocak 2008)

Anket düzeltmeler:

2 Hafta

(7-19 Ocak 2008)

Anketlerin çoğaltılması:

2 Hafta

(21 Ocak -2 Şubat 2008)

ve verilerin toplanması :

8 Hafta

(18 Şubat- 12 Nisan 2008)

Verilerin çözümlenmesi:

1 Hafta

(14 Nisan- 20 Nisan 2008)

Rapor yazımı ve düzeltmeler:

8 Hafta

(21 Nisan- 14 Haziran

30 Hafta

(Toplam)

Anketlerin uygulanması

Araştırma süresince ulaşım, posta, kargo, fotokopi, haberleşme, cilt, veri
işleme giderlerinden oluşan 3000 YTL'lik harcama araştırmacının bizzat kendisi
tarafından karşılanmıştır.
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BÖLÜM V
Bulgular ve Yorumlar

Bu bölümde ele alınan amacın çözümü için toplanılan verilerin
istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgular ve bunlara ilişkin yorumlar
verilmektedir.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Ait Bulgular

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı
N

O/o

Erkek

113

33.2

Bayan

227

66.8

Toplam

340

100.0

Oğretmen Grupları

Araştırmaya toplam 340 öğretmen katıldı. Cinsiyet dağılımına bakıldığında,
araştırmaya katılanalar %33.2 erkek (n=113) ve %66.8 bayan (n=227) olduğu
saptanmıştır.

Tablo 2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim düzeylerine göre
dağılımı
Eğitim Düzeyi

n

%

2 yıllık eğitim enstitüsü

4

1.2

3 yıllık eğitim enstitüsü

9

2.6

177

52.1

4 yıllık lisans

112

39.2

Yüksek Lisans/Doktora

38

11.2

Toplam

340

100.0

Atatürk

Oğretmen

Akademisi

95

Araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde %1.2 iki yıllık
eğitim enstitüsü mezunu (n=4) , %2.6 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu (n=9),
%52.1 Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu (n=177), %39.2 dört yıllık lisans
mezunu (n=112) ve% 11.2 yüksek lisans yada doktora mezunu (n=38) oldukları
tespit edilmiştir.

Tablo 3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdeme göre dağılımı
n

O/o

2 yıldan az

22

6.5

2-4 yıl

62

18.2

5-9 yıl

89

26.2

10-20 yıl

115

33.8

20 yıldan çok

52

15.3

Toplam

340

100.0

Mesleki Kıdem

Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdemleri incelendiğinde %6.5 iki yıldan az
görevde olduğu (n=22), %18.2 iki ile dört yıl arasında görev yaptığı (n=62),
%26.2 beş ile dokuz yıl arasında görevde olduğu (n=89), %33.8 on ile yirmi yıl
arasında görev yaptığı (n=115) ve %15.3 yirmi yıldan fazla görevde oldukları
(n=52) saptanmıştır.

Tablo

4.

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

hizmet-içi

kurs

alıp

almadıklarına göre dağılımı
Hizmet-içi Kurs

n

%

Evet

106

31.2

Hayır

234

68.8

Toplam

340

100.0

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

hizmet-içi

kurs

alıp

almadıkları

incelendiğinde öğretmenlerin %31.2 kurs gördüğünü (n=106) ve %68.8 kurs
göremediğini (n=234) beyan etmiştir.
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Tablo 5. Araştırmaya katılan öğretmenlerin çalıştıkları okul türüne göre
dağılımı
Okul Türü

Araştırmaya

n

%

Devlet

240

70.6

Ozel

100

29.4

Toplam

340

100.0

katılan

öğretmenlerin

çalıştıkları

okul

türü

incelendiğinde

öğretmenlerden %70.6 devlet okullarında çalıştıklarını (n=240) ve %29.4 özel
okulda çalıştığını (n=100) bildirmiştir.

Tablo 6. Araştırmaya katılan öğretmenlerin bu yıl okuttukları sınıflara göre
dağılımı
Sınıf

n

%

Birinci

43

12.6

İkinci

50

14.7

Uçüncü

47

13.8

Dördüncü

37

10.9

Beşinci

44

12.9

Branş

119

35.0

Toplam

340

100.0

Araştırmaya katılan öğretmenlere bu yıl hangi sınıfı okuttukları sorulduğunda
%12.6 birinici sınıfı okuttuğunu (n=43), %14.7 ikinci sınıfı okuttuğunu (n=50),
%13.8 üçüncü sınıfı okuttuğunu (n=47), %10.9 dördüncü sınıfı okuttuğunu
(n=37), %12.9 beşinci sınıfı okuttuğunu (n=44) ve %35.0 branş sınıfını
okuttuğunu (n=119) beyan etmiştir.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri İle İlgili Görüşleri İle İlgili Bulgular
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Beşli likert tipinde ölçeklendirilen anket maddeleri, öğretmenlerin rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri için anket maddelerinde yer alan
ifadelerin kendileri açısından uygunluğunu 1 ile 5 arasında puan vererek
belirtmeleri istenmiştir. Ölçeğin seçenekleri ve sınırlar aşağıdaki tablolarda
verilmiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın
Görevlerini Değerlendirmesinde Göz Önünde Bulundurulan Sınırlar
Ağırlık

Seçenek

Sınırlar

1

Tamamen Katılıyorum

4.20-5.00

2

Çoğunlukla Katılıyorum

3.40-4.19

3

Kararsızım

2.60-3.39

4

Az Katılıyorum

1.80-2.59

5

Hiç Katlımıyorum

1.00-1.79

Öğretmenlerin

kendi

görüşlerine

göre

rehber

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın görevleri hakkındaki farkındalık düzeylerini belirlemede kullanılan
ankette yer alan maddelere verdikleri cevapların ortalaması ve standart
sapmaları Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 8. Anket Maddelerindeki Ortalama Değerlerine Göre Öğretmenlerin
Rehber

Öğretmen ve

Psikolojik Danışmanın Görevleri

Hakkındaki

Farkındalıkları

N

X

Ss

340

4.11

1.17

340

3.68

1.16

340

4.11

1.01

340

4.03

1.11

Oğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel 340

3.98

1.05

No

Maddeler

1

Oğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış olduğu gözlem
formlarını uygular

2

Ustün yetenekli öğrencileri ortaya çıkarır

3

Problemleri olan (görme, işitme, zihinsel, ve diğer)
öğrencileri ortaya çıkarır

4

Oğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel
bilgilerden öğretmenlerin yararlanmalarını sağlar

5
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bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar
6

Oğrenciler

hakkında

toplanan,

özel

bilgilerden velilerin yararlanmalarını

olmayan

genel

sağlar

7

Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur

8

Disiplin

sorunu

olan

öğrencilerin

kişisel

340

3.73

1.24

340

3.17

1.36

340

4.14

1.03
1.09

özelliklerini

inceler
9

Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre koşullarını inceler

340

4.04

10

Oğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutar

340

3.76 · 1.24

11

Okul binasını, okul yönetimini,

340

3.51

1.30

340

4.00

1.18

340

3.41

1.30

kurallarını ve etkinlikleri

tanıtma çalışmaları yapar
12

Oğrencilere verilmli ders çalışma alışkanlıkları

hakkında

bilgi verir
13

Okul yöneticilerine

okulun

işleriyle

ilgili olarak

ihtiyaç

duyduğu konularda yardımcı olur
14

Oğrencilere görgü kuralları hakkında bilgi verir

340

3.85

2.08

15

Oğrencinin kendini tanımasına yardımcı olur

340

4.18

1.11

16

Oğrencilerden

340

3.81

1.19

340

2.91

1.49

340

3.39

1.37

340

3.89

1.22

340

3.99

1.24

340

3.88

1.25

340

4.10

1.12

340

2.81

1.47

derslerle

ilgili problemleri

olanlara

bilgi

verir
17

Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman boş dersleri

doldurur
18

Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman

öğrencilere

rehberlik hizmetleri verir
19

Oğrencilere meslekleri tanıtır

20

Son sınıf öğrencilerine

gidebilecekleri

okullar hakkında

tanıtıcı bilgi verir
21

Okula yeni başlayan öğrencilere

okul hakkında tanıtıcı

bilgi verir
22

Derste problem çıkararak dersin işlenmesine engelleyen
çocukları rehberlik servisine alır

23

Tenefüslerde

öğrencilerin

açısından nöbet tutar

itişip kakışmalarını

önlemek

24

Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir

25

Sınıf içinde özel problemleri

olan öğrenciler

340

3.82

1.22

340

4.27

1.42

340

3.59

1.26

340

3.96

1.14

340

3.96

1.15

340

3.86

1.18

hakkında

öğretmenlerle görüşmeler yapar
26

Ustün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapar

27

Oğretmenlere

çocukların

bazı

problemlerinin

farkına

varmasında yardımcı olur
28

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka kuruluşları tanır

29

Çevrede psikolojik danışma ve rehberlik yardımı veren
başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir

30

Oğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflar

340

3.89

1.13

31

Oğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz eder

340

3.95

1.12

32

Oğrenmede

340

3.45

1.37

340

3.92

1.18

340

3.82

1.23

340

3.82

1.29

340

4.22

1.07

340

3.44

1.40

340

3.47

1.31

340

4.03

1.14

340

4.08

1.06

sınıfın gerisinde kalan öğrencileri

rehberlik

servisine alarak sınıfın ahengini korur
33

Rehberlik

ve psikolojik

danışma

hizmetlerinin

okuldaki

diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar
34

Başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar

35

Oğrenme

güçlükleri

bulunan

öğrencilerle

çalışmalar

yapar
36

Ana-babalara

çocuklarıyla

ilişkileri konusunda

rehberlik

eder
37

Özel

eğitim

gerektiren

öğrencilerle

rehber

öğretmen

gerektiğinde özel eğitim verir
38

Çocuğun

ruh

anlaşmazlıklarını

sağlığını

direkt

çözümler,

ilgilendiren

gerektiğinde

aile

ana-baba
terapisi

yapar
39

Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık,

içe kapanıklık,

kendini

vb. konularda

ifade edememe,

sınav

kaygısı

sorunları olan öğrencileri teşhis eder
40

Aile ile ilgili olarak problemleri olan öğrencilere yardımcı
olur

100

41

Oğrencilerin başka insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar

42

Oğrencilerin

başka

insanlarla

iletişim

kurmayı

öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar

340

3.88

1.20

340

3.90

1.20

43

Davranış problemleri olan öğrencilere danışma yapar

340

4.06

1.13

44

Okulda boş geçen derslere girer

340

2.73

1.52

45

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım

340

3.66

1.23

340

3.99

1.15

340

4.01

1.22

3.79

1.24

eder
46

Okul

rehberlik

hizmetlerinden yararlanan

öğrenciler

üzerinde izleme çalışmaları yapar
47

Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme
çalışmaları yapar

Ortalama

Ankette yer alan maddelerin ortalaması 3.79'dır, yani farkında düzeyde
çıkmıştır. Bu sonuçlara göre, ankette belirtilen rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusunda öğretmenler kendilerini farkında olarak (3.79)
gördükleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların verdiği cevaplar içinde en düşük
ortalama 2.73, en yüksek ortalama ise 4.27 olarak görülmektedir.

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın Görevlerine İlişkin Madde
Bazında Öğretmenlerin Görüşleri İle İlgili Bulgular ve Yorumlar

Tablo 9. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciyi tanımaya
yönelik hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f
%
Tamamen Katılıyorum

173

50.9

Çoğunlukla Katılıyorum

92

27.1

Kararsızım

36

10.6

Az Katılıyorum

18

5.3

Hiç Katılmıyorum

21

6.2
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciyi tanımaya yönelik
hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular'' görevine ilişkin 173 öğretmen
(%50.9) tamamen katıldığını, 92 öğretmen (%27.1) çoğunlukla katıldığını, 36
öğretmen (%10.6) kararsız olduğunu, 18 öğretmen (%5.3) az katıldığını ve 21
öğretmen (%6.2) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okullarda rehberlik servislerinin hizmet alanı içerisine giren ve doğrudan
öğrenciye yönelik olarak sunulan öğrenciyi tanıma hizmeti diğer hizmetlerin ön
koşulu niteliğindedir (Yılmaz, 2006:67). Psikolojik danışmanın öğrenciyi
tanımaya yönelik olarak çeşitli ölçme aracı, yöntem ve teknik kullanmaktadır.
Tablo 9'da görüldüğü gibi psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının
"öğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış olduğu gözlem formlarını uygular''
maddesine öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %78.0'dir. Çıkan

sonuca göre

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu görevinin büyük
oranda farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 1 O. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Üstün yetenekli
öğrencileri ortaya çıkarır" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

93

27.4

Çoğunlukla Katılıyorum

126

37.1

Kararsızım

60

17.6

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

19

5.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Üstün yetenekli öğrecileri ortaya
çıkarır'' görevine ilişkin 93 öğretmen (%27.4) tamamen katıldığını, 126
öğretmen (%37.1) çoğunlukla katıldığını, 60 öğretmen (%17.6) kararsız
olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az katıldığını ve 19 öğretmen (%5.6) hiç
katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere yöneliktir. Bu
hizmetler sadece problem çıkaran sorunlu öğrencilere yönelik hizmetler
değildir. Psikolojik danışman bireyi tanıma hizmetleri içerisinde uyguladığı
çeşitli ölçme araçlarıyla farklı özellikleri olan öğrencileri ortaya çıkarır. Tablo
1 O'da görüldüğü gibi psikolojik danışmanın "üstün yetenekli öğrecileri ortaya

çıkarır''

maddesine

katılıyorum

öğretmenlerin

seçeneklerine

tamamen

verdikleri

katılıyorum

cevaplar

toplamı

ve

çoğunlukla

%64.5

olarak

görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın bu görevinin farkındadır denilebilir. Ancak kararsızların %17.6
olması düşündürücüdür.

Tablo 11. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Problemleri olan
(görme, işitme, zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya çıkarır" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

147

43.2

Çoğunlukla Katılıyorum

123

36.2

Kararsızım

40

11.8

Az Katılıyorum

21

6.2

Hiç Katılmıyorum

9

2.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Problemleri olan (görme, işitme,
zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya çıkarır'' görevine ilişkin 147 öğretmen
(%43.2) tamamen katıldığını, 123 öğretmen (%36.2) çoğunlukla katıldığını, 40
öğretmen (%11.8) kararsız olduğunu, 21 öğretmen (%6.2) az katıldığını ve 9
öğretmen (%2.6) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Bireyi tanıma hizmetleri içerisinde psikolojik danışmanın çeşitli problemleri olan
öğrencileri ortaya çıkarmak görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %79.4 olarak
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları görülmektedir.
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Tablo 12. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

öğretmenlerin

yararlanmasını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

139

40.9

Çoğunlukla Katılıyorum

130

38.2

Kararsızım

29

8.5

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden öğretmenlerin yararlanmalarını sağlar" görevine
ilişkin 139 öğretmen (%40.9) tamamen katıldığını, 130 öğretmen (%38.2)
çoğunlukla katıldığını, 29 öğretmen (%8.5) kararsız olduğunu, 25 öğretmen
(%7.4) az katıldığını ve 17 öğretmen (%5.0) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bireyi tanımak için toplanan bilgiler,
okul ortamında bireye yardımı amaçlayan öğretmenleri, yöneticileri, ana
babaları, psikolojik hizmet personelini ve bireyin kendisine yarar sağlar.
Öğrenciyi tanıma amacıyla sağlanan bilgilerden öğretmenler öğrencilerin
özelliklerini ve güçlüklerini daha iyi tanıyabilir ve ona göre akademik yardımda
bulunabilir

(Özgüven,

2000:44).

Öğretmenlerin

psikolojik

danışmanın

"öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden öğretmenlerin
yararlanmasını

sağlar" maddesine tamamen ve çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %79.1 olarak görülmektedir. Bu
sonuca göre öğretmenler rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında olduğu görülmektedir. Bu maddeye öğretmenlerin yüksek
oranda katılmalarının nedeni olarak öğrenci hakkında toplanan bilgilerden
kendilerinin de yararlanma isteklerinin olduğu düşünülmektedir.
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Tablo 13. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında

toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

yöneticilerin

yararlanmalarını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

128

37.6

Çoğunlukla Katılıyorum

123

36.2

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

29

8.5

9

2.6

Hiç Katılmıyorum

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar'' görevine ilişkin
128 öğretmen (%37.6) tamamen katıldığını, 123 öğretmen (%36.2) çoğunlukla
katıldığını, 51 öğretmen (%15.0) kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az
katıldığını ve 9 öğretmen (%2.6) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden yöneticiler, okul
programında ve eğitim faaliyetlerinde gerekli değişme ve iyileştirmeleri,
okuldaki öğrencilerin nitelikleri ve gelişim düzeyleri hakkındaki bu bilgilerden
yararlanarak daha gerçekçi olarak planlama ve düzenlemeler yapmakta
yararlanabilirler (Özgüven, 2000:44). Öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın "öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel
bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar maddesine tamamen ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %73.8'dir. Bu
sonuca göre öğretmenlerin psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 14. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında

toplanan,

özel

olmayan

genel

bilgilerden

yararlanmalarını sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

velilerin
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

111

32.6

Çoğunlukla Katılıyorum

117

34.4

Kararsızım

50

14.7

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

28

8.2

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını sağlar" görevine ilişkin 111
öğretmen (%32.6) tamamen katıldığını, 117 öğretmen (%34.4) çoğunlukla
katıldığını, 50 öğretmen (%14.7) kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az
katıldığını ve 28 öğretmen (%8.2) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden velilerde
yararlanır. Çocukların çeşitli niteliklerine ilişkin toplanış olan objektif bilgiler
sayesinde çocuklarını gerçekçi olarak daha iyi tanıyabilir. Çocukları ile ilgili
olarak alınacak eğitsel, mesleki, psikolojik ve sosyal kararları ve gelişmelerini
daha somut olarak kavrayabilir ve dolayısıyla çocuklarına daha yardımcı
olabilirler (Özgüven, 2000:45). Öğretmenlerin psikolojik danışmanın "öğrenciler
hakkında toplanan, özel olmayan genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını
sağlar maddesine tamamen ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %67'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın
bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 15. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınav
zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f
%
Tamamen Katılıyorum
67
19.7
Çoğunlukla Katılıyorum

93

27.4

Kararsızım

67

19.7

Az Katılıyorum
Hiç Katılmıyorum

57
56

16.8
16.5
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Rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın "sınav zamanlarında

sınıf

öğretmenlerine yardımcı olur" görevine ilişkin 67 öğretmen (%19.7) tamamen
katıldığını, 93 öğretmen (%27.4) çoğunlukla katıldığını, 67 öğretmen (%19.7)
kararsız olduğunu, 57 öğretmen (%16.8) az katıldığını ve 56 öğretmen (%16.5)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın "sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur''
maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri toplamı
%47.1 olarak görülmektedir. Hiç katılmayan öğretmen grubu sadece %16.5
olarak görülmektedir. Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olmak,
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevi değildir. Bu duruma göre
öğretmenler; psikolojik danışmanın sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine
yardımcı olmaları

gerektiğini düşünmeleri psikolojik

danışmanın yerine

getirmesi gereken görevleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ve
psikolojik danışmandan farklı görevler yerine getirmelerini bekledikleri şeklinde
yorumlanabilir.

Tablo 16. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Disiplin sorunu
olan

öğrencilerin

kişisel

özelliklerini

inceler"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

154

45.3

Çoğunlukla Katılıyorum

121

35.6

Kararsızım

33

9.7

Az Katılıyorum

22

6.5

Hiç Katılmıyorum

10

2.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin
kişisel özelliklerini inceler'' görevine ilişkin 154 öğretmen (%45.3) tamamen
katıldığını, 121 öğretmen (%35.6) çoğunlukla katıldığını, 33 öğretmen (%9.7)
kararsız olduğunu, 22 öğretmen (%6.5) az katıldığını ve 1 O öğretmen (%2.9)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Öğrencilerin çeştli alanlara ilşkin sorunlarını veya davranışlarını olumsuz
etkileyen

okul-içi

ve

okul-dışı faktörlerin

belirlenmesi amacıyla

çeşitli

incelemeler yapılabilir. Öğretmenlerin "psikolojik danışmanın "disiplin sorunu
olan öğrencilerin kişisel özelliklerini inceler'' maddesine tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneğine verdikleri cevapların toplamı %80.9 olarak
görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin
farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 17. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Disiplin sorunu
olan öğrencilerin çevre koşullarını inceler" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

142

41.8

Çoğunlukla Katılıyorum

122

35.9

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

12

3.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin
çevre koşullarını inceler'' görevine ilişkin 142 öğretmen (%41.8) tamamen
katıldığını, 122 öğretmen (%35.9) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3)
kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 12 öğretmen (%3.5)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin "psikolojik danışmanın "disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler'' maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneğine verdikleri

cevapların

toplamı

ise %77.7'dir.

Bu sonuca göre

öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 18. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin toplu
dosya kayıtlarını tutar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

114

33.5

Çoğunlukla Katılıyorum

116

34.1

Kararsızım

55

16.2

Az Katılıyorum

24

7.1

Hiç Katılmıyorum

31

9.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını
tutar'' görevine ilişkin 142 öğretmen (%41.8) tamamen katıldığını, 122 öğretmen
(%35.9) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 29
öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 12 öğretmen (%3.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Psikolojik danışma hizmetlerinin doğrudan öğrenciye yönelik bir hizmeti olan
bireyi tanıma hizmeti içerisinde psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının;
çeşitli teknikler kullanarak edindiği bilgileri sistemli bir şekilde özetleyip bir
dosyaya kaydeder. Bu dosya toplu dosya olarak adlandırılır. Tablo 18
incelendiğinde öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen ve çoğunlukla
katılıyorum seçenekleri toplamı %67.6 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre
öğretmenlerin psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 19. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul binasını, okul
yönetimini, kurallarını ve etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

92

27.1

Çoğunlukla Katılıyorum

111

32.6

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

52

15.3

Hiç Katılmıyorum

34

10.0
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul binasını, okul yönetimini,
kurallarını ve etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 92 öğretmen
(%27.1) tamamen katıldığını, 111 öğretmen (%32.6) çoğunlukla katıldığını, 51
öğretmen (%15.0) kararsız olduğunu, 52 öğretmen (%15.3) az katıldığını ve 34
öğretmen(% 1 O.O) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Doğrudan öğrenciye dönük olarak gerçekleştirilen hizmetlerden bir tanesi de
oryantasyon (duruma alıştırma) hizmetidir. Psikolojik danışmanın, okula yeni
başlayan öğrencilere, okul binasını, kurallarını ve okuldaki etkinlikleri tanıtma
çalışmalarını genellikle dönem başında ve gerektiğinde dönem içerisinde
yapmak görevidir. Tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri
toplamı %59.?'dir. Bu sonuca göre öğretmenler, psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 20. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere verimli
ders

çalışma

alışkanlıkları

hakkında bilgi

verir"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

146

42.9

Çoğunlukla Katılıyorum

115

33.8

Kararsızım

34

10.0

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

22

6.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma
alışkanlıkları hakkında bilgi verir" görevine ilişkin 146 öğretmen (%42.9)
tamamen katıldığını, 115 öğretmen (%33.8) çoğunlukla katıldığını, 34 öğretmen
(%1 O.O) kararsız olduğunu, 23 öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 22 öğretmen
(%6.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehbelik hizmetleri içerisinde bilgi toplama ve yayma
hizmetleri bulunmaktadır.

Bu

hizmet içerisinde öğrencilere sağlanacak
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bilgilerden bir tanesi de eğitsel bilgilerdir. Eğitsel bilgiler; öğrencinin öğrenim
yaşamı boyunca ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri kapsamaktadır. Öğrencilere
verimli ders çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi vermek, bilgi toplama ve
yayma hizmeti içerisinde sağlanacak eğitsel bilgilerdendir.

Öğretmenlerin

tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %76.?'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın
bu

görevinin

farkındadır

denilebilir.

insay

(2002),

tarafından

yapılan

araştırmada, öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden öğrencilerin ihtiyaç
duyabileceği beş maddeyi sıralamaları istenmiştir. Öğretmenlerin verdikleri
cevaplar incelendiği zaman
yollarını

öğrenmeleri

öğretmenler; öğrencilerin daha verimli çalışma

gerektiğini

belirtmişlerdir.

Bu

çalışmalara

göre

öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanından öğrencilere verimli
ders çalışma yollarını öğretme görevini yerine getirmeleri beklemektedir
denilebilir.

Tablo 21. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul yöneticilerine
okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

80

23.5

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

69

20.3

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

42

12.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul yöneticilerine okulun işleriyle
ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur'' görevine ilişkin 80
öğretmen (%23.5) tamamen katıldığını, 107 öğretmen (%31.5) çoğunlukla
katıldığını, 69 öğretmen (%20.3) kararsız olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az
katıldığını ve 42 öğretmen(% 12.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışmanın, okul yöneticilerine okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç
duyduğu konularda yardımcı olmak görevi değildir. Tablo 21 incelendiğinde
öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen ve çoğunlukla

katılıyorum

seçenekleri toplamı %55 olarak görülmektedir. Kararsız kalan öğretmen grubu
ise %20.3'tür. Kararsızların oranının da yüksek olması düşündürücüdür. Bu
sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın görevi olmadığı halde okul
işlerine yardımcı olmalarını beklemektedirler. Bunun nedeni olarak okullarda
yöneticiler

tarafından

psikolojik

danışmana görevi olmayan

işlerin

de

yaptırılması olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 22. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere görgü
kuralları hakkında bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

11 O

32.4

Çoğunlukla Katılıyorum

125

36.8

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

49

14.4

Hiç Katılmıyorum

20

5.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere görgü kuralları
hakkında bilgi verir" görevine ilişkin 11 O öğretmen (%32.4) tamamen katıldığını,
125 öğretmen (%36.8) çoğunlukla katıldığını, 35 öğretmen (%10.3) kararsız
olduğunu, 49 öğretmen (%14.4) az katıldığını ve 20 öğretmen (%5.9) hiç
katılmadığını belirtmiştir.
Psikolojik danışmanın görevleri arasında görgü kurallarını öğretmekyer almaz.
Öğretmenlerin

verdikleri

yanıtlar

incelendiğinde

bu

görev

maddesine

çoğunlukla katıldığını görmekteyiz. Bu sonuca göre öğretmenler görgü
kurallarını öğretmenin psikolojik danışmanın görevi olmadığının farkında
değildirler denilebilir.
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Tablo 23. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencinin kendini
tanımasına yardımcı olur" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

180

52.9

Çoğunlukla Katılıyorum

91

26.8

Kararsızım

32

9.4

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencinin kendini tanımasına
yardımcı olur'' görevine ilişkin 180 öğretmen (%52.9) tamamen katıldığını, 91
öğretmen (%26.8) çoğunlukla katıldığını, 32 öğretmen (%9.4) kararsız
olduğunu, 23 öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 14 öğretmen (%4.1) hiç
katılmadığını belirtmiştir. Rehberliğin esas amaçlarından bir tanesi, bireyin
kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Bu amaçla çocuğun kendini psiko-sosyal
bir varlık olarak anlaması ve kabul etmesine, fiziki ve sosyal çevresini gerçek
boyutları ile tanıyarak kendi yetenek ve potansiyelini bu koşullar içinde en iyi
şekilde kullanabilmesine yardım etmektir (Yeşilyaprak, 2006:71). Psikolojik
danışman da bu görevi yerine getirmelidir. Tablo 23'ten de görüldüğü gibi
öğretmenlerin

%52.9'unun

tamamen

katıldıklarını

belirtmeleri

psikolojik

danışmanın bu görevinin büyük oranda farkında olmaları sevindiricidir.

Tablo 24. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerden
derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

11 O

32.4

Çoğunlukla Katılıyorum

135

39.7

Kararsızım

38

11.2

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

23

6.8
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerden derslerle ilgili
problemi olanlara bilgi verir'' görevine ilişkin 11 O öğretmen (%32.4) tamamen
katıldığını, 135 öğretmen (%39.7) çoğunlukla katıldığını, 38 öğretmen (%11.2)
kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 23 öğretmen (%6.8)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
Psikolojik danışmanın öğrencilerden derslerle ilgili problemi olanlara bilgi
vermek görevi değildir. Rehberlik hizmetleri sadece problemi olan öğrencilere
yönelik etkinlikleri içermez. Çeşitli konularda problemi olan öğrenciler isterlerse
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanından yardım isteyebilirler. Öğrenciyle
psikolojik danışma ilişkisi kurulabilir.

Öğretmenlerin psikolojik danışmanın,

öğrencilerden derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir maddesinin tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı
%72.1'dir. Verilen cevaplara göre öğretmenler psikolojik danışmanın görevi
olmadığı bu etkinliği yerine getirmelerini bekledikleri sonucuna varabiliriz.

Tablo 25. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula gelmeyen
öğretmen

olduğu

zaman

boş

dersleri

doldurur"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

68

20.0

Çoğunlukla Katılıyorum

72

21.2

Kararsızım

50

14.7

Az Katılıyorum

62

18.2

Hiç Katılmıyorum

88

25.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman boş dersleri doldurur'' görevine ilişkin 68 öğretmen (%20.0) tamamen
katıldığını, 72 öğretmen (%21.2) çoğunlukla katıldığını, 50 öğretmen (%14.7)
kararsız olduğunu, 62 öğretmen (%18.2) az katıldığını ve 88 öğretmen (%25.9)
hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Okula gelmeyen

öğretmen

olduğu zaman boş dersleri doldurmak

psikolojik

danışmanın görevi değildir. Verilen yanıtlara göre bu maddeye hiç katılmayan
öğretmenlerin sayısı diğer seçeneklere verilen yanıtlardan daha fazladır. Ancak
verilen yanıtların yüzdeliklerinin birbirine yakın olması öğretmenlerin bu konuda
tam olarak emin olmadıklarını göstermektedir.
araştırmada
girmesinin

da

öğretmenler

görevi olduğunu

olarak okullarda

psikolojik

düşündüklerini

Paskal (2001) tarafından yapılan

danışmanın

boş

geçen

ortaya koymuştur.

derslere

Bunun nedeni

rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın joker öğretmen

olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tablo 26. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula gelmeyen
öğretmen olduğu zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

93

27.3

Çoğunlukla Katılıyorum

87

25.6

Kararsızım

67

19.7

Az Katılıyorum

47

13.8

Hiç Katılmıyorum

46

13.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir" görevine ilişkin 93 öğretmen
(%27.3) tamamen katıldığını, 87 öğretmen (%25.6) çoğunlukla katıldığını, 67
öğretmen (%19.7) kararsız olduğunu, 47 öğretmen (%13.8) az katıldığını ve 46
öğretmen (%13.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri süreklidir. Öğrenci sürekli gelişim ve
değişim halindedir. Rehberlik hizmetlerine her aşamada ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu nedenle psikolojik danışmanın sadece okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman

öğrencilere

rehberlik

hizmeti

vermesi

söz

konusu

değildir.

Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri

cevaplar

toplamı

%52.9'dur.

Kararsızlar

ise

%19.7

olarak
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görülmektedir.

Öğretmenler

psikolojik

danışmandan

bu

görevi

yerine

getirmelerini beklemektedirler. Bunun nedeni olarak uygulamada yönetsel
olarak yaşanan sorunlardan ortak bir rehbelik anlayışının olmamasından
kaynaklandığını düşündürmektedir.

Tablo 27. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilere
meslekleri tanıtır" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

135

39.7

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

49

14.4

Az Katılıyorum

24

7.1

Hiç Katılmıyorum

25

7.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilere meslekleri tanıtır''
görevine ilişkin 135 öğretmen (%39.7) tamamen katıldığını, 107 öğretmen
(%31.5) çoğunlukla katıldığını, 49 öğretmen (%14.4) kararsız olduğunu, 24
öğretmen (%7.1) az katıldığını ve 25 öğretmen (%7.4) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Okullarda rehberlik servislerinin hizmet alanı içerisine giren ve doğrudan
öğrenciye yönelik "öğrencinin ihtiyaç duyabileceği eğitsel, kişisel ve mesleki
bilgiler çeşitli kaynaklardan toplanıp aktarılması bilgi toplama ve yayma hizmeti"
olarak

adlandırılır

(Yaycı,

2008:73).

Psikolojik danışmanın

öğrencilere

meslekleri tanıtması bilgi toplama ve yayma hizmeti içerisine girmektedir.
Öğrencilere var olan meslekler yanında değişen ve gelişen dünyamızda ortaya
çıkan yeni meslekleri tanıtılması gereklidir. Psikolojik danışman bu görevi çeşitli
yöntemlerle yerine getirebilmektedir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve
çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplandığında %71.2
gibi bir oranda psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları
söylenebilir.
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Tablo 28. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Son sınıf
öğrencilerine gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

Rehber

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

164

48.2

Çoğunlukla Katılıyorum

82

24.1

Kararsızım

45

13.2

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

24

7.1

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın

"Son

sınıf

öğrencilerine

gidebilecekleri okullar hakkında tanıtıcı bilgi verir'' görevine ilişkin 164 öğretmen
(%48.2) tamamen katıldığını, 82 öğretmen (%24.1) çoğunlukla katıldığını, 45
öğretmen (%13.2) kararsız olduğunu, 25 öğretmen (%7.4) az katıldığını ve 24
öğretmen (%7.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Bilgi toplama ve yayma hizmeti içerisinde öğrenciye verilebilecek eğitsel
bilgilerden biri de öğrenciye üst eğitim kurumlarını tanıtmaktır. Psikolojik
danışmanın öğrencilere gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgi vermek
görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplandığında %72.3 gibi bir oran ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuca göre öğretmenlerin, psikolojik danışmanın öğrencilere
gidebilecekleri üst okullar hakkında bilgi vermenin görevi olduğunun farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 29. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okula yeni
başlayan öğrencilere okul hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
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f

O/o

Tamamen Katılıyorum

138

40.6

Çoğunlukla Katılıyorum

105

30.9

Kararsızım

42

12.4

Az Katılıyorum

28

8.2

Hiç Katılmıyorum

27

7.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere
okul hakkında tanıtıcı bilgi verir" görevine ilişkin 138 öğretmen (%40.6)
tamamen katıldığını, 105 öğretmen (%30.9) çoğunlukla katıldığını, 42 öğretmen
(%12.4) kararsız olduğunu, 28 öğretmen (%8.2) az katıldığını ve 27 öğretmen
(%7.9) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında tanıtıcı bilgi vermek psikolojik
danışma

ve

rehberlik

hizmetlerinin

oryantasyon

Oryantasyon hizmetinin gerçekleştirilmesi

hizmeti

içerisindedir.

öğrencilerin okula alışmaları ve

uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, dolayısıyla derslerine daha kolay adapte
olmalarını sağlaycaktır. Öğretmenlerin tamamen ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine

verdikleri

cevaplar

toplamı

%71.5'tir.

Bu

sonuca

göre

öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
olduklarını söyleyebiliriz.
Tablo 30. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Derste problem
çıkararak dersin işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

167

49.1

Çoğunlukla
Katılıyorum
Kararsızım

91

26.8

47

13.8

Az Katılıyorum

20

5.9

Hiç Katılmıyorum

15

4.4
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Derste problem çıkararak dersin
işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır'' görevine ilişkin 167
öğretmen (%49.1) tamamen katıldığını, 91 öğretmen (%26.8) çoğunlukla
katıldığını, 47 öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 20 öğretmen (%5.9) az
katıldığını ve 15 öğretmen (%4.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın, derste problem çıkararak dersin işlenmesini engelleyen
çocukları rehberlik servisine almak görevi değildir. Bu şekilde bir durum
öğrencinin diğer arkadaşlarından soyutlanması sonucunu doğurur denilebilir.
Rehberlik hizmetleri sadece sorun çıkaran öğrenciye yönelik hizmetler değil
tüm öğrencilere yöneliktir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %75.9'dur. Bu sonuca
göre öğretmenler psikolojik danışmandan görevi olmadığı halde bunu yerine
getirmelerini beklemektedirler. Bunun nedeni olarak sınıfta kendi derslerini
daha rahat bir şekilde işlemeleri isteği yanında rehberlik hizmetlerinin sadece
sorunlu öğrencilere yönelik olduğu yanlış düşüncelerinden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Tablo 31. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Tenefüslerde
öğrencilerin itişip kakışmalarını önlemek açısından nöbet tutar" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

55

16.2

Çoğunlukla Katılıyorum

76

22.4

Kararsızım

55

16.2

Az Katılıyorum

56

16.5

Hiç Katılmıyorum

98

28.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Tenefüslerde öğrencilerin itişip
kakışmasını önlemek açısından nöbet tutar'' görevine ilişkin 55 öğretmen
(%16.2) tamamen katıldığını, 76 öğretmen (%22.4) çoğunlukla katıldığını, 55
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öğretmen (%16.2) kararsız olduğunu, 56 öğretmen (%16.5) az katıldığını ve 98
öğretmen (%28.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmasını önlemek
açısından

nöbet tutmak görevi değildir.

Bu maddeye hiç katılmayan

öğretmenlerin yüzdelikleri diğerlerine göre fazladır. Ancak bu maddeye
çoğunlukla katılan öğretmen sayısının fazla olması da dikkat çekicidir. Bu
konuda öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının görevleri
konusunda

yeterince

bilgi

sahibi

olmadıklarından

kaynaklandığı

düşünülmektedir.
Tablo 32. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınıf-içi rehberlik
çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

124

36.5

Çoğunlukla Katılıyorum

122

35.9

Kararsızım

36

10.6

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

24

7.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Sınıf-içi rehberlik çalışmalarında
öğretmenlere bilgi verir" görevine ilişkin 124 öğretmen (%36.5) tamamen
katıldığını, 122 öğretmen (%35.9) çoğunlukla katıldığını, 36 öğretmen (%10.6)
kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 24 öğretmen (%7.1)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğretmenlerin rehberlik programıyla belirlenen bazı görevleri bulunmaktadır.
Psikolojik danışman öğretmenlere sınıf-içi rehberlik çalışmalarında bilgi verir.
Konsültasyon (müşavirlik) hizmeti sağlar. Öğretmenlerin psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının "sınıf-içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere bilgi verir''
maddesine tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
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verdikleri cevaplar toplamı %72.4'tür. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
Tablo 33. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Sınıf içinde özel
problemleri olan öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapar"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

177

52.1

Çoğunlukla Katılıyorum

98

28.8

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

14

4.1

Hiç Katılmıyorum

13

3.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Sınıf içinde özel problemleri olan
öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler yapar" görevine ilişkin 177
öğretmen (%52.1) tamamen katıldığını, 98 öğretmen (%28.8) çoğunlukla
katıldığını, 37 öğretmen (%10.9) kararsız olduğunu, 14 öğretmen (%4.1) az
katıldığını ve 13 öğretmen (%3.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın sınıf içinde özel problemleri olan öğrenciler hakkında
öğretmenlerle görüşmeler yapmak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin
konsültasyon (müşavirlik) hizmeti içerisine girmektedir. Psikolojik danışman,
öğretmenlere öğrencilerle ilgili ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olmaktan
sorumludur. Öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının "sınıf
içinde özel problemleri olan öğrenciler hakkında öğretmenlerle görüşmeler
yapar''

maddesinin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %80.9 olarak görülmektedir. Verilen
yanıtlara göre öğretmenlerin psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 34. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Üstün yetenekli
öğrencilerle çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

107

31.5

Çoğunlukla Katılıyorum

82

24.1

Kararsızım

82

24.1

Az Katılıyorum

43

12.6

Hiç Katılmıyorum

26

7.6

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Üstün yetenekli öğrencilerle
çalışmalar yapar'' görevine ilişkin 107 öğretmen (%31.5) tamamen katıldığını,
82 öğretmen (%24.1) çoğunlukla katıldığını, 82 öğretmen (%24.1) kararsız
olduğunu, 43 öğretmen (%12.6) az katıldığını ve 26 öğretmen (%7.6) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Üstün yetenekli öğrencilerle çalışmalar yapma psikolojik danışmanın görevidir.
Bireyi tanıma tanıma teknikleriyle elde edilen bilgilerle her öğrencinin
yetenekleri, sınırlılıkları belirlenir. Her öğrencinin bireysel ayrılıklarına göre en
üst düzeyde gelişmesine yardımcı olmak gerekir (Köksalan, 2008:201).
amacın

gerçekleştirilmesini

sağlamak

psikolojik

danışmanın

Bu

görevidir.

Öğretmenlerin verdikleri cevapların tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
katılıyorum seçenekleri toplamı %55.6'dır. Öğretmenler psikolojik danışmanın
bu görevinin farkında oldukları söylenebilir. Ancak öğretmenlerin %24.1'i
kararsız

olduğunu

belirtmeleri

düşündürücüdür.

Buna

neden

olarak

öğretmenlerin bu konudaki bilgi eksikliklerinden kaynaklandığı söylenebilir.

Tablo 35. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğretmenlere
çocukların

bazı

problemlerinin farkına

Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

varmasında

yardımcı

olur"

122

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

135

39.7

Çoğunlukla Katılıyorum

120

35.3

Kararsızım

39

11.5

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğretmenlere çocukların bazı
problemlerinin farkına varmasında yardımcı olur'' görevine ilişkin 135 öğretmen
(%39.7) tamamen katıldığını, 120 öğretmen (%35.3) çoğunlukla katıldığını, 39
öğretmen (%11.5) kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 17
öğretmen (%5.0) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin konsültasyon (müşavirlik) hizmeti
içerisine

girmektedir. Psikolojik danışman öğretmenlere öğrencilerin bazı

problemlerinin

farkına

varmasında

yardımcı

olur.

Verilen

cevaplar

incelendiğinde tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum maddelerine
verdikleri yanıtlar toplamı %75 olarak görülmektedir. Buna göre öğretmenler
psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 36. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çevrede psikolojik
danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşları tanır" Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

143

42.1

Çoğunlukla Katılıyorum

103

30.3

Kararsızım

47

13.8

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çevrede psikolojik danışma ve
rehberlik yardımı veren başka kurluşları tanır'' görevine ilişkin 143 öğretmen
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(%42.1) tamamen katıldığını, 103 öğretmen (%30.3) çoğunlukla katıldığını, 47
öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 33 öğretmen (%9.7) az katıldığını ve 14
öğretmen (%4.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okulda öğrencilere sunulacak bazı psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayamabilir veya daha farklı profesyonel bir destek
hizmetini zorunlu kılabilir (Yaycı, 2008:81). Bu nedenle psikolojik danışman
çevrede bu yardımı veren başka kuruluşları tanımak zorunluluğundadır.
Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevaplar toplandığında %72.4 gibi bir oranla psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 37. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çevrede psikolojik
danışma ve rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde
öğrenci gönderir" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

130

38.2

Çoğunlukla Katılıyorum

103

30.3

Kararsızım

56

16.5

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

18

5.3

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çevrede psikolojik danışma ve
rehberlik yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir''
görevine ilişkin 130 öğretmen (%38.2) tamamen katıldığını, 103 öğretmen
(%30.3) çoğunlukla katıldığını, 56 öğretmen (%16.5) kararsız olduğunu, 33
öğretmen (%9.7) az katıldığını ve 18 öğretmen (%5.3) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Derin psikolojik rahatsızlıklar, özel eğitim desteği alma gereksinimi, öğrencinin
uyumunu güçleştiren medikal problemler gibi gereksinimler ortaya çıktığında
öğrenciyi başka kuruluşlara yönelterek onun okul dışında hizmet alması
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psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının sevk (yardım almaya yönlendirme)
görevlerindendir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların toplamı %68.5'tir. Bu sonuçta
bize gösteriyor ki öğretmenler psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 38. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan bilgileri sınıflar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

125

36.8

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

71

20.9

Az Katılıyorum

19

5.6

Hiç Katılmıyorum

18

5.3

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan
bilgileri sınıflar" görevine ilişkin 125 öğretmen (%36.8) tamamen katıldığını, 107
öğretmen (%31.5) çoğunlukla katıldığını, 71

öğretmen (%20.9) kararsız

olduğunu, 19 öğretmen (%5.6) az katıldığını ve 18 öğretmen (%5.3) hiç
katılmadığını belirtmiştir. Her okul kendi amaç ve gereksinimlerine göre gerekli
bilgilerin çeşit ve derinliğini belirlemelidir. Ancak her dosyada bulunması
gereken bazı temel bilgiler vardır. Öğrencinin kimliğine ait bilgiler, ev ve ailesine
ait bilgiler, okul başarısına ait bilgiler, öğrenciye uygulanan testlerin sonuçlarına
ait bilgiler gibi. Psikolojik danışman öğrenciler hakkında toplanan bilgileri
sınıflamalıdır. Verilen yanıtlar incelendiğinde kararsız kalan öğretmenlerin
sayısının fazla olması dikkat çekici olmakla birlikte; tamamen katılan
öğretmenlerin sayısının kararsızlardan fazla olması nedeniyle öğretmenlerin bu
konuda psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.
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Tablo 39. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenciler
hakkında toplanan bilgileri analiz eder " Görevine İlişkin Öğretmenlerin
Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

114

33.5

Kararsızım

54

15.9

Az Katılıyorum

22

6.5

Hiç Katılmıyorum

17

5.0

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenciler hakkında toplanan
bilgileri analiz eder'' görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen katıldığını,
114 öğretmen (%33.5) çoğunlukla katıldığını, 54 öğretmen (%15.9) kararsız
olduğunu, 22 öğretmen (%6.5) az katıldığını ve 17 öğretmen (%5.0) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenciler hakkında toplanan bütün bilgiler aynen kaydedilmez. Bu bilgiler
sistemli bir şekilde özetlenmiş analiz edilmiş bilgiler olmalıdır. Araştırmalardan
elde edilmiş sayısal bilgiler araştırma ve değerlendirme hizmetine çeşitli veriler
sağlayacaktır. Araştırmalardan elde edilmiş sayısal bilgiler, kanıtlar olmadıkça,
rehberlik ve psikolojik danışmada nelerin, nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin
tutarlı bir değerlendirme yapılamaz (Bakırcıoğlu, 2005:249). Öğretmenlerin
tamamen

ve

çoğunlukla

katılıyorum

seçeneklerine

verdikleri

cevaplar

incelendiğinde büyük oranda psikolojik danışmanın bunu yerine getirmesinin
görevi olduğunu düşünmekte olduklarını söyleyebiliriz.

Tablo 40. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini
korur" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

126

f

O/o

Tamamen Katılıyorum

97

28.5

Çoğunlukla Katılıyorum

91

26.8

Kararsızım

68

20.0

Az Katılıyorum

36

10.6

Hiç Katılmıyorum

48

14.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini korur'' görevine ilişkin 97
öğretmen (%28.5) tamamen katıldığını, 91 öğretmen (%26.8) çoğunlukla
katıldığını, 68 öğretmen (%20.0) kararsız olduğunu, 36 öğretmen (%10.6) az
katıldığını ve 48 öğretmen(% 14.1) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışmanın "öğrenmede sınıfın gerisinde kalan öğrencileri rehberlik
servisine alarak sınıfın ahengini korumak psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevi değildir. Psikolojik danışma hizmetleri bütün
yönelik

hizmetleri

kapsamaktadır.

Öğretmenlerin

verdikleri

öğrencilere
cevaplar

incelendiğinde tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri
toplamı %55.3 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmandan görevi olmadığı halde bunu yerine getirmelerini beklemektedirler
diyebiliriz. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin kendi derslerini rahat bir şekilde
işleme

isteklerinden

kaynaklandığı

ve

kendi

sorumlulukları

olmadığını

düşünmeleri olabilir. %20 gibi bir oranda kararsız olan öğretmen grubunun
olması düşündürücüdür. Buna neden olarak öğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri rehberlik servisine alarak onları diğer öğrencilerden ayırmanın doğru
olmadığını düşünmeleri olabileceği söylenebilir.

Tablo 41. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın Rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin okuldaki diğer görevlilerle işbirliği
içerisinde yürütülmesini sağlar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
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f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

116

34.1

Kararsızım

44

12.9

Az Katılıyorum

25

7.4

Hiç Katılmıyorum

22

6.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin okuldaki diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar''
görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen katıldığını, 116 öğretmen
(%34.1) çoğunlukla katıldığını, 44 öğretmen (%12.9) kararsız olduğunu, 25
öğretmen (%7.4) az katıldığını ve 22 öğretmen (%6.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacına ulaşabilmesi, rehberlik
servislerinden en iyi verimin alınabilmesi için bu hizmetin okuldaki yönetici,
öğretmen ve diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir.
Rehberliğin takım çalışması ilkesi de buna işaret etmektedir. Öğretmenlerin
tamamem katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %73.2'dir. Bu sonuca göre öğretmenlerin psikolojik danışman
ve rehberlik uzmanının bu görevinin farkında olmaları sevindiricidir denilebilir.

Tablo 42. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Başarısız olan
öğrencilerle çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

128

37.6

Çoğunlukla Katılıyorum

106

31.2

Kararsızım

45

13.2

Az Katılıyorum

39

11.5

Hiç Katılmıyorum

22

6.5
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Başarısız olan öğrencilerle
çalışmalar yapar" görevine ilişkin 128 öğretmen (%37.6) tamamen katıldığını,
106 öğretmen (%31.2) çoğunlukla katıldığını, 45 öğretmen (%13.2) kararsız
olduğunu, 39 öğretmen (%11.5) az katıldığını ve 22 öğretmen (%6.5) hiç
katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışma hizmetleri tüm rehberlik hizmetlerinin özünü ve merkezini
oluşturur (Güven, 2006:68). Psikolojik danışma çeşitli nedenlerle uyum sıkıntısı
çeken, kendini yalnız hisseden başarısız ve değersiz gören kimselere,
sorunların kaynağını ve çözüm yollarını görmede yardımcı olur (Kuzgun,
2008:7). Psikolojik danışman "başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar''
maddesi psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin "psikolojik danışma
hizmeti" hizmeti içerisine girmektedir. Okullarda da bu hizmet psikolojik
danışmanlarca

yürütülmektedir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %68.8'dir.
Çıkan sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bunu yerine getirmesinin
görevi olduğunu düşünmektedirler diyebiliriz.

Tablo 43.
güçlükleri

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrenme
bulunan öğrencilerle çalışmalar yapar"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

133

39.1

Çoğunlukla Katılıyorum

106

31.2

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

34

10.0

Hiç Katılmıyorum

30

8.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrenme güçlükleri bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar" görevine ilişkin 133 öğretmen (%39.1) tamamen
katıldığını, 106 öğretmen (%31.2) çoğunlukla katıldığını, 37 öğretmen (%10.9)
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kararsız olduğunu, 34 öğretmen (%1 O.O) az katıldığını ve 30 öğretmen (%8.8)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle psikolojik danışma hizmeti içerisinde
çalışmalar yapılabilir. Psikolojik danışmanın "öğrenme güçlükleri bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar'' maddesine öğretmenlerin tamamen katılıyorum
ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %70.3'tür.
Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında
oldukları söylenebilir.

Tablo 44. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Ana-babalara
çocuklarıyla

ilişkileri

konusunda

rehberlik

eder"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

180

52.9

Çoğunlukla Katılıyorum

102

30.0

Kararsızım

25

7.4

Az Katılıyorum

19

5.6

Hiç Katılmıyorum

14

4.1

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri
konusunda rehberlik eder'' görevine ilişkin 180 öğretmen (%52.9) tamamen
katıldığını, 102 öğretmen (%30.0) çoğunlukla katıldığını, 25 öğretmen (%7.4)
kararsız olduğunu, 19 öğretmen (%5.6) az katıldığını ve 14 öğretmen (%4.1)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Öğrencinin eğitiminde ve okula uyumunda okul ve ev yaşantısı arasında
paralellik sağlandığı ölçüde olumlu sonuçlar alınabilir (Güven, 2006:81).
Çocukların yaş özellikleri, davranış biçimleri, gereksinimleri konusunda ailelere
müşavirlik etmesi, danışmanların en önemli işlevlerinden biridir (Akboy ve İkiz,
2007:126). Psikolojik danışmanın velilere çocuklarıyla ilişkileri konusunda
rehberlik yapmak görevidir. Öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla
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katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %82.9'dur. Öğretmenler
psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının bu görevi yerine getirmelerini
beklemektedirler diyebiliriz.

Tablo 45. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Özel eğitim
gerektiren öğrencilere rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir "
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

99

29.1

Çoğunlukla Katılıyorum

95

27.9

Kararsızım

54

15.9

Az Katılıyorum

42

12.4

Hiç Katılmıyorum

50

14.7

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Özel eğitim gerektiren öğrencilere
rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir'' görevine ilişkin 99 öğretmen
(%29.1) tamamen katıldığını, 95 öğretmen (%27.9) çoğunlukla katıldığını, 54
öğretmen (%15.9) kararsız olduğunu, 42 öğretmen (%12.4) az katıldığını ve 50
öğretmen (%14.7) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman, özel eğitim gerektiren öğrencilere özel eğitim vermek
görevi değildir. Psikolojik danışman sadece özel eğitim gerektiren öğrencileri
tespit edip, çevrede özel eğitim veren kuruluşlara sevk edebilir. Ancak imkan
olmadığı hallerde veya bu görevi yerine getirebilecek başka kuruluşlara sevk
etme gibi bir durum söz konusu değilse özel eğitim verebilir. Öğretmenlerin
tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %57'dir.

%15 gibi bir oranda ise kararsız kalan öğretmen

grubu bulunmaktadır. Bu sonuçta bize gösteriyor ki öğretmenler özel eğitim
gerektiren öğrencilere özel eğitim vermenin psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevi olduğunu düşünmektedirler.
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Tablo 46. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Çocuğun ruh
sağlığını

direkt

ilgilendiren

ana-baba

anlaşmazlıklarını

çözümler,

gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

82

24.1

Çoğunlukla Katılıyorum

119

35.0

Kararsızım

60

17.6

Az Katılıyorum

35

10.3

Hiç Katılmıyorum

44

12.9

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Çocuğun ruh sağlığını direkt
ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi
yapar'' görevine ilişkin 82 öğretmen (%24.1) tamamen katıldığını, 119 öğretmen
(%35.0) çoğunlukla katıldığını, 60 öğretmen (%17.6) kararsız olduğunu, 35
öğretmen (%10.3) az katıldığını ve 44 öğretmen (%12.9) hiç katılmadığını
belirtmiştir.

"Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler''
maddesi

psikolojik

danışmanın

görevleri

arasında

değildir.

Ailelere

konsültasyon (müşavirlik) psikolojik danışmanın hizmet alanlarından biridir.
Konsültasyon hizmeti içerisinde aileler çeşitli konularda bilgilendirilir. "Ailede bir
anlayış gelitirme amacıyla ve aile olanaklarının öğrencinin gelişimine destek
olacak biçimde düzenlenmesi için konsültasyon çalışmaları yürütülebilir''
(Kemertaş ve Otrar, 2004:121 ). Ancak sorunları çözmek için aile terapisi
yapmak

psikolojik danışmanın görevi değildir. Öğretmenlerin verdikleri

cevaplarda tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçenekleri toplamı
%59.1

olarak

düşünüldüğünde
söylenebilir.

görülmektedir.
öğretmenlerin

%17.6
bu

ile

konuda

kararsız
bilgi

kalan

bir

grupta

eksikliklerinin

olduğu
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Tablo 47. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul korkusu,
tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav
kaygısı vb. konularda sorunları olan öğrencileri teşhis eder " Görevine
İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

150

44.1

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

35

10.3

Hiç Katılmıyorum

13

3.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul korkusu, tırnak yeme,
saldırganlık, içe kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb.
konularda sorunları olan öğrencileri teşhis eder'' görevine ilişkin 150 öğretmen
(%44.1) tamamen katıldığını, 107 öğretmen (%31.5) çoğunlukla katıldığını, 35
öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 35 öğretmen (%10.3) az katıldığını ve 13
öğretmen (%3.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman öğrencilerin çeşitli konularda yaşadıkları korku, kaygı ve
iletişim sorunlarını tespit edip, öğrencilerin bu konularda yaşadıkları problemleri
giderici çalışmalar yapabilir. Öğretmenlerin bu maddenin tamamen katılıyorum
ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %75.6
olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu
görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 48. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Aile ile ilgili olarak
problemleri

olan

öğrencilere

Öğretmenlerin Görüşleri

yardımcı

olur"

Görevine

İlişkin

133

f

%

Tamamen Katılıyorum

145

42.6

Çoğunlukla Katılıyorum

126

37.1

Kararsızım

30

8.8

Az Katılıyorum

28

8.2

Hiç Katılmıyorum

11

3.2

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Aile ile ilgili olarak problemleri olan
öğrencilere yardımcı olur'' görevine ilişkin 145 öğretmen (%42.6) tamamen
katıldığını, 126 öğretmen (%37.1) çoğunlukla katıldığını, 30 öğretmen (%8.8)
kararsız olduğunu, 28 öğretmen (%8.2) az katıldığını ve 11 öğretmen (%3.2)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Psikolojik danışman öğrencilerde genel anlamda problem çözme becerilerini
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar. Bununla birlikte aile ile ilgili problemi olan
öğrenciler varsa onlara yönelik çalışmalar da yapar. Öğretmenlerin bu
maddenin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevaplar incelendiğinde aile ile

ilgili olarak problemleri olan

öğrencilere yardımcı olmanın görevi olduğunun farkındadırlar denilebilir.

Tablo 49. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin başka
insanları daha iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel
çalışmalar yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılyorum

130

38.2

Çoğunlukla Katılıyorum

107

31.5

Kararsızım

56

16.5

Az Katılıyorum

23

6.8

Hiç Katılmıyorum

24

7.1
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin başka insanları daha
iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar''
görevine ilişkin 130 öğretmen (%38.2) tamamen katıldığını, 107 öğretmen
(%31.5) çoğunlukla katıldığını, 56 öğretmen (%16.5) kararsız olduğunu, 23
öğretmen (%6.8) az katıldığını ve 24 öğretmen (%7.1) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Psikolojik danışma rehberlik hizmetleri içerisinde öğrencilerle küçük gruplar
halinde, grupla psikolojik danışma yapma psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevlerinden biridir. Grupla yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin
iletişim

becerilerinin

geliştirilmesine

yönelik

çalışmalar

da

yapılabilir.

Öğretmenlerin bu maddeye tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum
seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı %69.7 olarak görülmektedir. Bu
sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları
söylenebilir.
Tablo 50. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Öğrencilerin başka
insanlarla iletişim kurmayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar
yapar" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

134

39.4

Çoğunlukla Katılıyorum

11 O

32.4

Kararsızım

47

13.8

Az Katılıyorum

26

7.6

Hiç Katılmıyorum

23

6.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Öğrencilerin başka insanlarla
iletişim kurmayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar'' görevine
ilişkin 134 öğretmen (%39.4) tamamen katıldığını, 11 O öğretmen (%32.4)
çoğunlukla katıldığını, 47 öğretmen (%13.8) kararsız olduğunu, 26 öğretmen
(%7.6) az katıldığını ve 23 öğretmen (%6.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Psikolojik danışman öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik grupla
eğitsel çalışmalar gerçekleştirebilir. Öğretmenlerin bu maddeye tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevaplar toplamı
%71.8'dir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevi yerine
getirmeleri beklemektedirler diyebiliriz. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin bu
konunun öneminin farkında olmalarından kaynaklandığını söyleyebilirz.

Tablo

51.

Rehber Öğretmen

problemleri

olan

öğrencilere

ve

Psikolojik Danışmanın "Davranış

danışma

yapar"

Görevine

İlişkin

Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

151

44.4

Çoğunlukla Katılıyorum

118

34.7

Kararsızım

26

7.6

Az Katılıyorum

29

8.5

Hiç Katılmıyorum

16

4.7

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Davranış problemleri olan
öğrencilere danışma yapar'' görevine ilişkin 151 öğretmen (%44.4) tamamen
katıldığını, 118 öğretmen (%34.7) çoğunlukla katıldığını, 26 öğretmen (%7.6)
kararsız olduğunu, 29 öğretmen (%8.5) az katıldığını ve 16 öğretmen (%4.7)
hiç katılmadığını belirtmiştir.

Çeşitli nedenlerle öğrenciler davranış problemi olarak tanımlanabilecek
davranışlar

gösterirler.

Psikolojik

danışmanın

davranış

problemi

olan

öğrencilerle psikolojik danışma yapması tanımlanmış görevleri arasında
değildir. Psikolojik danışman davranış problemi olan öğrencilere psikolojik
danışma yaparak kısa sürede bu sorunu çözemez. Öğretmenlerin bu maddeye
tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri
cevaplar toplamı %79.1 olarak görülmektedir. Bu yanıtlara göre öğretmenler
psikolojik danışmanın görevi olmadığı halde bunu yerine getirmelerini
beklemekte oldukları söylenebilir.
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Tablo 52. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okulda boş geçen
derslere girer" Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

59

17.4

Çoğunlukla Katılıyorum

67

19.7

Kararsızım

51

15.0

Az Katılıyorum

49

14.4

Hiç Katılmıyorum

114

33.5

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okulda boş geçen derslere girer''
görevine

ilişkin 59 öğretmen

(% 19.7) çoğunlukla

(% 17.4) tamamen

katıldığını,

67 öğretmen

katıldığını, 51 öğretmen (% 15.0) kararsız olduğunu,

49

öğretmen (% 14.4) az katıldığını ve 114 öğretmen (%33.5) hiç katılmadığını
belirtmiştir.
Okulda

boş geçen

dersler

girmek

psikolojik

Öğretmenlerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde
belirtmişlerdir. Genel olarak öğretmenlerin

danışmanın

görevi

değildir.

%33.5'inin hiç katılmadıklarını

okulda boş geçen derslere girmenin

psikolojik danışmanın görevi olmadığının farkında oldukları söylenebilir. Ancak
tamamen ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verilen yanıtların da oranının
fazla olması düşündürücüdür.
okullarda

yöneticiler

Bunun nedeni olarak psikolojik

tarafından

bu

tarz

görevlerin

veriliyor

danışmanlara
olmasından

kaynaklandığı düşünülmektedir.

Tablo 53. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Ders dışı eğitsel
çalışmaları seçmede öğrencilere yardım eder" Görevine İlişkin
Oğretmenlerin Görüşleri
O/o
f
Tamamen Katılıyorum

99

29.1

Çoğunlukla Katılıyorum

115

33.8

Kararsızım

66

19.4

Az Katılıyorum

31

9.1

Hiç Katılmıyorum

29

8.5
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Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Ders dışı eğitsel çalışmaları
seçmede öğrencilere yardım eder'' görevine ilişkin 99 öğretmen (%29.1)
tamamen katıldığını, 115 öğretmen (%33.8) çoğunlukla katıldığını, 66 öğretmen
(%19.4) kararsız olduğunu, 31 öğretmen (%9.1) az katıldığını ve 29 öğretmen
(%8.5) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Ders dışı eğitsel çalışmaları seçmede öğrencilere yardım etmek, psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerinin yöneltme ve yerleştirme hizmeti içerisine
girmektedir. Psikolojik danışmanın öğrencileri kendi yetenek ve

ilgileri

doğrultusunda çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere yönelmeleri ve
yerleşmeleri amacıyla çeşitli çalışmalar yapar. Ders dışı eğitsel etkinlikleri
seçmesinde yardımcı olmak bunlardan biridir. Öğretmenlerin tamamen
katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların
toplamı %62.9 olarak görülmektedir. Bu sonuca göre öğretmenler psikolojik
danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir. Ancak

bu konuda

kararsız kalanların% 19.4 gibi bir orana sahip olmaları düşündürücüdür.

Tablo 54. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Okul rehberlik
hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapar"
Görevine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
f

%

Tamamen Katılıyorum

145

42.6

Çoğunlukla Katılıyorum

11 O

32.4

Kararsızım

37

10.9

Az Katılıyorum

33

9.7

Hiç Katılmıyorum

15

4.4

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Okul rehberlik hizmetlerinden
yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 145
öğretmen (%42.6) tamamen katıldığını, 11 O öğretmen (%32.4) çoğunlukla
katıldığını, 37 öğretmen (%10.9) kararsız olduğunu, 33 öğretmen (%9.7) az
katıldığını ve 15 öğretmen (%4.4) hiç katılmadığını belirtmiştir.
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Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrenciler üzerinde izleme çalışmaları
yapmak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin izleme ve değerlendirme
hizmeti içerisine girmektedir. İzleme ve değerlendirme hizmeti, öğrenciye çeşitli
alanlarda sunulan psikolojik danışma, oryantasyon, öğrenciyi tanıma, sevk, bilgi
toplama ve değerlendirme, yöneltme ve yerleştirme hizmetlerinin ne ölçüde
amacına ulaştığını ortaya koyan bir hizmettir (Yılmaz, 2006:76).

Psikolojik

danışma hizmetinden yararlanmış bir öğrencide soruna yönelik olumlu
değişikliğin meydana gelip gelmediği ancak izleme ve değerlendirme hizmetiyle
gerçekleştirilebilir.

Öğretmenlerin

tamamen

katılıyorum

ve

çoğunlukla

katılıyorum seçeneklerine verdikleri cevapların toplamı %75'tir. Bu durumda
öğretmenler psikolojik danışmanın bu görevinin farkında oldukları söylenebilir.

Tablo 55. Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışmanın "Yeni öğrencilerin
okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar" Görevine İlişkin
Öğretmenlerin Görüşleri
f

O/o

Tamamen Katılıyorum

158

46.5

Çoğunlukla Katılıyorum

98

28.8

Kararsızım

35

10.3

Az Katılıyorum

26

7.6

Hiç Katılmıyorum

23

6.8

Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum
durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar'' görevine ilişkin 158 öğretmen
(%46.5) tamamen katıldığını, 98 öğretmen (%28.8) çoğunlukla katıldığını, 35
öğretmen (%10.3) kararsız olduğunu, 26 öğretmen (%7.6) az katıldığını ve 23
öğretmen (%6.8) hiç katılmadığını belirtmiştir.

Okul içinde çeşitli rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrencilerde sürecin ve
sonucun izlenmesi izleme ve değerlendirme hizmeti kapsamına girmektedir.
Oryantasyon hizmeti alan öğrencilerin okula uyum durumlarının izlenmesi de
buna bir örnek olarak gösterilebilir. Bu hizmetin sonuçlarının izlenmesi

ve
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değerlendirilmesi, gerçekleştirilen hizmetin ne kadar başarıya ulaştığını ve
eksik yönelerini ortaya koyması açısından önemlidir. Psikolojik danışman "yeni
öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde izleme çalışmaları yapar maddesine
öğretmenlerin tamamen katılıyorum ve çoğunlukla katılıyorum seçeneklerine
verdikleri cevapların toplamı %75.3'tür. Bu sonuca göre öğretmenlerin
psikolojik danışmanın bu görevinin farkında olduklarını söyleyebiliriz.

Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeyleri Cinsiyete Göre
Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin cinsiyete göre farkın anlamlılığını belirlemek için
bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 56. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin kişisel
özelliklerini inceler" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi

CİNSİYET

N

X

Ss

Erkek

113

3.91

1.15

Bayan

227

4.25

0.94

t

p

-2.900

.004

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.004" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.25" ve erkeklerin "x=3.91" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 57. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi
n
CİNSİYET

X

Ss

Erkek

113

3.87

1.14

Bayan

227

4.12

1.05

T

p

-2.056

.041

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.041" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.12" ve erkeklerin "x=3.87" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 58. PDR Uzmanın "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrenciler teşhis" Görevi Hakkındaki Farkındalık Düzeyinin Cinsiyete
Göre İncelenmesi

CİNSİYET

n

X

Ss

Erkek

113

3.84

1.25

Bayan

227

4.10

1.07

T

p

-2.025

.044

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri "0.044" çıkmıştır. P<0.05
olduğundan dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Katılımcı
227 bayan öğretmenin farkındalık düzeyleri ile

113 erkek öğretmenin

farkındalık düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara
bakıldığında bayanların "x=4.1O" ve erkeklerin "x=3.84" ortalamaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve psikolojik
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danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili olarak anket maddelerine verilen
cevaplara göre bayanların erkeklerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Yapılan t testi sonucunda, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri
hakkında bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlerden çok daha farkında
oldukları söylenilebilir.
Bozkurt (1998), tarafından yapılan araştırmada "rehber öğretmenin
görevleri ile ilgili bilgi düzeyleri" cinsiyetlerine göre, .01 düzeyinde manidar bir
farklılık

göstermektedir.

Aritmetik

ortalamalara

bakıldığında,

kadınların

erkeklerden daha yüksek puan aldıkları görülmektedir.

Erözkan (1997) tarafından, "İlköğretim Okullarında Görevli Yöneticiler İle
Öğretmenlerin

PDR

Hizmetlerine

İlişkin

Değerlendirmelerinin

Bazı

Değişkenlere Göre incelenmesi" konulu araştırmasında bayan öğretmenlerin
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini değerlendirme düzeyi erkek
öğretmenlerden daha yüksek

olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlar

öğretmenlerin meslekleriyle daha çok özdeşleşmekte ve

bayan

mesleklerini daha

bilinçli yaptıklarını düşündürmektedir. Ayrıca bayan öğretmenlerin anne
olmalarından

kaynaklanan daha fazla

duyarlılık

göstermekte

olduğu

düşünülmektededir.
Araştırmaya

Katılan Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin Eğitim

Düzeylerine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları eğitim düzeylerine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine
ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 59. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden yöneticilerin yararlanması sağlanır" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi
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Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

Düzeyi

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.75 0.50

2

3 yıllık

9

3.78 1.30

3

A.O. A

177 3.89 1.06

4

4 yıllık

112 4.21 0.96

5

YUDoktora

38

Toplam

340 398

3.326 0.011 1-5, 3-4

3.66 1.1 O
1.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".011" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre iki yıllık eğitim enstitüsünden mezun olan ile yüksek
lisans yada doktora yapmış olan ve Atatürk Öğretmen Akademisinden mezun
olan ile dört yıllık lisans mezunu öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu
4 öğretmenin ortalaması "4.75" iken Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu 177
öğretmenin ortalaması "3.89", dört yıllık lisans mezunu 112 öğretmenin
ortalaması "4.21" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin ortalaması
"3.66" olarak çıkmıştır. Buradan iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenlerin
Atatürk Öğretmen Akademisi, dört yıllık lisans mezunu ve yüksek lisans/doktora
mezunu öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 60. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden velilerin yararlanması sağlanır" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığıile Eğitim Düzeyiİlişkisi
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Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

3.78

1.20

3

A.O.A

177 3.57

1.30

4

4 yıllık

112 4.04

1.11

5

YUDoktora

38

3.47

1.22

Toplam

340 3.73

1.24

3.400 0.010 3-4, 4-5

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".01 O" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu, dört yıllık
lisans mezunu ve yüksek lisans yada doktora mezunu öğretmenlerin arasında
anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.57", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.04" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.47" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerin Atatürk Öğretmen Akademisi ve yüksek lisans/ doktora mezunu
öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 61. PDR Uzmanın "Okul binasını, okul yönetimini, kurallarını ve
etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen
Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
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Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TU KEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.25 0.50

2

3 yıllık

9

3.67 1.22

3

A.O. A

177 3.32 1.34

4

4 yıllık

112 3.80 1.26

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.52 1.30

2.768 0.027 3-4

3.45 1.18

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".027" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu ile dört yıllık
lisans mezunu öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.32" ve dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "3.80" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi öğretmenlerden daha farkında
oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 62. PDR Uzmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları
hakkında bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim
Düzeyi İlişkisi
X
Sıra Eğitim
n
F
Farkın
Ss
p
Düzeyi
Kaynağı
(TUKEY
HSD)
2 yıllık
4
4.25 0.50
1
3.89 1.36
2
3 yıllık
9
A.O.A
177 3.88 1.26
3
2.535 0.040 3-4, 4-5
4
4 yıllık
112 4.28 0.98
YUDoktora 38 3.76 1.22
5
340 4.00 1.18
Toplam
p<0.05
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Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".040" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ve yüksek lisans yada doktora mezunu
olan öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.88", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.28" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.76" olarak çıkmıştır.

Buradan dört yıllık lisans mezunu

öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerden ile
yüksek lisans yada doktora mezunu öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.
Tablo 63. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş
dersleri doldurur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim
Düzeyi İlişkisi
Sıra

Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

2.00 2.00

2

3 yıllık

9

2.78 1.64

3

A.O. A

177 2.67 1.39

4

4 yıllık

112 3.35 1.56

5

YUDoktora

38

Toplam

340 2.91 1.49

4.126 .003 3-4

2.89 1.41

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".003" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
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dört

yıllık

lisans

mezunu

öğretmenleri

arasında

anlamlı

bir

farklılaşma

görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara
mezunu 177 öğretmenin

(x) bakıldığında

ortalaması

Atatürk Öğretmen Akademisi

"2.67" ve dört yıllık lisans mezunu

112

öğretmenin ortalaması "3.35" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin

Atatürk Öğretmen

Akademisi

mezunu öğretmenlerden

daha

farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 64. PDR Uzmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında
tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim
Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

3.44 1.24

3

A.O.A

177 3.70 1.33

4

4 yıllık

112 4.20 1.08

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.88 1.25

3.304 .011

3-4

3.79 1.21

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".011" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.70" ve dört yıllık lisans mezunu 112
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öğretmenin ortalaması "4.20" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 65. PDR Uzmanın "Derste problem çıkararak dersin işlenmesini
engelleyen çocukları

rehberlik

servisine

alır"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığıile Eğitim Düzeyiİlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

4.00 0.87

3

A.O. A

177 3.95 1.23

4

4 yıllık

112 4.36 0.91

5

YUDoktora

38

Toplam

340 4.10 1.12

2.482 .044 3-4

4.05 1.14

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".044" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir. Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen
Akademisi mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.95" ve dört yıllık lisans
mezunu 112 öğretmenin ortalaması "4.36" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık
lisans

mezunu

öğretmenlerinin

Atatürk

Öğretmen

Akademisi

mezunu

öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 66. PDR Uzmanın "Tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmalarını
önlemek açısından nöbet tutar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı
ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
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Sıra

Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın

Düzeyi

Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

2.25 1.89

2

3 yıllık

9

2.78 1.56

3

A.Ö.A

177 2.63 1.38

4

4 yıllık

112 3.18 1.56

5

YUDoktora

38

Toplam

340 2.80 1.47

2.58

2.850 .024 3-4, 4-5

1.39

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".024" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ve yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "2.63" dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "3.18" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "2.58" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerden ve
yüksek

lisans/doktora

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 67. PDR Uzmanın "Çevrede psikolojik danışmanlık ve rehberlik
yardımı veren başka kuruluşlara gerektiğinde öğrenci gönderir" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
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Sıra Eğitim

n

X

F

Ss

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

3.50 1.73

2

3 yıllık

9

3.44 1.59

3

A.O.A

177 3.85 1.18

4

4 yıllık

112 4.07 1.05

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.86 1.18

2.466 .045 4-5

3.45 1.31

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".045" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenleri

arasında

anlamlı

bir

farklılaşma

görülmektedir. Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında dört yıllık lisans
mezunu 112 öğretmenin ortalaması "4.07" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38
öğretmenin ortalaması "3.45" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin

yüksek

lisans/doktora

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 68. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri sınıflar"
Görevi Hakkındaki ÖctretmenFarkındalıctıile EctitimDüzevi İliski ·
n
X
F
Farkın
Sıra Eğitim
Ss
p
Düzeyi
Kaynağı
(TUKEY
HSD)
4
2.75 1.50
1
2 yıllık
3 yıllık
3.89 1.27
2
9
A.O. A
177 3.79 1.20
3
3.336 .011 3-4, 4-5
4 yıllık
4
112 4.15 0.96
YUDoktora 38 3.67 0.99
5
340 3.89 1.12
Toplam
p<0.05
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Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".011" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur.

Farkın kaynağına

bakıldığında,

yapılan Tukey

HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
dört yıllık

lisans

mezunu

öğretmenleri

ile yüksek

lisans/doktora

mezunu

öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara
mezunu

177 öğretmenin

(x) bakıldığında

ortalaması

Atatürk Öğretmen Akademisi

"3.79", dört yıllık lisans mezunu

öğretmenin ortalaması "4.15" ve yüksek lisans/doktora
ortalaması

"3.67"

öğretmenlerinin

olarak

çıkmıştır.

Buradan

dört

112

mezunu 38 öğretmenin
yıllık

lisans

mezunu

Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek

lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 69. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz
eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra

Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TU KEY
HSD)
1

2 yıllık

4

4.25

0.50

2

3 yıllık

9

3.67

1.12

3

A.Ö.A

177

3.82

1.17

4

4 yıllık

112

4.23

1.03

5

YUDoktora

38

3.76

1.07

Toplam

340

3.95

1.12

2.857

.024

3-4, 4-5

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".024" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur.

Farkın kaynağına

bakıldığında,

yapılan Tukey

HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,

151

dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.82", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.23" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.76" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 70. PDR Uzmanın "Başarısız olan öğrencilerle çalışmalar yapar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

3.50 1.73

2

3 yıllık

9

3.67 1.22

3

A.Ö.A

177 3.86 1.22

4

4 yıllık

112 3.97 1.1 O

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.82 1.23

2.559 .039 3-4, 4-5

3.26 1.48

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".039" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

152

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.86", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "3.97" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.26" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık

lisans mezunu

öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 71. PDR Uzmanın "Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana
baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi

Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

2.50 1.73

2

3 yıllık

9

3.44 1.51

3

A.O.A

177 3.38 1.35

4

4 yıllık

112 3.75 1.20

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.47 1.31

2.537 .040 3-4, 4-5

3.18 1.25

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".040" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerin,
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.82", dört yıllık lisans mezunu 112
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öğretmenin ortalaması "4.23" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin
ortalaması "3.76" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ve yüksek
lisans/doktora

mezunu

öğretmenlerinden

daha

farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.
Tablo 72. PDR Uzmanın "Öğrencilerin başka insanlarla iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.50 0.58

2

3 yıllık

9

3.67 1.41

3

A.O. A

177 3.75 1.25

4

4 yıllık

112 4.16 1.09

5

YUDoktora

38

Toplam

340 3.90 1.20

2.420 .048 3-4

3.82 1.18

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".048" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.75" ve dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.16" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerinden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.
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Tablo 73. PDR Uzmanın "Davranış problemleri olan öğrencilere danışma
yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.25 0.50

2

3 yıllık

9

3.89 1.27

3

A.O.A

177 3.91 1.20

4

4 yıllık

112 4.33 1.00

5

YUDoktora

38

Toplam

340 4.06 1.13

2.589 0.037 3-4

3.95 1.09

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".037" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenleri ile
dört yıllık lisans mezunu öğretmenleri arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.91" ve dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.33" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerinden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.
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Tablo 74. PDR Uzmanın "Okulda boş geçen derselere girer" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra

Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıllık

4

1.00

0.00

2

3 yıllık

9

2.89

1.69

3

A.Ö.A

177

2.53

1.43

4

4 yıllık

112

3.04

1.65

5

YUDoktora

38

2.89

1.37

Toplam

340

2.72

1.52

3.417

0.009

1-2, 1-3, 1-4,
1-5, 3-4

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".037" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler, üç yıllık
eğitim enstitüsü mezunu öğretmenler, Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu
öğretmenler, dört yıllık lisans mezunu öğretmenler ile yüksek lisans/doktora
mezunu öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında iki yıllık eğitim enstitüsü mezunu
4 öğretmenin ortalaması "1.00", üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu 9 öğretmenin
ortalaması "2.89", Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu 177 öğretmenin
ortalaması "2.53", dört yıllık lisans mezunu 112 öğretmenin ortalaması "3.04" ve
yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmenin ortalaması "2.89" olarak
çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu öğretmenlerinin, iki yıllık eğitim
enstitüsü mezunu, üç yıllık eğitim enstitüsü mezunu, Atatürk Öğretmen
Akademisi mezunu ve yüksek lisans/doktora mezunu öğretmenlerinden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

ısı

Tablo 75. PDR Uzmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde
izleme çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ih
Eğitim Düzeyi İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

p

F

Farkın

Düzeyi

Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıllık

4

4.25 0.50

2

3 yıllık

9

4.00

3

A.O.A

177 3.87 1.27

4

4 yıllık

112 4.30

5

YUDoktora

38

Toplam

340 4.00 1.22

1.50

1.09

2.778 0.027 3-4, 4-5

3.74 1.18

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".027" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tuke

HSD testi sonucuna göre Atatürk Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenler,

dört yıllık lisans mezunu öğretmenler ile yüksek lisans/doktora mezunu
öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında Atatürk Öğretmen Akademisi
mezunu 177 öğretmenin ortalaması "3.87", dört yıllık lisans mezunu 112
öğretmenin ortalaması "4.30" ve yüksek lisans/doktora mezunu 38 öğretmeni

ortalaması "3.74" olarak çıkmıştır. Buradan dört yıllık lisans mezunu
öğretmenlerinin,
lisans/doktora

Atatürk
mezunu

Öğretmen

Akademisi

öğretmenlerinden

daha

mezunu

ve

farkında

yüksek

oldukları

anlaşılmaktadır. Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda ve Tukey HSD
testleri

sonucunda,

Atatürk

Öğretmen

Akademisi'nden

mezun

ola

öğretmenlerin ve 4 yıllık mezun olan öğretmenlerin rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın görevleri hakkında diğer öğretmenlerden çok daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.
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Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeylerinin Mesleki Kıdeme
Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları mesleki kıdemine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine
ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 76. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

N

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.32 0.72

2

2-4 yıl

62

4.42 0.84

3

5-9 yıl

89

4.00 1.09

4

10-20 yıl

115 3.88 1.22 3.266 .012 2-3, 3-4

5

20

yıldan 52

3.88 1.09

çok
Toplam

340 4.04 1.09

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".012" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.42", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
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öğretmenin ortalaması "4.00" ve mesleki kıdemi 10-20 arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.88" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl ve mesleki kıdemi 10-20 yıl
olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 77. PDR Uzmanın "Okul binasını, okul yönetimini, kurallarını ve
etkinlikleri tanıtma çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen
Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.18 0.80

2

2-4 yıl

62

4.41

3

5-9 yıl

89

3.94 1.23

4

10-20 yıl

115 3.83 1.27 2.436 .047

5

20

yıldan 52

0.97
2-3, 2-4,
2-5

3.90 1.14

çok
Toplam

340 4.00 1.18

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".047" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.41", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "3.94",

mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115

öğretmenin ortalaması "3.83" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52
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öğretmenin ortalaması "3.90" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl, mesleki kıdemi 10-20 yıl
ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 78. PDR Uzmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları
hakkında bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.18 0.80

2

2-4 yıl

62

4.42 0.97

3

5-9 yıl

89

3.94 1.23

4

10-20 yıl

115 3.83 1.27 2.927 .021

5

20

yıldan 52

2-3, 2-4, 2-5

3.90 1.14

çok
Toplam

340 4.00

1.18

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".021" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.42", mesleki kıdemi 5-9 yıl olan 62
öğretmenin ortalaması "3.94",

mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115

öğretmenin ortalaması "3.83" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52
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öğretmenin ortalaması "3.90" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenlerden,
mesleki kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 79. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş
dersleri doldurur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

2.41

2

2-4 yıl

62

3.40 1.59

3

5-9 yıl

89

2.90 1.51

4

10-20 yıl

115 2.88 1.41

5

20

yıldan 52

1.62

2.828 .025

1-2, 2-3, 2-4,
2-5

2.63 1.36

çok
Toplam

340 2.91 1.49

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".025" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler
ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir
farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "2.1 O", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "3.40", mesleki kıdemi 5-9 yıl olan 62 öğretmenin ortalaması "2.90",
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mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin ortalaması "2.88" ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52 öğretmenin ortalaması "2.63" olarak
çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin

mesleki

kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden ve mesleki
kıdemi 20 yıldan fazla

olan

öğretmenlerden daha farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo

80.

PDR

Uzmanın

"Öğrencilere

meslekleri

tanıtır"

Görevi

Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.32 0.95

2

2-4 yıl

62

4.35 0.99

3

5-9 yıl

89

3.82 1.22

4

10-20 yıl

115 3.63 1.30 4.483 .002

5

20

yıldan 52

1-4, 2-3, 2-4,
2-5

3.84 1.19

çok
Toplam

340 3.89 1.22

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve 2-4 yıl arasında
olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki
kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.32", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.35", mesleki kıdemi 5-9 yıl olan 62 öğretmenin ortalaması "3.82",
mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin ortalaması "3.63" ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52 öğretmenin ortalaması "3.84" olarak
çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki
kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden ve mesleki
kıdemi 20 yıldan fazla

olan

öğretmenlerden daha farkında

oldukları

anlaşılmaktadır.

Tablo 81. PDR Uzmanın "Son sınıf öğrencilerine gidebilecekleri okullar
hakkında tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.45 0.80

2

2-4 yıl

62

4.37

1.00

3

5-9 yıl

89

3.98

1.27

4

10-20 yıl

115 3.71 1.36 3.765 .005

5

20

yıldan 52

1-4, 2-4

3.98 1.21

çok
Toplam

340 3.99 1.24

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".005" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler ile mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.45", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.37" ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.71" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki
kıdemi 10-20 yıl olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 82. PDR Uzmanın "Okula yeni başlayan öğrecilere okul hakkında
tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.31 0.78

2

2-4 yıl

62

4.34

3

5-9 yıl

89

3.89 1.24

4

10-20 yıl

115 3.62 1.36 4.439 .002

5

20

yıldan 52

3.71

1.04
1-4, 2-3, 2-4,
2-5

1.24

çok
Toplam

340 3.88 1.25

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerin, mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki
kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.31", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.34", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89 öğretmenin
ortalaması "3.89", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.62" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerin
ortalaması "3.71" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi
5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıl olan öğretmenlerden daha farkında
oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 83. PDR Uzmanın "Derste problem çıkararak dersin işlemesini
engelleyen

çocukları

rehberlik

servisine

alır"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

3.82 1.22

2

2-4 yıl

62

4.61

3

5-9 yıl

89

4.00 1.18

4

10-20 yıl

115 3.94 1.22 4.583 .001

5

20

yıldan 52

0.71
1-2, 2-3, 2-4,
2-5

4.15 1.00

çok
Toplam

340 4.10 1.12

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan
öğretmenlerin, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki
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kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir., Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 24 yıl arasında olan 62 öğretmenin ortalaması "4.61", mesleki kıdemi 2 yıldan az
olan 22 öğretmenin ortalaması "3.82", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "4.00", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.94" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "4.15" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl

arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

2

yıldan

az

olan

öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıl olan
öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 84. PDR Uzmanın "Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin
farkına

varmasında yardımcı olur"

Görevi Hakkındaki Öğretmen

Farkındalığıile MeslekiKıdemİlişkisi
Sıra

n

Eğitim

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.18

0.96

2

2-4 yıl

62

4.33

0.90

3

5-9 yıl

89

3.93

1.19

4

10-20 yıl

115

3.79

1.24

5

20

3.85

1.07

3.96

1.14

yıldan 52

2.734

.029

2-3, 2-4, 2-5

çok
Toplam

340

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".029" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
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mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenlerin ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.33", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "3.93" ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.79" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl
arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

5-9

yıl

arasında

olan

öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden
daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 85. PDR Uzmanın "Öğrenci hakkında toplanan bilgileri sınıflar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.27 0.83

2

2-4 yıl

62

4.21 0.99

3

5-9 yıl

89

3.81

4

10-20 yıl

115 3.75 1.18 2.613 .035

5

20

yıldan 52

1.14

1-4, 2-3, 2-4,
2-5

3.79 1.18

çok
Toplam

340 3.89 1.13

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".035" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki
kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.27",

2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin

ortalaması "4.21", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89 öğretmenin
ortalaması "3.81", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.75" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan 52 öğretmenin
ortalaması "3.79" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında
olan öğretmenlerden, ve

mesleki kıdemi 20 yıldan daha fazla

olan

öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 86. PDR Uzmanın "Öğrenci hakkında toplanan bilgileri analiz eder"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.36 0.73

2

2-4 yıl

62

4.26 0.99

3

5-9 yıl

89

3.89 1.18

4

10-20 yıl

115 3.80 1.14 2.618 .035

5

20

yıldan 52

1-4, 2-3, 2-4

3.86 1.19

çok
Toplam

340 3.95 1.12

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".035" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler ve mesleki
kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.36", 2-4 yıl arasında olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.26", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89 öğretmenin
ortalaması "3.89" ve mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
ortalaması "3.80" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 10-20 yıl
arasında olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 87. PDR Uzmanın "Öğrenme güçlükleri bulunan öğrencilerle
çalışmalar yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

3.41

2

2-4 yıl

62

4.26 1.04

3

5-9 yıl

89

3.78 1.28

4

10-20 yıl

115 3.83 1.27 3.154 .014

5

20

yıldan 52

1.47

1-2, 2-3, 2-4,
2-5

3.52 1.43

çok
Toplam

340 3.82 1.29

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".014" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki
kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla
olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.26", mesleki kıdemi 2 yıldan az olan 22
öğretmenin ortalaması "3.41", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "3. 78", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.52" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.52" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl

arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

2

yıldan

az

olan

öğretmenlerden, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerden, mesleki
kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 88. PDR Uzmanın "Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri konusunda
rehberlik eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.09 1.23

2

2-4 yıl

62

4.60 0.80

3

5-9 yıl

89

4.18 1.06

4

10-20 yıl

115 4.13 1.14 2.435 .047 2-3, 2-4, 2-5

5

20

yıldan 52

4.10 1.1 O

çok
Toplam

340 4.22 1.07

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".047" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan
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öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında
anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.60", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "4.18", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "4.13" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "4.1 O" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 89. PDR Uzmanın "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrencileri teşhis eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.05 1.13

2

2-4 yıl

62

4.52 0.94

3

5-9 yıl

89

4.01 1.06

4

10-20 yıl

115 3.83 1.19

5

20 yıldan 52 3.83 1.25
çok
Toplam
340 4.02 1.14

4.213 .002 2-3, 2-4, 2-5

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".002 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
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mesleki kıdemi 5-9 yıl olan öğretmenler, mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan
öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında
anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.52", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan 89
öğretmenin ortalaması "4.01" , mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.83" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.83" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır

Tablo 90. PDR Uzmanın "Aile ile ilgili olarak problemleri olan öğrencilere
yardımcı olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki
Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.09 1 .11

2

2-4 yıl

62

4.44 0.86

3

5-9 yıl

89

4.13 0.96

4

10-20 yıl

115 3.93 1.08

5

20 yıldan 52 3.86 1.30
çok
Toplam
340 4.08 1.06

2.951 .020 2-4, 2-5

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".020 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
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mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.44", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.93" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.86" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 91. PDR Uzmanın "Öğrencilerin başka insanları daha iyi dinlemeyi,
anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.05 1.09

2

2-4 yıl

62

4.27 1.1 O

3

5-9 yıl

89

3.97 1.07

4

10-20 yıl

115 3.66 1.26 3.583 .007 2-4, 2-5

5

20

yıldan 52

3.62 1.32

çok
Toplam

340 3.87 1.20

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".007 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.27", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.66" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.62" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 92. PDR Uzmanın "Öğrencilerin başka insanlarla iletişim kurmayı
öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

Düzeyi

F

p

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.09 1.06

2

2-4 yıl

62

4.27 1.04

3

5-9 yıl

89

3.96 1.11

4

10-20 yıl

115 3.71

5

20

yıldan 52

1.25 2.838 .024 2-4, 2-5

3.69 1.38

çok
Toplam

340 3.90 1.20

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".007 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

·~~~~~~~~~~-

-~~--
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Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.27", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.71" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "3.69" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 93. PDR Uzmanın "Davranış problemleri olan öğrencilere danışma
yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.06

2

2-4 yıl

62

4.42 0.98

3

5-9 yıl

89

4.10 1.15

4

10-20 yıl

115 3.92 1.14 2.520 .041

5

20

yıldan 52

1.25

2-4, 2-5

3.85 1.14

çok
Toplam

340 4.06 1.13

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".041 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.42", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
115 öğretmenin ortalaması "3.92" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
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öğretmenlerin ortalaması "3.85" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan
öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 94. PDR Uzmanın "Okulda boş geçen derslere girer" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

2.23 1.60

2

2-4 yıl

62

3.16 1.68

3

5-9 yıl

89

2.80 1.49

4

10-20 yıl

115 2.67 1.42 2.501 .042

5

20

yıldan 52

1-2, 2-4, 2-5

2.42 1.47

çok
Toplam

340 2.73 1.52

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".042 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenler, 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenler
ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir
farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "3.16", mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
öğretmenlerin ortalaması "2.23", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "2.67" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
öğretmenlerin ortalaması "2.42" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4

176

yıl

arasında

olan

öğretmenlerin

mesleki

kıdemi

2

yıldan

az

olan

öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 95. PDR Uzmanın "Okul rehberlik hizmetlerinden yararlanan
öğrenciler

üzerinde

izleme

çalışmaları

yapar"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığı ile Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

2 yıldan az

22

4.23 1.19

2

2-4 yıl

62

4.37 0.94

3

5-9 yıl

89

3.97 1 .11

4

10-20 yıl

115 3.82 1.18 2.799 .026 2-3, 2-4, 2-5

5

20

yıldan 52

3.87 1.27

çok
Toplam

340 3.99 1.15

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".026 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi10-20 yıl
arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenler
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2-4 yıldan arası
olan 62 öğretmenin ortalaması "4.37", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerin ortalaması "3.97", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115
öğretmenin ortalaması "3.82" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan
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öğretmenlerin ortalaması "3.87" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4
yıl arasında olan öğretmenlerin mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan
öğretmenlerden, mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan öğretmenlerden ve
mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha farkında oldukları
anlaşılmaktadır.

Tablo 96. PDR Uzmanın "Yeni öğrencilerin okula uyum durumu üzerinde
izleme çalışmaları yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Mesleki Kıdem İlişkisi
Sıra Eğitim

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

2 yıldan az

22

4.32 0.99

2

2-4 yıl

62

4.45 1.00

3

5-9 yıl

89

4.03 1.17

4

10-20 yıl

115 3.73 1.29 4.151 .003

5

20

yıldan 52

1-4, 2-3, 2-4,
2-5

3.90 1.30

çok
Toplam

340 4.01 1.22

p<0.05
Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".003 çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenler, 2-4 yıl
arasında olan öğretmenler, mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenler,
mesleki kıdemi10-20 yıl arasında olan öğretmenler ve mesleki kıdemi 20 yıldan
fazla olan öğretmenler arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında mesleki kıdemi 2 yıldan az olan
22 öğretmenin ortalaması "4.32", 2-4 yıldan arası olan 62 öğretmenin
ortalaması "4.45", mesleki kıdemi 5-9 yıl arasında olan öğretmenlerin
ortalaması "4.03", mesleki kıdemi 10-20 yıl arasında olan 115 öğretmenin
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ortalaması "3.73" ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerin
ortalaması "3.90" olarak çıkmıştır. Buradan mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan
öğretmenlerin mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerden, 5-9 yıl arasında
az

olan

öğretmenlerden,

mesleki

kıdemi

10-20

yıl

arasında

olan

öğretmenlerden ve mesleki kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerden daha
farkında oldukları anlaşılmaktadır. Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda
mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler ile mesleki kıdemi 2 yıldan az
olan öğretmenler

rehber öğretmen ve

psikolojik danışmanın

görevleri

konusunda diğer kıdemlerden bulunan öğretmenlere nazaran çok daha
farkında oldukları görülmüştür.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Rehber Öğretmen ve Psikolojik
Danışmanın Görevleri Hakkında Farkındalık Düzeyleri Hizmet-içi Eğitim
Kursuna Katılıp Katılmadıklarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine
Yönelik Bulgular
Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin hizmetiçi eğitim kursuna katılıp katılmadıklarına göre
farkın anlamlılığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar
aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 97. PDR Uzmanın "Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerin yardımcı
olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Hizmet-içi Eğitim
ilişkisi
n

X

Ss

HİZMETiÇi

Evet

106

3.40

1.31

EGiTiM

Hayır

234

3.06

1.38

t

p

2.148

.032

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".032" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Hizmet-içi eğitimine
katılmış olan 106 öğretmen ile katılmamış olan 234 öğretmenin farkındalık
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düzeyleri "Oldukça Farkında" düzeyde çıkmıştır. Ortalamalara bakıldığında
hizmet-içi eğitime katılmış olan öğretmenlerin "x=3.40" ve katılmamış olan
öğretmenlerin "x=3.06" ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları ile ilgili
olarak anket maddelerine verilen cevapların hizmet-içi eğitime katılanların
katılmayanlardan daha çok farkında olduğu söylenebilir. Düzenli olarak hizmet
içi eğitim almanın farkındalığı arttırdığı görülmektedir.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Farkındalık Düzeyleri Görev Yaptıkları
Okul Türüne Göre Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri hakkındaki
farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları okula göre farkın anlamlılığını
belirlemek için bağımsız gruplar t testi yapılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki
tablolarda verilmiştir.
Tablo 98. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel

bilgilerden

öğretmenlerin

yararlanmalarını

sağlar"

Görevi

Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi

n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.91

1.18

TÜRÜ

Ozel

100

4.31

0.88

T

p

-3.066

.002

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.91" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.21"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket
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maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 99. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden yöneticilerin yararlanmalarını sağlar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.84

1.09

TÜRÜ

Ozel

100

4.30

0.92

t

p

-3.726

.000

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.84" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.30"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 100. PDR Uzmanın "Öğrenciler hakkında toplanan, özel olmayan
genel bilgilerden velilerin yararlanmalarını sağlar" Görevi Hakkındaki
Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.61

1.24

TÜRÜ

Özel

100

4.02

1.21

t

p

-2.779

.006

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".006" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
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100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.61" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.02"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 101. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin kişisel
özelliklerini inceler" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

4.05

1.09

TÜRÜ

Ozel

100

4.36

0.85

t

p

-2.588

.010

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".010" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=4.05" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.36"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 102. PDR Uzmanın "Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.91

1.14

TÜRÜ

Ozel

100

4.34

0.88

p<0.05

t

p

-3.354

.001
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Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.91" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.34"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın

görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 103. PDR Uzmanın "Öğrencilerin toplu-dosya kayıtlarını tutar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü
İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.59

1.30

TÜRÜ

Ozel

100

4.16

1.00

t

p

-3.920

.000

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.59" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.16"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 104. PDR Uzmanın "Öğrencilere verimli ders çalışma alışkanlıkları
hakkında bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
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n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.88

1.25

TÜRÜ

Özel

100

4.30

0.92

t

p

-3.481

.000

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.88" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.30"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
Tablo 105. PDR Uzmanın "Okul yöneticilerine okulun işleriyle ilgili olarak
ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen
Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.27

1.29

TÜRÜ

Ozel

100

3.77

1.28

t

p

-3.283

.001

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.27" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.77"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 106. PDR Uzmanın "Öğrencilere görgü kuralları hakkında bilgi
verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul
Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.69

2.39

TÜRÜ

Ozel

100

4.22

0.93

t

p

-2.932

.004

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".004" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.69" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.22"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 107. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş
dersleri doldurur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

2.66

1.38

TÜRÜ

Özel

100

3.51

1.58

t

p

-4.670

.000

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=2.66" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.51"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve

----------

185

psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 108. PDR Uzmanın "Okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman,
öğrencilere

rehberlik

hizmeti

verir"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen

Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.26

1.37

TÜRÜ

Ozel

100

3.71

1.34

t

p

-2.769

.006

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".006" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.26" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.71"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 109. PDR Uzmanın "Okula yeni başlayan öğrencilere okul hakkında
tanıtıcı bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.78

1.30

TÜRÜ

Ozel

100

4.13

1.08

t

p

-2.594

.010

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".01 O" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
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100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.78" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.13"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 11 O. PDR Uzmanın "Derste problem çıkararak dersin işlenmesini
engelleyen

çocukları

rehberlik

servisine

alır"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.92

1.20

TÜRÜ

Ozel

100

4.54

0.73

t

p

-5.809

.000

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.92" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.54"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 111. PDR Uzmanının "Tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmalarını
önlemek açısından nöbet tutar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı
ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

2.62

1.37

TÜRÜ

Ozel

100

3.25

1.60

p<0.05

t

p

-3.435

.001
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Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=2.62" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.25"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo

112.

PDR

Uzmanının

"Sınıf-içi

rehberlik

çalışmalarında

öğretmenlere bilgi verir" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.75

1.21

TÜRÜ

Ozel

100

4.08

1.22

t

p

-2.288

.023

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".023" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.75" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.08"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 113. PDR Uzmanının"Öğretmenlere çocukların bazı problemlerinin
farkına

varmasında yardımcı

olur"

Görevi

Farkındalığıile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi

Hakkındaki Öğretmen
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n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.85

1.19

TÜRÜ

Ozel

100

4.22

0.98

t

p

-2.715

.007

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".007'' çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.85" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.22"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 114. PDR Uzmanının "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri
sınıflar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları
Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.79

1.18

TÜRÜ

Ozel

100

4.12

0.95

t

p

-2.468

.014

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".014" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin ''x=3.79" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.12"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
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Tablo 115. PDR Uzmanının "Öğrenciler hakkında toplanan bilgileri analiz
eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul
Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.83

1.16

TÜRÜ

Ozel

100

4.24

0.97

t

p

-3.081

.002

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".002" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.83" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.24"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 116. PDR Uzmanının "Çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana
baba anlaşmazlıklarını çözümler, gerektiğinde aile terapisi yapar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.37

1.29

TÜRÜ

Ozel

100

3.71

1.33

t

p

-2.186

.030

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".030" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "X=3.37" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.71"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
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psikolojik

danışmanın

görevlerinin

farkındalıkları

ile

ilgili

olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 117. PDR Uzmanının "Okul korkusu, tırnak yeme, saldırganlık, içe
kapanıklık, kendini ifade edememe, sınav kaygısı vb. konularda sorunları
olan öğrencileri teşhis eder" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile
Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.92

1.14

TÜRÜ

Özel

100

4.25

1.12

t

p

-2.440

.015

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".015" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında develet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.92" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.25"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 118. PDR Uzmanının "Öğrencilerin başka insanları daha iyi
dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri için grupla eğitsel çalışmalar yapar"
Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü
ilişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.98

1.08

TÜRÜ

Ozel

100

4.30

1.00

p<0.05

t

p

-2.519

.012
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Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".012" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.98" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.30"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik

danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
Tablo 119. PDR Uzmanının "Davranış problemleri olan öğrencilere
danışma yapar" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev
Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.97

1.16

TÜRÜ

Ozel

100

4.27

1.05

t

p

-2.261

.024

p<0.05
Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".024" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalarına bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.97" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.27"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Tablo 120. PDR Uzmanının "Okulda boş geçen derslere girer" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

2.50

1.43

TÜRÜ

Ozel

100

3.27

1.61

t

p

-4.135

.000
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Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".000" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=2.50" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=3.27"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak

anket

maddelerine verilen cevapların özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.
Tablo 121. PDR Uzmanının "Yeni öğrencilerin okula uyum durumu
üzerinde

izleme

çalışmaları

yapar"

Görevi

Hakkındaki

Öğretmen

Farkındalığı ile Görev Yaptıkları Okul Türü İlişkisi
n

X

Ss

OKUL

Devlet

240

3.87

1.25

TÜRÜ

Ozel

100

4.34

1.08

t

p

-3.309

.001

p<0.05

Yapılan t testi sonucunda bulunan p değeri ".001" çıkmıştır. P<0.05 olduğundan
dolayı öğretmenlerin görev yapmış oldukları okul türleri arasında anlamlı bir
fark bulunmuştur. Devlet okulunda görevli 240 öğretmen ile özel okulda görevli
100 öğretmenin ortalamalara bakıldığında devlet okulunda görev yapan
öğretmenlerin "x=3.87" ve özel okulda görev yapan öğretmenlerin "x=4.34"
ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın

görevlerinin farkındalıkları

ile

ilgili olarak anket

maddelerine verilen cevaplardan özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden daha çok farkında olduğu söylenebilir.

Ortalamalara bakıldığında özel okullarda görev alan öğretmenlerin rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerinin neler olduğu konusunda devlet
okullarında görev alan öğretmenlerden çok daha farkında görülmektedir. Özel
okuların tam gün eğitim vermesi, rehberlik servislerinin daha sistemli
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çalışmasını sağlamakta olduğu düşünülmektedir. Öğretmenlere, öğrencilere,
velilere yönelik düzenlenen çeşitli seminerlerin de bu farkındalığı artırdığı
şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin Okuttukları
Sınıflara Göre Farklılık Gösterip Göstermediğine Yönelik Bulgular

Öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevlerine ilişkin
farkındalıkları okuttukları sınıflara göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine
ilişkin varyans analizi (ANOVA) sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

Tablo 122. PDR Uzmanın "Sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine
yardımcı olur" Görevi Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Okuttukları
Sınıf İlişkisi
Sıra Sınıf

n

X

Ss

F

p

Düzeyi

Farkın
Kaynağı
(TUKEY
HSD)

1

Birinci

43

3.47 1.32

2

İkinci

50

2.64 1.31

3

Uçüncü

47

3.09 1.52

4

Dördüncü 37

2.92 1.46 2.771 0.018

5

Beşinci

44

3.37 1.40

6

Branş

119 3.32 1.23

Toplam

340 3.17 1.37

1-2, 2-5, 26

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".018" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre birinci sınıf ile ikinci sınıfı okutan, ikinci sınıf ile
beşinci sınıfı okutan ve ikinci sınıf ile branş sınıfını okutan öğretmenlerin
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.
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Anlamlı

fark

öğretmenin

için

ortalamalara

(x)

bakıldığında

birinci

sınıfı

okutan

43

ortalaması "3.47" iken ikinci sınıfı okutan 50 öğretmenin ortalaması

"2.64", beşinci sınıfı okutan 44 öğretmenin ortalaması ise "3.37" ve branş sınıfı
okutan 119 öğretmenin ortalaması "3.34" olarak çıkmıştır. Buradan birinci sınıfı
okutan öğretmenlerin

ikinci, beşinci ve branş sınıfını okutan öğretmenlerden

daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 123. PDR Uzmanın "Öğrencilerden dersleri ile ilgili problemleri
olanlara

bilgi verir"

Görevi

Hakkındaki Öğretmen

Farkındalığı

ile

Okuttukları Sınıf İlişkisi
Sıra Sınıf

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

Birinci

43

3.93 1.18

2

İkinci

50

3.40 1.40

3

Üçüncü

47

3.53 1.38

4

Dördüncü 37

4.00 0.94 2.600 0.025

5

Beşinci

44

3.80 1.29

6

Branş

119 3.99 0.99

Toplam

340 3.80 1.19

1-2, 2-4, 26, 3-6

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".025" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre birinci sınıf ile ikinci sınıfı okutan, ikinci sınıf ile
dördüncü sınıfı okutan, ikinci sınıf ile branş sınıfını okutan ve üçüncü sınıf ile
branş sınıflarını okutan öğretmenlerin arasında anlamlı bir farklılaşma
görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında birinci sınıfı okutan 43
öğretmenin ortalaması "3.93" iken ikinci sınıfı okutan 50 öğretmenin ortalaması
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"3.40", üçüncü sınıfı okutan 47 öğretmenin ortalaması "3.53", dördüncü sınıfı
okutan 37 öğretmenin ortalaması "4.00" ve branş sınıfı okutan 119 öğretmenin
ortalaması

"3.99"

olarak

çıkmıştır.

Buradan

dördüncü

sınıfı

okutan

öğretmenlerin birinci, ikinci, üçüncü ve branş sınıflarını okutan öğretmenlerden
daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Tablo 124. PDR Uzmanın "Rehber ve psikolojik danışma hizmetlerinin
okuldaki diğer görevlilerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar" Görevi
Hakkındaki Öğretmen Farkındalığı ile Okuttukları Sınıf İlişkisi
Sıra Sınıf

n

X

Ss

F

p

Farkın
Kaynağı

Düzeyi

(TUKEY
HSD)
1

Birinci

43

4.09 1.02

2

İkinci

50

3.50 1.37

3

Uçüncü

47

3.77 1.42

4

Dördüncü 37

5

Beşinci

44

6

Branş

119 4.08 0.95

Toplam

340 3.92 1.18

4.08 1.06 2.240 0.050
3.84 1.38

1-2, 2-4, 26

p<0.05

Yapılan F testi sonucunda bulunan p değeri ".050" çıkmıştır. P<0,05 düzeyinde
anlamlı bir fark bulunmuştur. Farkın kaynağına bakıldığında, yapılan Tukey
HSD testi sonucuna göre birinci sınıf ile ikinci sınıfı okutan, ikinci sınıf ile
dördüncü sınıfı okutan ve ikinci sınıf ile branş sınıfını okutan öğretmenlerin
arasında anlamlı bir farklılaşma görülmektedir.

Anlamlı fark için ortalamalara (x) bakıldığında birinci sınıfı okutan 43
öğretmenin ortalaması "4.09" iken ikinci sınıfı okutan 50 öğretmenin ortalaması
"3.50", dördüncü sınıfı okutan 37 öğretmenin ortalaması "4.08" ve branş sınıfı
okutan 119 öğretmenin ortalaması "4.08" olarak çıkmıştır. Buradan birinci sınıfı
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okutan

öğretmenlerin

ikinci,

dördüncü

ve

branş

sınıflarını

okutan

öğretmenlerden daha farkında oldukları anlaşılmaktadır.
Yapılan varyans analizi (ANOVA) sonucunda birinci sınıf, dördüncü sınıf ve
branş

sınıflarını

okutan

öğretmenlerin

rehber

öğretmen ve

psikolojik

danışmanın görev farkındalıkları konusunda ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve beşinci
sınıfı okutan öğretmenlerden daha farkında oldukları tespit edilmiştir. Bu
sınıfları okutan öğretmenlerin, öğrencilerinin sadece bilişsel gelişimiyle değil
psikolojik, sosyal ve duyussal gelişimine önem veren öğretmenler olmalarından
kaynaklandığı düşünülmektedir.
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BÖLÜM VI
Sonuçlar ve Öneriler

Sonuç

Bu araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devlete ait rehber
öğretmen ve psikolojik danışmanı bulunan ilkokullar ile özel sektöre ait
ilkokullarda görevli öğretmenlerin, rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın
görevleri konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç çerçevesinde alt amaçlarla ilgili elde edilen
sonuçlar şu şekildedir:
1. Araştırmanın

birinci

amacı,

araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

demografik özelliklerini belirlemeye yönelikti.

Araştırmaya

katılan

öğretmenlerin

özellikleri

şunlardır;

cinsiyet

özelliklerine göre: 227 bayan (%66.8), 113 erkek (%33.2), eğitim
düzeylerine göre: iki yıllık eğitim enstitüsü 4 kişi (% 1.2), üç yıllık

eğitim

enstitüsü 9 kişi (%2.6), Atatürk Öğretmen Akademisi 177 kişi (%52.1), dört
yıllık lisans 112 kişi (%39.2), yüksek lisans/doktora 38 kişi (11.2);
öğretmenlik mesleğindeki kıdemine göre: 2 yıldan az 22 kişi (%6.5), 2-4 yıl
62 kişi (%18.2), 5-9 yıl 89 kişi (%26.2), 10-20 yıl 115 (%33.8); hizmet-içi
kursa katılıp katılmadıklarına göre: kursa katılanlar 106 kişi (%31.2), kursa
katılmayanlar 234 kişi (%68.8);

çalıştıkları okul türüne göre: devlette

çalışan öğretmenler 240 kişi (%70.6), özelde çalışan öğretmenler 100 kişi
(%29.4); okuttukları sınıflara göre: birinci sınıf 43 kişi (%12.6), ikinci sınıf 50
kişi (%14.7), üçüncü sınıf 47 kişi (%13.8), dördüncü sınıf 37 kişi (%10.9),
beşinci sınıf 44 kişi (%12.9), branş 119 kişi (%35.0).

2. Araştırmanın ikinci amacı öğretmenlerin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri ile ilgili görüşlerini belirlenmesi ile ilgilidir.
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Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin ağırlıklı görüşleri
dikkate alındığında; "sınav zamanlarında sınıf öğretmenlerine yardımcı olur,
okul yöneticilerine okulun işleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda
yardımcı olur, öğrencilere görgü kuralları hakkında bilgi verir, öğrencilerden
derslerle ilgili problemi olanlara bilgi verir, okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman öğrencilere rehberlik hizmetleri verir, derste problem çıkararak dersin
işlenmesini engelleyen çocukları rehberlik servisine alır, öğrenmede sınıfın
gerisinde kalan öğrencileri rehberlik servisine alarak sınıfın ahengini korur, özel
eğitim gerektiren öğrencilere rehber öğretmen gerektiğinde özel eğitim verir,
çocuğun ruh sağlığını direkt ilgilendiren ana-baba anlaşmazlıklarını çözümler,
gerektiğinde aile terapisi yapar, davranış problemleri olan öğrencilere danışma
yapar'' maddeleri rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevi olmayan
maddelerdir. Öğretmenler bu maddelerin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri arasında görmektedirler.

Öğretmenler sadece rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri
arasında olmayan "okula gelmeyen öğretmen olduğu zaman boş dersleri
doldurur'', "tenefüslerde öğrencilerin itişip kakışmalarını önlemek açısından
nöbet tutar'' ve "okulda boş geçen derslere girer'' maddelerinine katılmadıklarını
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin bu görevlerin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri arasında olmadığının farkında oldukları görülmektedir.

3. Araştırmanın üçüncü amacı öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin
cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaya yönelikti.

Araştırma sonucuna göre bayan öğretmenler erkek öğretmenlere göre
rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri konusunda daha farkında
oldukları saptanmıştır.

4. Araştırmanın dördüncü amacı öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin
eğitim düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaya
yönelikti.
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Araştırma sonucuna göre 4 yıllık lisans mezunu öğretmelerin ve Atatürk
Öğretmen Akademisi mezunu öğretmenlerinin rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

5.

Araştırmanın beşinci amacı öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin
mesleki kıdemine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaya
yönelikti.

Araştırma sonucuna göre mesleki kıdemi 2-4 yıl arasında olan öğretmenler
ile mesleki kıdemi 2 yıldan az olan öğretmenlerin rehber öğretmen ve
psikolojik danışmanın görevleri konusunda diğer kıdemlerde bulunan
öğretmenlere göre daha farkında oldukları saptanmıştır.

6. Araştırmanın

altıncı amacı öğretmenlerin farkındalık

düzeylerinin

rehberlik ve psikolojik danışma konusunda hizmet-içi eğitim kursuna
katılmalarına göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaya yönelikti.

Araştırma sonucuna göre hizmet-içi eğitim kursuna katılan öğretmenlerin
rehber

öğretmen

ve

psikolojik

danışmanın

görevleri

konusunda

katılmayanlara göre daha farkında oldukları saptanmıştır.

7.

Araştırmanın yedinci amacı öğretmenlerin farkındalık düzeyleri görev
yaptıkları okul türüne göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaya
yönelikti.

Araştırma sonucuna göre özel okulda görev yapan öğretmenlerin devlet
okulunda görev yapan öğretmenlerden rehber öğretmen ve psikolojik
danışmanın görevleri konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

8. Araştırmanın
okuttukları

sekizinci
sınıflara

amacı

göre farklılık

öğretmenlerin

farkındalık

gösterip göstermediğini

düzeyleri
saptamaya

yönelikti.

Araştırma
okutan

sonucuna

öğretmenler

göre birinci sınıfı okutan öğretmenler,
ve branş derslerini

veren öğretmenlerin

dördüncü

sınıfı

diğer sınıfları

okutan öğretmenlere göre rehber öğretmen ve psikolojik danışmanın görevleri
konusunda daha farkında oldukları saptanmıştır.

Öneriler

Bu araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir:

1. Konuyla ilgili kişilerin görüşleri alınarak ilkokul psikolojik danışman ve
rehberlik uzmanının açık bir şekilde görev tanımlaması yapılmalıdır.
Buna bağlı olarak öğretmenler psikolojik danışman ve rehberlik
uzmanının görevleri konusunda bilgilendirilmelidir.

2. Psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin amacına ulaşabilmesi için
ortak bir rehberlik anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla
okul yöneticilerine, müfettişlere, öğretmenlere düzenli olarak hizmet-içi
eğitim kursu düzenlenmeli ve onlara rehberlikle ilgili sahip oldukları
görevler anlatılarak bu konuda farkındalık yaratılmalıdır.

3. Psikolojik danışman ve rehberlik uzmanının gerektiğinde öğrencileri
yönlendirebileceği

(sevk edebileceği)

kuruluşlar sistem

içerisinde

çoğaltılmalıdır.

4. Öğretmen yetiştiren kurumlardaki psikolojik danışma ve rehberlik dersi
içerisinde, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunumunda
işbirliğinin

önemi

vurgulanmalı

farkındalıkları artırılmalıdır.

ve

öğretmenlerin

bu

konudaki
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Ek 1
Anketin Uygulanabilmesine Yönelik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından
Alınan İzin Belgesi

g
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MİLLİ EGİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIGI

İLKÖGRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜGÜ
Lefkoşa

Sayı: iöD.0.00-3511-B/08

08.01.2008

Sn. Mutlu Deveciogtu
Dörtvol İlkokulu
· Gazimağusa .
••Rehber öğretmenlerinin

görevlerine ilişkin görişl~

konulu anketin soruları

Talim ve Terbiye Dairem Müdürlüğü tarafindan incelenmiş ve uygulanmasında bir sakınca

görülmemiştir.
Anketi uygulamadan önce olcul müdürlükleri ile temas kımılmasr=ve uygulama
tamamlandıktan sonra da anket sonuçlarının Müdiirliiğümüze ve Talim Terbiye Dairesi
Müdürlüğü'nc iletilmesi hususunda bılgilerinizi saygı ile rica ederim.

L-

Hatice Düzgün
Müdür

DŞ I 1',-f
Tel
Fax .

E-maıl

{~R.) (392) 228 3136- 228 6893

Jffnl (392) 228 7158
mr.ff@mebnet.net

Lefkoşa-KICTC
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EK2
Anket Formu

Sayın Öğretmen;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlete ait ilköğretim kurumları ile
özel sektöre ait ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, Psikolojik
Danışma ve Rehberlik birimlerinde görevli Psikolojik Danışman ve Rehberlik
Uzmanının görevleri konusundaki farkındalık düzeyleri" konulu araştırma,
yüksek lisans tezi olarak hazırlanacaktır.
Araştırma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğretmenlerin
Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanının görevlerine ilişkin farkındalık
düzeylerinin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Bu amaçla hazırlanan dereceleme ölçeğinde Psikolojik Danışman ve
Rehberlik Uzmanının görevleri sıralanmıştır. Sizden istenen maddeleri
okuduktan sonra size en uygun gelen seçeneğin içerisine (X) işaretini
koymanızdır.
Sizden alınacak bilgiler sadece bu araştırma için kullanılacağından
adınızı ve soyadınızı yazmanız gerekmemektedir.
Bu ankete vereceğiniz samimi ve doğru cevaplar araştırmanın geçerlik
ve güvenirliğini artıracaktır.
İlginiz ve katkılarınız için teşekkür ederim.

Mutlu DEVECİOGLU
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
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BÖLÜM I: Kişisel Bilgiler

1. Cinsiyetiniz
( ) Kadın

( ) Erkek

2. Eğitim Düzeyiniz
) İki yıllık eğitim enstitüsü

( ) Üç yıllık eğitim enstitüsü

) Atatürk Öğretmen Akademisi

( ) Dört yıllık lisans

( ) Yükselisans/Doktora

3. Öğretmenlik Mesleğindeki Kıdeminiz
) 2 yıldan az
( ) 10-20 yıl

( ) 2-4 yıl

( ) 5-9 yıl

( ) 20 yıldan çok

4. Öğretmenlik hizmetine başladığınızdan beri Rehberlik ve Psikolojik
Danışma konusunda herhangi bir hizmet içi eğitim kursuna katıldınız mı?

( ) Evet

( ) Hayır

5. Hangi okulda görev yapıyorsunuz?
( ) Devlet

( ) Özel

6. Bu yıl kaçıncı sınıfları okutuyorsunuz?
Birinci sınıf ( )

İkinci sınıf (

Üçüncü sınıf (

Dördüncü sınıf (

Beşinci sınıf (

Branş ( )
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BÖLÜM II: Anket Formu
Bu bölümde yer alan sorular ilkokul öğretmenlerinin, Psikolojik Danışma
ve Rehberlik birimlerinde görevli Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanının
görevlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir. Psikolojik
Danışman ve Rehberlik Uzmanının görevlerine ilişkin görüşlerinizi verilen
ifadelere katılma derecenize göre karşılarında yer alan seçeneklerden size
uygun gelen seçeneğin içerisine (X) işareti koyarak belirtmeniz yeterli olacaktır.
5.Tamamen Katılıyorum
2.Az Katılıyorum

4. Çoğunlukla Katılıyorum
1. Hiç Katılmıyorum

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı:
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Oğrenciyi tanımaya yönelik hazırlamış
olduğu gözlem formlarını uygular.
öğrencileri
Ustün yetenekli
ortaya
çıkarır.
olan
(görme,
Problemleri
işitme,
zihinsel ve diğer) öğrencileri ortaya
çıkarır.
Oğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan
genel
bilgilerden
öğretmenlerin yaralanmalarını sağlar.
Oğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan
genel
bilgilerden
yöneticilerin yararlanmalarını sağlar.
Öğrenciler hakkında toplanan, özel
olmayan genel bilgilerden
velilerin
yararlanmalarını sağlar.
Sınav
zamanlarında
sınıf
öğretmenlerine yardımcı olur.
Disiplin
sorunu
olan
öğrencilerin
kişisel özelliklerini inceler.
Disiplin sorunu olan öğrencilerin çevre
koşullarını inceler.
Oğrencilerin
toplu-dosya
kayıtlarını
tutar.
binasını,
okul
yönetimini,
Okul
etkinlikleri tanıtma
kurallarını ve
çalışmaları yapar.
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12

Oğrencilere verimli ders çalışma
alışkanlıkları hakkında bilgi verir.

( )

( )

( )

(

)

( )

13

Okul yöneticilerine okulun işleriyle
ilgili
olarak
ihtiyaç
duyduğu
konularda yardımcı olur.
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Oğrencilere
görgü
kuralları
hakkında bilgi verir.
Öğrencinin
kendini
tanımasına
olur.
yardımcı
Oğrencilerden
derslerle
ilgili
olanlara
problemleri
bilgi verir.
Okula gelmeyen öğretmen olduğu
zaman, boş dersleri doldurur.
Okula gelmeyen öğretmen olduğu
rehberlik
zaman,
öğrencilere
hizmetleri verir.
Oğrencilere meslekleri tanıtır.
Son
sınıf
öğrencilerine
gidebilecekleri
okullar
hakkında
tanıtıcı bilgi verir.
Okula yeni başlayan öğrencilere
okul hakkında tanıtıcı bilgi verir.
Derste problem çıkararak dersin
işlemesini
engelleyen
çocukları
rehberlik servisine alır.
öğrencilerin
itişip
Tenefüslerde
kakışmalarını
önlemek açısından
nöbet tutar.
Sınıf-içi
rehberlik
çalışmalarında
öğretmenlere bilgi verir.
Sınıf içinde özel problemleri olan
öğrenciler hakkında öğretmenlerle
görüşmeler yapar.
Ustün
yetenekli
öğrencilerle
çalışmalar yapar.
Oğretmenlere
çocukların
bazı
problemlerinin farkına varmasında
yardımcı olur.
Çevrede
psikolojik
danışma ve
rehberlik yardımı
veren başka
kuruluşları tanır.
Çevrede
psikolojik
danışma ve
rehberlik
yardımı
veren
başka

)

)
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kuruluşlara
gerektiğinde
öğrenci
gönderir.
Oğrenciler
hakkında
toplanan
bilgileri sınıflar.
Oğrenmede sınıfın gerisinde kalan
rehberlik
servisine
öğrencileri
korur
alarak sınıfın ahengini
Oğrenmede sınıfın gerisinde kalan
öğrencileri
rehberlik
servisine
alarak sınıfın ahengini
korur.
Rehberlik ve psikolojik danışma
hizmetlerinin
okuldaki
diğer
görevlilerle
işbirliği
içerisinde
yürütülmesini sağlar.
Başarısız
olan
öğrencilerle
çalışmalar yapar.
Oğrenme
güçlükleri
bulunan
öğrencilerle çalışmalar yapar.
Ana-babalara çocuklarıyla ilişkileri
konusunda rehberlik eder.
Ozel eğitim gerektiren öğrencilere
tarafından
rehber
öğretmen
gerektiğinde özel eğitim verir
Çocuğun
ruh
sağlığını
direkt
ana-baba
ilgilendiren
çözümler,
anlaş mazi ı kl arını
gerektiğinde aile terapisi yapar
Okul
korkusu,
tırnak
yeme,
saldırganlık, içe kapanıklık, kendini
ifade edememe, sınav kaygısı vb.
konularda sorunları olan öğrencileri
teşhis eder.
Aile ile ilgili olarak problemleri olan
öğrencilere yardımcı olur
Oğrencilerin başka insanları daha
iyi dinlemeyi, anlamayı öğrenmeleri
için grupla eğitsel çalışmalar yapar.
Oğrencilerin
insanlarla
başka
iletişim kurmayı öğrenmeleri için
grupla eğitsel çalışmalar yapar.
Oğrencilerin
başka
insanlarla
iletişim kurmayı öğrenmeleri için
grupla eğitsel çalışmalar yapar
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Ek3
47 Maddelik Faktör Yükleri İle İlgili Analiz Sonuçları

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deletı

M1
M2
M3
M4
MS
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35

.714
.676
.628
.724
.689
.629
.613
.739
.770
.635
.668
.769
.520
.409
.758
.655
.292
.592
.766
.747
.797
.713
.464
.768
.483
.700
.832
.732
.735
.769
.806
.621
.801
.726
.730

.975
.975
.975
.975
.975
.975
.975
.975
.974
.975
.975
.974
.975
.976
.974
.975
.976
.975
.974
.974
.974
.975
.975
.974
.975
.975
.974
.975
.975
.974
.974
.975
.974
.975
.975

M36
M37

.739
.559

.975
.975

