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ÖNSÖZ 

Ortaöğretim dönemi hayatın ilk gençlik yıllarında önemli bir yere sahiptir. 
Gencin bu dönemde kazandığı bilgi, beceri ve davranışlar bir ömür boyu etkilerini 
gösterecek niteliktedir. Bu dönemde psikolojik danışma ve rehberlik etkinlikleri 
eğitimin ayrılmaz bir parçası olmanın yanı sıra gelecekte alınacak kararlarla ilgili de 
basamak oluşturmaktadır. Bu nedenle ortaöğretim döneminde psikolojik danışma ve 
rehberlik hizmetleri ergenlerin kişisel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimleri için 
çok önemlidir. 

Bu araştırma ortaöğretim (10. sınıf) rehberlik programının, rehber 
öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Bu çalışmanın rehberlik hizmetlerinde kullanılan programların verimliliğinin 
arttırılması amacıyla yapılacak düzenlemelere yarar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca başarılı ve mutlu bireylerin yetiştirilmesi ve ortaöğretim okullarında rehberlik 
hizmetlerinin niteliğinin arttırılması çalışmalarına kaynak olması umut edilmektedir. 

Araştırmanın gerçekleşmesinde destek ve yardımlarını esirgemeyen, yüksek 
lisans dersleri ve tez çalışması sırasında bana katkılarından dolayı Yrd. Doç. Dr. 
Şahin KESİCİ ve tez danışmanım Sayın Dr. Abdullah SÜRÜCÜ’ye, eğitim hayatım 
boyunca benden destek ve ilgilerini hiç esirgemeyen sevgili anneme ve babama, eşim 
Can EŞEN’e, doğumuyla dünyamıza neşe ve ışık katan OĞULCAN’ıma ve görüşme 
sorularını yanıtlamak için vakit ayıran rehber öğretmenlere (psikolojik danışman) 
teşekkür ederim. 
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ÖZET 

10. SINIF REHBERLİK PROGRAMININ (SINIF ÖĞRETMENLERİ 
İÇİN) REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarındaki 10. sınıflar için hazırlanan 
rehberlik programının sınıf öğretmenleri için ne ölçüde gerçekleştirildiğinin, rehber 
öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Çalışmada, nitel araştırma 
modeli kullanılmış olup, “benzeşik (homojen) örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırmanın evrenini, 2005-2006 eğitim/öğretim yılı, Karaman ili merkez ilçe ve 
diğer ilçelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ortaöğretim kurumlarında 
görev yapan psikolojik danışmanlar oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Bu görüşmeler esnasında, rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik 
programında olması gereken temel amaçlar, bölümler, etkinlikler, programın güçlü 
ve zayıf yanları, programın işlevselliği ve uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri 
alınmıştır. Araştırmada toplanan verileri, betimleme, kodlama, kavram ve 
kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan “içerik analizi” tekniği ile analiz edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular: Rehber öğretmenlerin görüşlerine göre, 
rehberlik programında olması gereken başlıca temel amaçlar; mesleki rehberlik, ilgi 
ve yetenek farkındalığı, ergenlik çağı sorunları, kişilik gelişimi ve problem çözme 
becerisidir. Rehber öğretmenlere göre, programın güçlü yanları, bölümlerin amaca ve 
ihtiyaca uygun hazırlanmış ve öğrenci merkezli olmasıdır. Programın düzenli olması 
da rehber öğretmenler tarafından güçlü yanlar arasında sayılmaktadır. Programın 
zayıf yanlarının ise, zaman alıcı, uygulayıcılarının az olması ve meslekleri inceleme 
bölümü ile serbest zaman kullanımı bölümlerindeki etkinliklerin yetersiz olduğudur. 
Ayrıca bazı rehber öğretmenler, programı uygulamada maddi külfet gerektirdiği 
gerekçesiyle zorlandıklarını belirtmişlerdir. Rehber öğretmenler, 10. sınıf rehberlik 
programının işlevselliğinin arttırılması için sınıf öğretmenlerinin uygulamaya dahil 
edilmesi gerektiğini, programın güncelleştirilmesi, bölümlerin gözden geçirilmesi ve 
faydasına inanılmasının gerekliliğini görüş olarak belirtmişlerdir. Bazı rehber 
öğretmenlere göre ise, programın uygulama ve anlayıştan kaynaklanan işlevsizliği 
bulunmaktadır. Görüşme yapılan rehber öğretmenler bölümleri uygulanabilir 
bulmuşlardır. Bölümlerin uygulanabilirlik düzeyini, kısmi ve düşük bulanların yanı 
sıra, bölümlerin uygulanabilirlik düzeyinin, bölümden bölüme farklılık gösterdiğini 
ve kitlenin kabul düzeyine göre de değiştiğini düşünmektedirler. Rehber 
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öğretmenlere göre, 10. sınıf rehberlik programının etkinlik değerlendirme formu 
uygun hazırlanmış ancak, öğrencilerin objektif davranmamasından kaynaklanan 
işlevsizliği bulunmaktadır. Öğrenciye yönelik yapılan değerlendirme ile ilgili olarak, 
etkinliklerin uygulanmasına özen gösterilmesi, öğrencinin ön planda olduğunun 
unutulmaması, değerlendirmenin uzman kişilerce yapılması ve sınıf öğretmenlerinin 
bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Görüşme yapılan rehber öğretmenler, değişiklik önerilerine ilişkin olarak 
sınıf rehber öğretmenlerinin daha aktif olması, eğitimden geçirilmeleri, programın 
güncelleştirilmesi, uygulamadaki ve değerlendirmedeki sorunların giderilmesi ve 
etkinliklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 
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ABSTRACT 

THE EVALATION OF THE 10TH CLASS GUIDANCE PROGRAMME 
(FOR CLASS TEACHERS) THROUGH THE VIEW OF THE GUIDANCE 
TEACHER 

The aim of this study is to evaluvate in what dimension the guidence, which 

was prepared for the tenth classes of secondary schools, is realized and utilized by 

the branch teachers with the point of the guidence teachers. In this study qualitative 

research was used and homojen illistration method was used. This research field is 

formed by the psychological consultents who work in official institution in Karaman 

in 2005-2006 educational-instruction ministry. In this research an interview method 

is used as a means of collection datum. 

During these interviews, from guidance teachers opinions are taken about in 

tenth class guidance programme which must be in basic purposes, chapters activites, 

strong and weak sides, functional and practicality of it. Datums collected in this 

research are analysed, through the tecnique of “content analyze” which includes the 

processes of description, coding and categorizing. 

The conclusions got from this study: according to the opinions of guidance 

teachers, in a guidance programme mainly these basic purposes which must be in, are 

these; Professional guidance, awareness of interest and talent, the problems of 

youthful acne, development of personality and dexterity of solving problem. 

According to the guidance teachers, the powerful sides of the programme are the 

episodes which were prepared as a proper to the aim and necessity and dealt with the 

student basis. The orderliness of the programme is also seen as the powerful side of 

the programme. The weak sides of the programme are these, taking too much time 

people who practise this programme is less, and it is thought that the episode which 

deals with the profession’s search and the episode of using free time activities aren’t 

enough. Also some of the guidance teachers stated that with the reason of bringing 

financial burden of this programme they got very tired while using it. Guidance 

teacher stated that for the to get increased the tenth class programme’s functionality, 

branch guidance teacher must be included to the programme, the programme must be 

updated, scrutinized of, the episodes and believing the necessity of using the 
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programme and according to the some guidance teachers there is nonfunctional side 

of the programme which based from using and understanding of it. Guidance 

teachers whom are interviewed finded the episodes useful. The suitability level of the 

episodes are found by some of them low and some of them are found that it can be 

changeble from episode to episode and according to the acceptence level of the mass. 

According to the guidance teachers, evaluation of the activity form included tenth 

class guidance programme was prepared suitable but there is a nunfuntional 

positional which comes from the students who can’t behave objective. Evaluation 

which has tendency to the student it is thought that activities must be practised with 

care, evaluations must be done with care, it mustn’t be forgetten that the students are 

in front position, evaluations must be done with the specialist people and branch 

guidance teacher must be informed. Guidance teachers whom are interviewed 

concerning the varition offers in programme think that branch guidance teacher must 

be more active, must be educated, programme must be updated, the problems in 

practive and in evaluation must be removed and activities must be variated. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

“Eğitim” ve “öğretim” kavramları insanlığın var oluşundan bu yana yeni 

anlam, içerik ve boyutlar kazanarak önemini sürdürmektedir. Geniş anlamı ile 

eğitim, kişinin gelişmesinde çevreden gelen ve onun davranışlarını etkileyen, 

gelişimine yön veren etkilerin tümüdür (Baymur, 1971).  

Eğitimde amaç, bir dizi öğrenmelerle kişinin davranışının değişimini 

sağlamaktır. Ancak bu değişim, rasgele bir değişme değil, istendik, kasıtlı bir 

değişmedir (Ertürk,1982). Davranış değişimi “kişinin yaşantı kazanması” ile 

sağlanabilmekte ve bu değişim bir süreç özelliği taşımaktadır. 

Çağdaş yaşamın gereklerine uygun olarak, eğitim anlayışı ve eğitimden 

beklentiler değişmektedir. Çağdaş dünyada eğitimin amacı, bireyi sadece zihinsel 

yönden bilgi ve becerilerle donatmak değildir. Eğitim anlayışında öne çıkan nokta 

bireyin yeterince karmaşık ve problemlerle dolu dünyaya uyum sağlaması, etkili bir 

birey olarak yaşaması, kişisel, sosyal, duyuşsal ve bedensel yönden bir “bütün” 

olarak gelişmesidir (Özgüven, 1999). Bu sürecin gerçekleşmesinde, okulun diğer 

programlarının yanında, bireyin ilgi, yetenek ve değerlerini tanıması, güçlü ve zayıf 

yönlerini bilmesi, çevrede kendisine sunulan olanaklardan haberdar olması ve 

mevcut seçeneklerden kendisine en uygun olanını seçebilmesi amacı ile bireye 

yapılan sistemli ve profesyonel yardım olarak tanımlanan rehberlik hizmetleri, 

yirminci yüzyılın başlangıcında Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitime üçüncü bir 

boyut olarak girmiştir. Ülkemizde ise eğitimcilerimizin rehberlikten söz etmeye 

başlamaları ikinci dünya savaşını izleyen yıllara rastlar. Bu yıllarda hazırlanan 

öğretim programlarında bireysel farklılıkların dikkate alınmasının gerekliliği 

üzerinde durulmuştur (Kuzgun, 1984). 

Araştırmacılar bugüne kadar rehberliğin pek çok tanımını yapmışlardır. Bu 

tanımlar incelendiğinde hepsinin ortak bir şekilde ifade ettiği bazı noktaların olduğu 

dikkat çekmektedir. Bu noktalar; öğrencilerin gereksinimleri, ilgileri, yetenekleri, 
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benliği, yaşantısına yönelik konularda seçim yapması, kararlar vermesi, sorunları 

çözmesi, çevreye uyum sağlaması vb. öğelerin olduğu görülmektedir (Akbaş, 2001). 

Rehberliğin bu şekilde tanımlanması rehberlik çalışmalarını eğitim 

çalışmalarına yaklaştırmıştır. Rehberlik çalışmalarında, öğrenciyi yalnız zihinsel 

olarak değil, sosyal, duygusal ve kişisel yönden geliştirmek amacı güdülür. Böylece 

rehberlik, eğitim çalışmalarının bugüne kadar ihmal edilmiş bir yönünü tamamlayıcı 

çalışmalar olup, öğretim çalışmalarının boş bıraktığı yeri doldurarak genç kuşağa 

daha dengeli ve kapsamlı bir eğitim sağlama çabası olarak düşünülebilir. 

Bir bireyin başka bir bireye yaptığı yardım biçiminde sınırlı bir anlayışla ele 

alınırsa rehberlik, insanoğlunun dünyada var oluşu ile başlamıştır denebilir. Ancak, 

bugünkü anlam ve kapsamı ile psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları yaygın 

bir biçimde endüstride ilerlemiş karmaşık toplumların eğitim sistemlerinde yer 

almaktadır (Pişkin, 1989). 

Ülkemizde, yaş ve gelişim düzeylerine göre okulöncesi, ilköğretim, 

ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim, 

ilköğretim kapsamında yer alan ve ortalama 6 yaş grubunun devam ettiği eğitim 

kademesidir (Özgüven, 1999). 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (1994)’na 

göre Türkiye’de 6-14 yaş arasındaki çocukların okula devam etmeleri zorunludur. 

İlköğretim okulları, ilk ve ortaokulların birleştirilerek organize edilmesinden 

meydana gelmiş 8 yıllık öğretim kurumudur. Ortaöğretim kademesi ise, 8 yıllık 

ilköğretim okullarının üzerinde, dört yıl eğitim veren lise ve dengi okullardan 

oluşmaktadır. 

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında gerek ülkemizde gerekse batı 

ülkelerinde kaydedilen gelişmeler incelendiğinde, uygulamaların öteki eğitim 

kademelerine oranla ortaöğretim kademesinde daha yaygın ve yoğun bir düzeye 

eriştiği görülmektedir. 

Bu sonuç okulların ve öğrencilerin özellikleri bakımından psikolojik danışma 

ve rehberlik hizmetlerinin en çok ihtiyaç duyulan öğretim kademesinin, ortaöğretim 

olduğuna dikkati çekmektedir. 
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Tan (1992), ortaöğretimin temel amaçlarını kısaca şöyle tanımlamaktadır; 

a) Ergenin kişilik bütünlüğünü kazanmasını sağlamak, 

b) Ergenin yetişkin yaşamın iş dünyasına hazırlanması, 

c) Özel yeteneklerin geliştirilmesi, 

d) Bireyin kendisini dil ve sanatsal faaliyetlerle ifade edebilmesi, 

e) Yükseköğrenim için hazırlanması, gibi konular ağırlık kazanmıştır. 

Kepçeoğlu (1978), “orta dereceli okullarda rehberlik uzmanlarının görevleri”ne 

ilişkin yaptığı bir araştırmada, on görev alanı belirlemiştir. Bunlar: 

 1- Okul rehberlik programını geliştirme ve uygulama, 

 2- Psikolojik danışma, 

 3- Oryantasyon/okula alıştırma, 

 4- Öğrencileri tanıma, 

 5- Bilgi verme ve yöneltme, 

 6-Yerleştirme, 

 7- İzleme, 

 8- Araştırma ve değerlendirme, 

 9- Çevre ve veli ile ilişkiler. 

Görkem (1985)’de, “öğrencilerin rehberlik uzmanlarından gördükleri hizmetler 

ile bekledikleri hizmetler arasındaki fark” adlı araştırmasında, okul danışmanlarının 

fonksiyonlarını; bireyi tanıma, bilgi verme, psikolojik danışma ve rehberlik, aile 

rehberliği ve yönetsel görevler alanlarında incelemiştir. 
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Tan (1992)’a göre, modern eğitimin amaçları, rehberliğin de ulaşmaya çalıştığı 

amaçlardır. Rehberlik çocuğun “kişi” olarak bedensel, zihinsel ve sosyal bütün 

yeteneklerini geliştirmesine, kendine en uygun mesleği edinmesine, çevreyle olumlu 

ve etkili ilişkiler kurabilen, iyi bir vatandaş olmasına yardım etmektir 

Eğitim ve rehberlik, birbirlerini tamamlayıcı kavramlardır. Bu durumda eğitim 

programı ve rehberlik programının ortak özellikler sergilemesi gerekmektedir. Varış 

(1994)’a göre, eğitim programı; bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve 

yetişkinler için sağladığı, Milli Eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine 

dönüktüm faaliyetleri kapsar. Öğretim, ders dışı kol faaliyetleri, özel günlerin 

kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık vb. hizmetler ve fonksiyonlar bu 

çerçeve içine girer. 

Baytekin (1996)’de eğitim programını; 

1- Öğretim programı (dersler ve içerikleri), 

2- Uygulanan grup ve bireysel öğretim programı (yetenek ve ilgi alanı), 

3- Rehberlik programı (öğrenci yönlendirme) olarak, üç öğeden oluşan bir 

bütünlük içinde düşünmüştür. 

Ertürk (1994), eğitim programları konusunda şu iki hususu özellikle 

vurgulamaktadır; 

a) Eğitim ve öğretim, öğrencilerin kişiliklerini geliştirmelerini, düşünce 

üretmelerini, kendilerine özgü yol ve yöntem bulmalarını sağlayabilmektir. 

b)  Eğitim programları, öğrencilerin ilgilerini doyuracak, yeteneklerini ortaya 

çıkaracak, onları seçecekleri mesleklere yöneltecek, mesleklerin bilgi ve 

becerilerini kazandıracak seçimlik ders ve eğitim etkinliklerini içermektedir. 

Eğitim programı ve rehberlik programı birbirinden bağımsız düşünülemez. 

Örneğin; Milli Eğitim temel Kanunu’nun “yöneltme” başlıklı maddesinde, “fertler 

eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli 
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programlara ve okullara yöneltilerek yetiştirilir. Milli eğitim sistemi, her bakımdan 

bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Yöneltmede ve başarının 

ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme 

metotlarından yararlanılır” denilmektedir (Kantarcıoğlu, 1987). 

Resmi ortaöğretim okullarında rehberlik programı, Rehberlik Araştırma 

Merkezi tarafından hazırlanıp, Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla her okula 

gönderilen “Rehberlik hizmetleri çerçeve programı” dikkate alınarak 

hazırlanmaktadır. Rehberlik hizmetleri çerçeve programı, rehber öğretmeni bulunan 

ve bulunmayan okullar için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Bu program göz önüne 

alınarak her okul kendisi için, “rehberlik hizmetleri çalışma planı” hazırlamaktadır. 

Sınıf rehber öğretmenleri kendilerine verilen yıllık çalışma planına göre “Sınıf 

rehberlik Hizmetleri Çalışma Planı” hazırlamaktadır. Sınıf rehber öğretmeni, okul 

rehber öğretmeninden yardım almaktadır. 

Araştırma konusu olan 10. sınıf rehberlik programı, dört bölümden 

oluşmaktadır; birinci bölüm, serbest zaman kullanımıdır. Bu bölüm ile öğrencilerin 

serbest zamanlarını etkili ve verimli olarak değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. 

İkinci bölüm, aile ve çevre ile olumlu ilişkiler geliştirmedir. Bu bölüm ile 

öğrencilerin ailesi ve çevresiyle olumlu ilişkiler geliştirmenin ve yaşam boyu 

sürdürmenin önemini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Üçüncü bölüm, yaşam 

becerileridir. Bu bölüm ile öğrencilerin yaşam boyunca yapacakları her işte amaç 

belirleme, sorun çözme, karar verme ve sorumluluk alma becerilerinin kişisel 

gelişimleri açısından önemini kavrayabilmeleri amaçlanmaktadır. Dördüncü bölüm 

ise, meslekleri incelemedir. Bu bölüm ile öğrencilerin meslekleri inceleyerek kendine 

uygun meslek seçenekleri oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır  (M.E.B., 2000). 

Kepçeoğlu (1997)’na göre iyi bir rehberlik programı geliştirmek için kurumu 

ve hizmet verilecek bireylerin gelişim ihtiyaçlarını iyi tanımak gerekir. Psikolojik 

danışma ve rehberlik programı, okullarda müdürlerle, uzmanlar ya da bazı kurullar 

arasında imzalanan dokümanlar olarak düşünülmemelidir. Program yaşantılar bütünü 

olarak ele alınmalıdır. Gerçek program da yaşantıya dönüşen programdır. 
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Gibson L. Robert ve Mitchell (1981), okul rehberlik programlarının temel 

prensiplerini şöyle açıklamaktadırlar: 

1- Okul rehberlik programları, tüm gençlerin gelişimsel ve uyum ihtiyaçlarına 

hizmet etmek için düzenlenir. 

2- Öğrenci rehberliği, çocuğun eğitim sistemine ilk girişinden başlayıp, 

çocuğun formel eğitimi boyunca devam eden bir süreç olarak düşünülür. 

3- Eğitilmiş rehberlik personeli, mesleki uzmanlıklar, liderlik ve yöneltmenin 

sağlanması için gereklidir. Bu mesleğin dışındakilerin de değerli katkıları 

olmayacağı anlamına gelmez. 

 4- Programın etkinliği için, bazı temel rehberlik aktiviteleri gereklidir. Eğer 

onlar etkin olacaksa, bu aktiviteler spesifik olarak planlanmalı ve geliştirilmelidir. 

 5- Okul rehberlik programı, hizmet ettiği popülasyonu, kendine özgü 

özelliklerine ya da sorunlarına uygun aktiviteleri yansıtmalıdır. Bu şekilde, bireylere 

uygulanabilecek programlar farklı olabildiği gibi her bir okulun rehberlik programı 

da diğer programlardan farklı olabilir. 

 6- Gelişmelerine bağlı olarak, okul rehberlik programı, öğrencilerin 

ihtiyaçlarının, düzenli ve sistematik değerlendirilmesi ve programın uygulandığı 

çevresel ortamın kendine özgü özellikleri üzerine dayandırılır. 

 7- Okul rehberlik programı, kişinin tüm gelişimi ile ilgilidir. 

 8- Okuldaki etkin bir eğitim programı, etkin bir öğrenci rehberlik programına 

ihtiyaç duyar. 

 9- Yedinci maddeye bağıntılı olarak okul rehberlik programının başarısı için, 

öğrencinin bu programı anlaması ve desteklemesi önemli bir faktördür. 

 10- Okul rehberlik programları önemlidir. Çünkü rehberlik başarının değeri ile 

ilgili objektif verileri sağlayacak türden bir programdır. 
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 11- Okul danışmanı ekibin bir üyesidir. Danışman, öğrenciye olan ilgi ve 

onunla ilgili programları psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, yönetici ve diğer 

eğitim personeli ile paylaşır. 

 12- Okul rehberlik programı, kişinin kararlar verecek ve planlar yapacak hakka 

ve kapasiteye sahip olduğuna inanır. 

 13- Okul rehberlik programı, her bir kişinin tekliğine, (öğrencinin) bu 

biricikliğe hakkı olduğuna inanır (Akt: Ada, 1990). 

Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında 1975-1976 öğretim yılında rehberlik 

uygulamaları zorunlu hale getirilirken (Kuzgun, 1991), ortaöğretim okullarında 

yürütülecek rehberlik programlarının neler başarması gerektiği şöyle özetlenebilir: 

▪ Öğrenciler, daha önceki okul yaşantıları ile çeşitli yanlardan tanınmaya 

çalışılır. Bunun için onların, ortaokuldan gelen dosyaları incelenir ve öğrencileri 

ilgililere ve kendilerine tanıtmada bu dosyalardan yararlanılır. 

▪ Her gencin, kendisi ve çevresi ile olan ilişkilerini toplumsal ve mesleki 

ihtiyaçlarını anlamasına, içinde yaşadığı toplumsal şartları da dikkate alarak hayatını 

düzenlemesine yardım sağlanır. 

▪ Lise programları, yönetmelikleri, ders dışı kol çalışmaları, okulda ve çevrede 

bulunan her türlü gelişme imkanları hakkında bilgi verilir. Bu tür bilgiler, broşürler 

ve küçük el kitapları hazırlanıp dağıtılmak yoluyla da verilebilir. 

▪ Her gencin, daha olgun bir hayat felsefesi kazanmasına, daha gerçeğe uygun, 

kapsamlı ve doyurucu değerler sistemi geliştirmesine yardım sağlanır. 

▪ Her gencin, hem kendisini, hem içinde yaşadığı toplumsal çevrede bulunan 

eğitim imkanlarını, toplumsal ve ekonomik şartları dikkate alarak kendisine en uygun 

düşecek mesleği seçme konusunda yardım sağlanır. Bunun için yaz aylarında, iş 

bulmalarına, boş zamanlarında çevrede bulunan bir takım iş yerlerinde çalışarak, iş 

tecrübeleri kazanmalarına yardımcı olunur. 
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▪ Bütün öğrencilere, grup rehberlik yaşantıları, gereken öğrencilere bireysel 

psikolojik danışma yardımları sağlanır. 

▪ Kişisel, sosyal ya da mesleki, eğitsel olsun, her gencin özel problemlerinin 

çözümüne yardım da bulunulur. 

▪ Daha üst öğrenim kurumlarına gidecekler ya da hayata atılacaklar için 

gençlerin, en uygun seçimler yapmalarına ve kararlar almalarına yardımcı olunur. Bu 

geçiş döneminde hatalara düşmemesi için gerekli rehberlikte bulunulur. 

▪ Okul programlarının etkinliğini değerlendirebilmek için, okulu bitiren 

öğrenciler çalışma hayatında izlenir. Özellikle mezunların, hangi üst okullara 

gittikleri, ne iş tuttukları ve ne derece başarı gösterdikleri tespit edilir. Okulu 

bitirmeden ayrılan öğrencilere, onların hayata uyumlarını kolaylaştırmak üzere 

rehberlik yardımları sağlanır (Baymur, 1975). 

Bu şekilde öğrenmede öğrenciye yapılacak rehberlik hizmetleri ve 

yöntemlerinin rolü etkin olmaktadır. Rehberlik hizmetleri aynı anda öğrencinin 

başarı durumunu da olumlu yönde etkilemektedir (Tan, 1986). 

Kuzgun (1998)’a göre, gelişimsel rehberlik yaklaşımında, bireylerin 

hayatlarının her döneminde başarmaları gereken bir takım gelişim görevleri vardır. 

Bireylere verilecek rehberlik yardımının amacı bu gelişim görevlerini 

tamamlamalarını kolaylaştırmak ve desteklemektir (Akt: Erkan, 2000). 

Ortaöğretim kurumlarındaki rehberlik hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin 

gelişim özellikleri şunlardır: 

 ▪ Sevilme, sevme, sevgisini başkaları ile paylaşmayı öğrenme. 

 ▪ Değişen toplumsal gruplara dahil olmasını, bu gruplardaki değişik rolleri ve 

kendi rolünü öğrenme. 

 ▪ Kendi cinsinin psiko-sosyal, biyolojik rolünü öğrenerek buna uygun 

davranışlar, tavırlar geliştirme. 
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 ▪ Başkalarına ve topluma karşı ödevlerini kavrayacak bir vicdan duygusu ve 

ahlak anlayışı ve değerler sistemi geliştirme. 

 ▪ Uygun bağımlılık-bağımsızlık tarzı geliştirme ve yürütme. 

 ▪ Fiziksel ve fizyolojik değişmeleri kabul etme, kendini bu değişmelere 

uydurabilme, kas koordinasyonu ve kontrolünü sağlayabilme. 

 ▪ Dil, sayılar, şekiller ve benzeri simgelerle düşünmesini, bunları etkili biçimde 

kullanmasını öğrenme ve soyut kavramları anlama, oluşturma yeteneğini geliştirme. 

 ▪ Fiziksel çevre ve dünyasını keşfedip kontrol etmesini öğrenme. 

 ▪ Eş seçme, evlenme, aile kurma gibi sosyal rollere hazırlık. 

 ▪ Bir meslek seçmeye hazırlık (Yeşilyaprak, 2000), olarak sıralayabiliriz. 

Ortaöğretim öğrencileri bütün bu gelişim özelliklerini kazanabilmek için rehberlik 

hizmetlerine ihtiyaç duyar. 

Ortaöğretim kurumlarının genel, mesleki ve teknik lise oluşlarına göre de 

rehberlik hizmetlerinin yoğunlaştığı alanlar değişik olmaktadır (Baytekin, 1996). 

Genel lisede rehberlik hizmetlerinin etkinlik alanları, şu başlıklar altında toplanabilir: 

Okul içinde yaşanılan sosyal sorunlara yönelik rehberlik faaliyetleri: 

 1- Arkadaşlar arasında yaşanılan problemler, 

 2- Öğrenci-öğretmen ilişkilerinde yaşanan problemler, 

 3- Okul içinde çalışanlarla (idareci, memur, hizmetli, kantin görevlileri vs.) 

ilgili olarak yaşanan problemlere yönelik rehberlik faaliyetleri. 

Okul içindeki öğrenim yaşantılarıyla ilgili sorunlara yönelik rehberlik 

hizmetleri: 

 1- Ders çalışma alışkanlıkları, 
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 2- Meslek seçimi ile ilgili olarak yaşanan problemler, 

 3- Gelecekte seçilen mesleğe ya da belirlenen amaçların iş alanı ve 

buna bağlı olarak ekonomik özgürlük ve hayat güvencesine yönelik rehberlik 

faaliyetleri. 

 Okul ve aile ile ilgili sorunlar, okul aile işbirliğinin sağlanmasına 

yönelik rehberlik faaliyetleri. 

  Öğrencinin gelişimi ile ilgili sorunlar; psikolojik, sosyal ve fizyolojik 

gelişim ve beraberinde yaşanan problemlere yönelik olarak düzenlenecek rehberlik 

faaliyetleri (Baytekin, 1996). 

 Mesleki ve teknik liselerde, “okul içindeki sosyal sorunlar”, “okul ve 

aile ile ilgili sorunlar”  ve “öğrencinin gelişimi ile ilgili sorunlar”ın yanı sıra aşağıda 

belirtilen alanlarla ilgili sorunlar ağırlıklı olarak rehberlik hizmetlerinin etkinlik 

alanlarını oluşturmaktadır: 

 a) Yeteneğe yönelik ilgi alanlarının ölçülmesi: ortaokuldan yetenek ve 

ilgilerine göre ortaöğretime gelen öğrencilerin, yeti, yetenek, ilgi ve 

becerilerinin geliştirilmesine çalışılır. 

b) İş alanına yakınlaşma: Bu basamakta öğrenciler, iş yaşamına ve ileri öğretime 

hazırlanır. İyi üretici ve iyi tüketici olarak yetiştirilmeleri sağlanır. 

c) Mesleki etkileşime başlangıç: Çağın tekniğine yönelik geleceğin meslek 

bilgileri öğrenciye sunulur.  

d) Okul-aile ve meslek lisesi: Çevrenin özellikleri, iş imkanları ile bu işlere olan 

istek ve ihtiyacın bilinmesi önem taşır. 

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle gelişmesini ve böylece onun 

kendini gerçekleştirmesinin amaçlayan psikolojik yardım hizmetlerini kapsadığı için, 

bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi gereği önem taşır. Hizmet türleri, genel 

olarak bu hizmetlerin verildiği eğitim kademesi, kurumun nitelikleri, hizmetlerin 
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temel işlevleri ya da hangi alandaki problemin çözümüne yönelik olarak organize 

edildiğine bağlı olarak değişebilir (Yeşilyaprak, Güngör ve Kurç, 1999). 

Rehberlik hizmetleri birinci derecede öğretmenler tarafından sağlanmalıdır. 

Ancak öğretmenlere hizmet öncesinde sağlam bir rehberlik anlayışı ve bilgisi 

kazandırılmalı ve hizmetlerini daha iyi yapabilmeleri için kendilerine sürekli olarak 

uzman desteği sağlanmalıdır (Kuzgun, 1992). Sınıf öğretmeni, sınıf içindeki 

rehberlik etkinliklerini, ders etkinlikleri ile bütünleştirerek sürdürürken sınıf dışı 

rehberlik hizmetlerine de katılır. Bu hizmetler, okul rehberlik kurulunda görev alma, 

rehberlik programının hazırlanmasına katılma, rehberlik etkinlikleri için velileri 

yönlendirme, okul içinde ve dışında rehberlikle ilgili seminer ve bilgilendirme 

toplantılarına katılma vb. olabilir. Sınıf içi rehberlik uygulamalarında sınıf 

öğretmeninin rolü çok, danışmanın rolü daha azdır, sınıf dışı rehberlik 

uygulamalarında sınıf öğretmeninin rolü küçük, danışmanın rolü daha büyüktür 

(Ültanır, 1998). 

Sınıf rehber öğretmenleri rehberlik programına uygun olarak rehberlik 

görevlerini sürdürürken bazı güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Rehberlik programları, 

sınıf rehber öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından tartışılmaktadır. 

 

Problem 

Bu araştırmada “10. sınıf rehberlik programının değerlendirilmesi ile ilgili 

rehber öğretmenlerin görüşleri nelerdir?” sorusuna cevap aranacaktır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, ortaöğretim kurumlarında görevli rehber 

öğretmenlerin, 10. sınıf düzeyindeki rehberlik programının değerlendirilmesine 

ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Bu genel amaç çerçevesinde araştırmada aşağıdaki 

alt amaçlara cevap aranacaktır. 
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Alt Amaçlar 

 1. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programının temel amacına 

yönelik görüşleri nelerdir? 

 2. Rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programı bölümlerinin öğrenci 

kazanımları hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 3. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programının bölümleri ile ilgili 

görüşleri nelerdir? 

 4. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programı bölümlerine ait 

etkinliklerin değerlendirilmelerine yönelik görüşleri neleridir? 

 5. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programı bölümlerinin 

uygulanması sonrasında kullanılan “etkinlik değerlendirme formu” hakkında 

görüşleri nelerdir? 

 6. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programının güçlü yanları 

hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 7. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programının zayıf yanları 

hakkındaki görüşleri nelerdir? 

 8. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programının işlevselliği hakkında 

görüşleri nelerdir? 

 9. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programı bölümlerinin 

uygulanabilirlik düzeyleri açısından görüşleri nelerdir? 

 10. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programında öğrenciye yönelik 

yapılan değerlendirmenin daha kaliteli olmasını sağlamaya yönelik görüşleri 

nelerdir? 

 11. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programıyla ilgili değişiklikler 

açısından görüşleri nelerdir? 
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Araştırmanın Önemi 

 Öğrenci kişilik hizmetleri eğitim sürecinin tamamlayıcı, destekleyici ve 

çözümleyici unsuru olarak, çağdaş eğitimde vazgeçilmez hale gelmiştir. Öğretilecek 

bilgiler kadar, çoğu durumda da istenen davranış değişikliklerinin ön koşullarını 

sağlayıcı olan kişilik hizmetleri çağdaş eğitim stratejilerinin temelini teşkil etmiştir. 

Bu hizmetler bütünü içinde öğrencileri tanımaya, onları kendilerine tanıtmaya, 

sonrasında ise yöneltmeye, yerleştirmeye, izlemeye ve değerlendirmeye dayalı 

rehberlik hizmetleri ayrı bir önem kazanmıştır. 

 Eğitim sistemine öğrenciler belli zamanlarda belirli durumlar için psikolojik 

yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu ihtiyacı karşılamak üzere öğrencilerin gelişim 

ihtiyaç ve özelliklerine uygun olarak sınıf düzeylerine göre rehberlik programları 

hazırlanmıştır. Programlar rehber öğretmenlerle işbirliği içinde sınıf rehber 

öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Uygulamalarda bazı aksaklıklar ortaya 

çıkmaktadır. 

 Bu araştırma, ortaöğretimde uygulanan sınıf rehberlik programının, rehber 

öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesine yöneliktir. 10. sınıf rehberlik 

programının rehber öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi sonucu 

ortaya çıkan bulgular ışığında, yeni hazırlanacak rehberlik programlarına katkıda 

bulunulabileceği düşünülmektedir. Ayrıca rehber öğretmenler ve sınıf 

öğretmenlerine de rehberlik programını uygulama konusunda yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

 

Sayıtlılar 

 1. Rehber öğretmenlerin, kendilerine verilen bilgi toplama araçlarını 

içtenlikle yanıtlayacakları varsayılmıştır. 

 2. Bu araştırmada kullanılan veri toplama aracının (yarı yapılandırılmış 

görüşme formu), geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır. 

 3.  Seçilen örneklemin evreni temsil ettiği varsayılmıştır. 
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Sınırlılıklar 

 1. Araştırmanın bulguları, çalışma evrenini oluşturan Karaman ili ve 

ilçelerinde bulunan resmi ortaöğretim kurumlarında 2005-2006 öğretim yılında görev 

yapan rehber öğretmenlerden örneklem grubuna giren toplam 35 rehber öğretmen 

(psikolojik danışman)’ın görüşleri ile sınırlıdır. 

 2.  Rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının değerlendirilmesine 

ilişkin görüşlere ait araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formunun tespit 

ettiği niteliklerle sınırlıdır. 

 

Tanımlar 

 Rehber Öğretmen: “Asıl görevi öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik 

danışma hizmetleri olan öğretmen” (M.E.B., 1985). 

 Ortaöğretim: “Temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim gören genel, 

mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar” (Milli Eğitim Mevzuatı, 

1996). 

 Rehberlik Programı: 167 sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği 

çerçevesinde okulların kendi imkân ve şartlarına göre hazırlamaları gereken 

programdır (Göğen, 1997). 

 Program Değerlendirme: Gözlem ve çeşitli ölçme araçları ile eğitim 

programlarının etkililiği hakkında veri toplama, elde edilen verileri programın 

etkiliğinin işaretçileri olan ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın etkililiği 

hakkında karar verme sürecidir (Erden, 1995). 

 Sınıf Rehber Öğretmeni: Eğitim- öğretim kurumlarında bir sınıfın rehberlik 

hizmetlerini yürüten ve rehberlik saatlerine giren ilköğretim kurumlarında şube 

rehber öğretmenini, orta öğretim kurumlarında ise sınıf öğretmenini ifade eder  

(M.E.B., 2001). 
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BÖLÜM II 

 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR 

Rehberlik alanında okullarda yürütülmekte olan çalışmaların değerlendirilmesi 

amacıyla sınırlı sayıda araştırma yapıldığı görülürken, rehberlik anlayışına ilişkin 

Türkiye ve yurtdışında çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bunlar; 

Kepçeoğlu (1975), orta dereceli okullarda rehberlik anlayışı üzerine yaptığı bir 

çalışmada, okullarda görevli müdür, rehberlik uzmanı, rehber öğretmen ve 

öğretmenlerin rehberlik anlayışlarını tespit etmiştir. Örneklemine giren orta dereceli 

okullarda görevli müdür, rehberlik uzmanı, rehber öğretmen ve öğretmenlerin 

rehberlik anlayışları yetkili uzmanlarca kabul edilen ortak ölçütler bakımından 

yetersiz bulunmuştur. Başarılı rehberlik uygulamaları yapılan okullarda görevli 

personelin rehberlik anlayışları, uygulama yapılmayan okullardaki personele oranla, 

yetkili uzmanların kabul ettiği ölçülere yaklaşmıştır. 

Ada (1990), ortaöğretim okullarında yürütülmekte olan rehberlik faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi konulu çalışmasını, Trabzon ili resmi ortaöğretim kurumlarında 

görev yapan 220 öğretmen üzerinde gerçekleştirmiştir. Araştırmada, okullarda 

yürütülen rehberlik hizmetleri ile ilgili araştırmacı tarafından geliştirilen “anket” 

kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin okullardaki rehberlik 

hizmetlerini, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanlarının yürütmeleri gerektiği 

kanısında birleştiklerini, okullardaki rehberlik hizmetlerini %30 oranında sınıf rehber 

öğretmenleri, %36 oranında rehber öğretmenler, %15 oranında da diğer öğretmenler 

tarafından yürütüldüğünü, okullarda çalışan öğretmenlerin rehberlikle ilgili 

bilgilerinin ve rehberlik alanındaki temel hizmetlerden, bireyi tanıma ve yöneltme 

dışındaki hizmetlerin yetersiz olduğu saptanmıştır.    

Araştırma grubuna giren okullarda rehberlik servislerinin varlığı hakkında 

%86’sı bulunduğunu, %14’lük kısmı da servisin bulunmadığını belirtmişlerdir. 

Öğretmenler, okullarda rehberlik hizmetlerinin, rehberlik ve psikolojik danışma 

uzmanı tarafından yürütülmesi kanaatinde birleşmişlerdir. 
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Pişkin (1989), orta dereceli okullarda görevli yönetici, öğretmen ve 

danışmanların ideal ve gerçek danışmanlık görev algılarını incelemiştir. Liselerde 

görevli 100 yönetici, 100 öğretmen ve 70 danışman üzerinde yapılan araştırmada, 

ideal algılar ile gerçek algılar arasında genel olarak fark olduğu bulunmuştur. 

Yalnızca psikolojik danışma ve tanıma görevleri bakımından müdür, danışman ve 

öğretmenlerin ideal görev algılarının yeterli düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. 

Asan (1987), ortaokul ve ilköğretim bölge okullarında rehberlik faaliyetleri 

konulu çalışmasında, rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde, yöneticilerden, rehber 

öğretmenlerden ve sınıf rehber öğretmenlerinden kaynaklanan güçlükleri 

araştırmıştır. Araştırmanın örneklemi, İlköğretim Genel Müdürlüğü^ne bağlı resmi 

ortaokullardan, ilköğretim okullarından ve ilköğretim bölge okullarından rehberlik 

servisi bulunan toplam 194 okuldaki yönetici, rehber öğretmen ve sınıf rehber 

öğretmenlerinden oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı 

tarafından geliştirilen ve okuldaki rehberlik hizmetlerini içeren 27 maddeden oluşan 

anket kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sınıf öğretmenlerinin öğrencilerin 

aile, sağlık, başarı, yetenek ve benzeri durumları ile az ilgilendikleri, yıllık rehberlik 

programının hazırlanmasında rehber öğretmenlere az derecede yardımcı oldukları ve 

yine sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerinin önemine ve gereğine az derecede 

inandıkları saptanmıştır. 

Büyükkaragöz (1985) tarafından temel eğitim 2. kademe ve orta öğretim 

kurumlarında sınıf öğretmenliği ile ders dışı eğitici çalışmaların değerlendirilmesi 

konulu bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, temel eğitim kurumları 2. 

kademe, lise ve dengi okullarda rehberlik programının temel uygulama alanlarında 

sınıf öğretmenliği ve eğitsel kol faaliyetleri ile ilgili programların değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Çalışmada, Konya il merkezinde orta dereceli okullarda görev yapan 256 

öğretmene konu ile ilgili hazırlanan 46 maddelik bir anket formu uygulanmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun ders dışı 

eğitici çalışmaları ve rehberlik faaliyetlerini yeterince yapmadıkları saptanmıştır.  

Özaydın (2002), resmi ilköğretim okullarında yönetici, rehber öğretmen ve 

sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre rehberlik ve psikolojik danışma 
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uygulamalarının ne derece gerçekleştiğini belirlemek amacıyla bir araştırma 

yapmıştır. 

Tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma evreni, İstanbul ili Kadıköy 

İlçesinde rehber öğretmen (psikolojik danışman) bulunan 43 okuldur. 

Araştırma sonucunda, ilköğretim okullarında, genel olarak rehberlik 

uygulamaları “çok” ve “kısmen” düzeyinde gerçekleşmiştir. “Tam” ve “hiç” 

uygulanmayan etkinlik bulunmamaktadır. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında 

öğretmenler için düzenlenen seminer ve konferanslar ile üniversitelerle işbirliği 

yapılarak, psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki gelişmeleri izleme ve 

yeniliklerden yararlanma “az” düzeyde gerçekleşen etkinliklerdir. 

İlköğretim okullarında rehberlik hizmetlerine yönelik etkinliklerin ne derecede 

gerçekleştiğine ilişkin yönetici, rehber öğretmen (psikolojik danışman) ve sınıf 

öğretmeni görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Rehberlikle ilgili hizmet içi eğitime katılıp katılmama durumuna 

göre, katılanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Deneklerin kıdem ve 

konumlarına göre fark anlamlı bulunmamıştır. 

Akbaş (2001)’ın yaptığı bir araştırmada ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 

rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşturulan işbirliğini incelemek amacıyla, 

Adana ili Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerinde rehber öğretmeni (psikolojik 

danışman) bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 26 ortaöğretim ve 39 ilköğretim 

okulunda görevli 71 rehber öğretmen (psikolojik danışman) ve 263 yönetici ile 

görüşülmüştür.Araştırmanın ikinci aşamasında 8 müdür yardımcısı, 8 rehber 

öğretmen (psikolojik danışman) ve 16 sınıf rehber öğretmeni olmak üzere 32 kişi ile 

görüşme yapılmıştır. Araştırma verileri “Rehberlik Hizmetleri Değerlendirme 

Formu” ve işbirliğini etkileyen faktörlerin neler olduğunu belirlemek amacıyla da 

“Görüşme Formu” ile toplanmıştır. 

Araştırma sonucunda, on farklı rehberlik hizmetleri etkinliğinin altısında, 

yönetici algıları ile rehber öğretmen (psikolojik danışman) algıları arasında düşük 

düzeyde tutarlılığın olduğu belirlenmiştir. Okul düzeyi ve idareci-rehber öğretmen 
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(psikolojik danışman) puanlarına bakıldığında, yıllık plan ve programların 

hazırlanması ve öğrencilerin kendilerine uygun eğitsel kolların seçimindeki rehberlik 

etkinliklerinde yapılan işbirliğini değerlendirmede, danışman ve yöneticiler arasında 

yöneticiler lehine anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. 

Çalışmanın sonucunda, “yüksek idare desteği, geliştirici iletişim, olumlu 

psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, psikolojik danışmanın çaba ve 

motivasyonu, isteklilik, eğitim ve gelişime önem verme, koruyucu ve önleyici 

rehberlik anlayışı, öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, sorumlulukların yerine 

getirilmesi, danışman rolünün benimsenmesi, öğrenci sayısının azlığı ve yüksek 

düzeyde veli katılımının” işbirliğinin yüksek düzeyde olmasını sağlayan faktörler 

olduğu belirlenmiştir. 

İşbirliğinin düşük düzeyde gerçekleşmesine yol açan faktörler ise, “düşük idare 

desteği, engelleyici iletişim, olumsuz psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, 

danışmanın düşük motivasyonu, danışman rolünün benimsenmemesi, isteksizlik, 

sorun çözmeye yönelik rehberlik anlayışı, sorumlulukların yerine getirilmemesi, ders 

programlarının yoğunluğu, yönetmeliklerin yetersizliği, veli katılımının azlığı, 

öğrenci ihtiyaçlarına duyarsızlık ve öğrenci sayısının fazlalığı” olarak tespit 

edilmiştir. 

Gögen (1997), okul rehberlik bürolarının rolü ve rehberlik programı 

amaçlarının lise birinci sınıflarında gerçekleşme düzeylerini araştırmıştır. Araştırma 

bulguları şöyledir: 

Öğrenciler, okullarındaki rehberlik bürolarının ve rehber öğretmenlerin 

varlığından bilgi sahibidirler. Rehber öğretmen tarafından dersler, not sistemi, boş 

zamanların değerlendirilmesi, arkadaşlık ilişkileri, sınava hazırlanma, sınav 

yönetmeliği vb. konularda okul içinde bilgiler verilmektedir. “Öğrenci Tanıma 

Formu” doldurmuşlardır. Bu form haricindeki öğrenciyi tanıma teknikleri, sınıf 

öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından uygulanmamıştır. Öğrenciyi tanımada, 

bilgi toplama kaynakları sınırlı kalmıştır. Rehberliğin en önemli işlevlerinden biri 

olan eğitimsel ve mesleki yönlendirmenin yerine getirilmediği, bunun yapılabilmesi 
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için gerekli ilgi, yetenek envanterlerinin uygulama ve değerlendirme çalışmaları 

yapılmamıştır. 

Okul yöneticisi / rehber öğretmen (psikolojik danışman)/ ders öğretmenleri  

arasındaki ilişkilerin, rehberlik hizmetlerinin gerektirdiği işbirliği ve ortak çabayı 

yansıtacak düzeyde olmadığı, rehber öğretmen (psikolojik danışman)/ veli ilişkisinin 

yeterince geliştirilemediği, rehber öğretmen (psikolojik danışman) / öğrenci 

ilişkilerinin bireysel boyutlarda (öğrenci problemlerinin görüşülmesi, öğrencinin 

psikolojik, sosyal ve kültürel problemlerine yönelik çözümler üretilmesi) yeterince 

sağlanmadığı araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır. 

Güvenç (2001)’in,  yönetici, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen 

görüşlerine göre rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlükleri 

belirlemek amacıyla yaptığı araştırmanın bulgularına göre: 

Yönetici, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenlerin, okullarda rehberlik 

hizmetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan güçlüklere ilişkin görüşleri arasındaki fark, 

cinsiyet değişkenine göre istatiksel açıdan manidar değildir. Rehberlik anlayışının 

olmaması, yeterli sayıda rehber öğretmen bulunmaması, rehber öğretmenler için 

yeterli fiziki ortam ve araç-gereç bulunmaması, sınıf rehber öğretmenlerinin bu 

konuda yeterli bilgiye sahip olmaması ve ailelerin yeterli destek vermemesi gibi 

sorunlar da saptanmıştır. 

Hugley ve arkadaşları (1993), tarafından yapılan araştırmada, öğrenci, 

öğretmen ve velilerin rehberlik programını değerlendirmeleri istenmiştir. Missouri 

Kapsamlı Rehberlik Programının uygulandığı okullarda yapılmıştır. Araştırma 

verileri 14 liseden alınmıştır. Araştırmaya 280 öğrenci, 125 anne/baba, 150 öğretmen 

katılmıştır. 

Missouri Kapsamlı Rehberlik Programı, Missouri İlk ve Ortaöğretim 

Departmanının Rehberlik Birimi tarafından geliştirilmiştir ve eğitim şu unsurlara 

dayanmaktadır: Program bütün öğrencilere ulaşmaktadır. Rehberliğe, programlı bir 

yaklaşım getirmektedir. Güvenilirliği sağlanmaktadır. Rehberlik dışı etkinlikleri yok 

ederek danışmanların tüm zamanlarını, rehberlik programına ayırmalarını sağlamak 
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için çalışmaktadır. Rehberlik programı yoluyla sağlanması planlanan öğrenci 

yeteneklerini tanımlamaktadır. 

Öğrenciler farklı şekillerde rehberlik programına katılmışlardır. Öğrencilerin 

danışmanla katıldıkları en sık etkinlik bireysel oturumlardır (%72,9). Ayrıca 

öğrenciler sınıf içi sunumlara (%65) ve küçük gruplara (%49,6) katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Çalışma toplantıları, seminerler ve büyük gruplar aracılığıyla (%30) 

programa katılmışlardır. 

Ebeveynlerden danışmanla görüşme nedenlerini ifade etmeleri istenmiştir. 

Ebeveynlerin %80’i danışmanla görüştüklerini belirtmiştir. Görüşme konuları ise, 

%54,4 kolej ve lise sonrası eğitim, %54,4 okul başarısı, %53,4 lise derslerinin 

planlanması, %36,9 mali yardım ve giriş koşulları, %36,9 kişisel, sosyal ve duygusal 

sorunlar, %32 kariyer araştırması ve planlaması, %28,2 test sonuçlarının yorumu, 

%25,2 öğretmenlerle ilişkilerden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerin değerlendirmelerine göre okul danışmanları, öğrencilerin 

kişisel, eğitimsel ve kariyer hedefleriyle ilgili bireysel veya küçük grup planlamaları 

yapmak için büyük çabalar harcamaktadır. Ayrıca öğrencilerin, en az %80’i, 

danışmanların aşağıdaki etkinlikler konusunda önemli çabalar sarf ettiklerini 

belirtmişlerdir: okul çalışanları ve ebeveynlerle konsültasyon, test sonuçları ve diğer 

verilerin yorumu, rehberlik programının amaçları ile ilgili okul çalışanları ve 

toplumla, halkla ilişkiler etkinlikleri (Akt: Özaydın, 2002).  

Saylan ve Gürgan (2002), “Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine Göre 

Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi”ne yönelik araştırma yapmış, aynı 

zamanda rehber öğretmeni bulunan ve bulunmayan okullarda rehberlik 

hizmetlerindeki farklılıkları da araştırmıştır. Araştırma örneklemini, Balıkesir İli 

Merkez İlçede bulunan 24 rehber öğretmen, resmi ilköğretim okulu ikinci kademe ve 

ortaöğretim okullarında tesadüfi örneklem yolu ile seçilen 38 yönetici, 177 öğretmen 

ve 423 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, Rehberlik Hizmetleri Okul 

Yürütme Kurulu ve rehber öğretmenin yapması gereken görevlerle ilgili 32 soruluk, 
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dörtlü skala ile cevap verilecek anket ve görüşme yöntemiyle alınmıştır. Araştırma 

bulguları: 

Rehber öğretmeni bulunan ve bulunmayan okullardaki rehberlik hizmetlerinin, 

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine göre tam olarak yerine getirilmediği, ancak 

rehber öğretmeni bulunan okullardaki rehberlik hizmetlerinin, rehber öğretmeni 

bulunmayan okullardaki rehberlik hizmetlerinden daha nitelikli ve yönetmeliğe daha 

uygun olarak işlediği sonucuna varılmıştır. 

Rehber öğretmeni bulunan okullarda, görüşme yöntemi ile yönetici, öğretmen 

ve öğrencilerden elde edilen bilgiler şöyledir: 

Yöneticilerin %90’ı, Rehberlik Araştırma Merkezi ile ilişkilerin, okul rehber 

öğretmeni aracılığıyla daha iyileştiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tamamına 

yakını, rehberlik hizmetlerinin gerekliliğine ve rehberlik ile ilgili işlerin bu konuda 

uzman olan rehber öğretmen tarafından yapılmasının daha yararlı olacağına 

inandıklarını ifade etmişlerdir (%98). Öğrencilere göre, sınıf rehber öğretmeni 

tarafından uygulanan tekniklerinin sonuçlarına göre, bazı öğrencilere rehberlik 

hizmetleri sunulmuştur (%48). Öğrencilerin kendileri için önem taşıyan kişilik 

problemleri, meslek seçimi, sınav kaygısı, karşı cinsle arkadaşlık, ailevi sorunlar vb. 

konularda yardım almak istediklerini ifade etmişlerdir. 

Erözkan (1997), tarafından yapılan bir araştırmada Malatya İlindeki ilköğretim 

okullarında görevli yönetici ve öğretmenlerin PDR hizmetlerine ilişkin 

değerlendirmeleri belirlenmiş ve bu değerlendirmeler bazı değişkenlere göre 

incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre: 

Araştırmanın yapıldığı ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin psikolojik 

danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik değerlendirmeleri, yüksek düzeyde 

bulunmuştur. Yöneticilerin 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 fark bulunamamışken, 
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bayan öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini değerlendirme 

düzeyi, erkek öğretmenlerden yüksek, branşlarına göre; fen bilimleri branş 

öğretmenlerinin değerlendirme düzeyi, sosyal bilimler branş öğretmenlerinden daha 

yüksek bulunmuştur. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları, 

verilerin toplanması ve verilerin analizi ve yorumlanmaları yer almaktadır. 

 

Araştırma Modeli 

 Araştırma, nitel araştırma modelinde yürütülmüştür. Nitel araştırmada, 

örneklem üzerinde elde edilen verilerle, evren hakkında genellemeler yapmak önemli 

değildir. Önemli olan bir evrende olabildiğince çeşitlilik, farklılık ve aykırılık 

çalışmalara dahil edilerek bütüncül bir resim elde etmektir. Nitel araştırmanın en 

güçlü olduğu yön, araştırmacıya araştırılan problem hakkında ayrıntılı ve derinliğine 

veri sağlamasıdır. Ancak nitel araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgular, nicel 

araştırmada olduğu gibi, dışardan nesnel olarak gözlenen gerçeklerden çok, 

araştırmaya katılan bireylerin algıları olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak nitel 

araştırma sonuçlarının genellenmesi ve doğruluğunun tam olarak saptanması 

mümkün değildir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

 Rehberlik programının gerçekleştirilmesi konusunda öğretmen görüşleri “yarı 

yapılandırılmış görüşme” tekniği ile elde edilmiştir. 

 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmada, nitel araştırma modelinde yer alan “Amaçlı Örnekleme 

Yöntemleri”nden biri olan “Benzeşik (homojen) Örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. 

Amaçlı örnekleme zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine 

çalışılmasın olanak verir. Bu anlamda amaçlı örnekleme yöntemleri pek çok 

durumda, olgu ve olayların keşfedilmesinde ve açıklanmasında yararlı olur (Yıldırım 

ve Şimşek, 2005). 
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 Benzeşik (homojen) örnekleme yöntemi ile küçük, benzeşik bir örneklem 

oluşturma yoluyla belirgin bir alt grubu tanımlamak amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, rehber öğretmenlerden oluşan bir örneklem seçilmiştir. Karaman ili 

merkez ilçe ve diğer ilçelerde rehber öğretmeni (psikolojik danışman) bulunan ve 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve görüşmeyi 

kabul eden rehber öğretmenlerle çalışılmıştır. Rehber öğretmenlerle görüşme 

yapılmasının nedeni, programı bilen ve sonuçlarını uygulamaya yansıtacak olan 

bireyler olarak görülmeleridir. Aynı zamanda rehberlik uygulamaları açısından bilgi 

ve deneyimleri, sınıf öğretmenlerine göre daha fazla olması nedeniyle rehber 

öğretmenlerin görüşlerinden yararlanılmıştır. 

 Evrenden tesadüfi örnekleme yoluyla oluşturulan örneklem grubundaki 

rehber öğretmenlerin, hizmet yılına ve cinsiyetine göre dağılımları Tablo 1‘de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1 
Örneklemi Oluşturan Rehber Öğretmenlerin Cinsiyet ve Hizmet Yılına 

Göre Dağılımı 
 

Hizmet Yılı 
Cinsiyet 

0-5 6-10 11-15 16-20 Toplam

Erkek 5 3 5 3 16 

Bayan 7 7 3 2 19 

Toplam 12 10 8 5 35 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi örneklemi oluşturan16 erkek, 19 bayan rehber 

öğretmenin, beşi, 15-20 yıl; sekizi, 10-14 yıl; onu, 5-9 yıl ve onikisi, 0-5 yıl arasında 

hizmet yılına sahiptir. Örneklem grubunu oluşturan rehber öğretmenlerin 

çoğunluğunun 0-5 (12), 6-10 (10) hizmet yılına sahip olduğu görülmektedir. 
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Verilerin Toplanması 

Nitel yöntemle yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bilgi toplama 

teknikleri; gözlem, görüşme ve doküman incelemesidir. Araştırmacı, kendi araştırma 

probleminin özelliğine göre, bu tekniklerden bir ya da daha fazlasını araştırmasında 

kullanabilir (Şimşek ve Yıldırım, 2003). 

Kuş (2003)’a göre de nitel araştırma da, bireylerin yaşamlarındaki rutin ve 

problemli anları ve anlamları tanımlayan çalışmaları ve çeşitli emprik materyal 

setini-vaka incelemesi, kişisel deneyim, içebakış, yaşam öyküsü, görüşme gözlemsel, 

tarihsel ve görsel metinler içermektedir. Nitel araştırmalarda yaygın kullanıma sahip 

teknikler, katılımlı gözlem ve görüşmedir. 

Görüşme (interview, mülakat), sözlü iletişim yoluyla veri toplama (soruşturma) 

tekniğidir (Karasar, 2005). 

 Bu araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı yapılandırılmış görüşme 

formu” kullanılmıştır.  

 Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu Ek-1’de 

sunulmuştur. Görüşme formunda yer alan sorular Selçuk Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinde iki öğretim üyesinin görüşü alındıktan sonra, altı rehber öğretmenle 

uygulama yapılmış ve alınan sonuçlara göre yapılan düzenlemelerle görüşme formu 

uygulamaya hazır hale gelmiştir. Görüşme formu 14 sorudan oluşmaktadır. Tüm 

görüşülenlere aynı sorular sorulmuş ve görüşleri alınmıştır. Örneklem grubunu 

oluşturan 35 kişiyle yaklaşık bir saat görüşme yapılmıştır. 

 Bu görüşmeler sırasında, rehber öğretmenlerden, sınıf öğretmenlerine yönelik 

10. sınıf rehberlik programının olması gereken temel amaçları, içeriği, güçlü ve zayıf 

yanları, işlevselliği ve uygulanabilirliği hakkında görüş alınmıştır. Son olarak rehber 

öğretmenlerden programa ilişkin değişiklik önerileri alınmıştır. Rehber öğretmenler 

sorulara birden fazla yanıt verebilmişlerdir. Görüşme sırasında herhangi bir sorun ile 

karşılaşılmamıştır. 
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Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Araştırmanın verileri 14 soruyu kapsayan bir yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılarak toplanmış, kodlama yöntemi ile veri haline getirilmiştir. 

Verileri çözümlemek için iki genel yöntem kullanılabilir. Bunlardan birincisi; 

derinlemesine analiz gerektirmeyen verilerin incelenmesinde kullanılan betimsel 

analiz, ikincisi ise daha yakından incelemeyi ve bu verileri açıklayan kavram  ve 

temalara ulaşmayı gerektiren içerik analizidir (Şimşek ve Yıldırım, 2005). 

Toplanan veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. İçerik analizinde 

temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmaktır. 

Görüşmelerde elde edilen veriler, yazılı metin haline getirilmiş ve 

düzenlenmiştir. Yazılan veriler okunmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Veriler 

okunurken cümleler kavramlaştırılarak kodlanmıştır. İçerik analizinde ilk aşama 

verilerin kodlanmasıdır. 

Kavramlar düzenlenip yazıldıktan sonra görüşme yapılan her kişiye bir numara 

verilmiştir. O kavramı görüş olarak belirten kişiye bir yazılmıştır. Temanın kaç birey 

tarafından görüş olarak belirtildiğini bulmak amacıyla frekansı ve daha sonra da 

yüzdeliği bulunmuştur. Frekanslara dayalı olarak yorum yapılmıştır. 
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR 

Bu bölümde, uygulanan içerik analizi sonucunda ortaöğretim okullarında 

görevli rehber öğretmenlerin rehberlik programını değerlendirmelerine yönelik 

görüşlerine ait alt problemlerle ilgili bulgulara yer verilmiştir.  

Alt problemlere göre sıralayalım. 

1. Rehber Öğretmenlerin, 10. Sınıf Rehberlik Programının Temel 
Amacına Yönelik Görüşleri Nelerdir? 

Rehber öğretmenlerin görüşlerine ait frekans dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2 
Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Temel Amaçlarına 

Yönelik Görüşlerine Ait Frekans Dağılımı 
 

S.No TEMEL AMAÇ f % 

1 Mesleki rehberlik 17 48 

2 İlgi ve yetenek farkındalığı 13 37 

3 Ergenlik çağı sorunları 11 31 

4 Kişilik gelişimi 11 31 

5 Problem çözme becerisi 10 29 

6 İhtiyaca cevap vermesi 10 29 

7 Bireysel rehberlik 8 23 

8 Eğitsel rehberlik 7 20 

9 Kişiler arası ilişkiler 5 14 

10 Kendine güven 3 9 

11 Kendini ifade 2 6 

12 Karar verme becerisi 1 3 

13 Ölçülebilir ve değerlendirilebilir olma 1 3 

14 Kendini gerçekleştirme 1 3 

15 Motivasyon 1 3 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi 10. sınıf rehberlik programında bulunması gereken 

temel amaçlar konusunda yapılan görüşmelerde rehber öğretmenlerden 17’si mesleki 

rehberlik; 13’ü ilgi ve yetenek farkındalığı; 11’i ergenlik çağı sorunları; 10’u 

problem çözme becerisi; 10’u ihtiyaca cevap vermesi; 8’i bireysel rehberlik; 7’si 

eğitsel rehberlik; 5’i kişiler arası ilişkiler; 3’ü kendine güven; 2’si kendini ifade; 1’i 

karar verme becerisi; 1’i ölçülebilir ve değerlendirilebilir olma; 1’i kendini 

gerçekleştirme; 1’i motivasyon konusunda görüşlerini ifade etmişlerdir. 

 10 sınıf rehberlik programında bulunması gereken temel amaçlardan 

“mesleki rehberlik”, rehber öğretmenlerden 17’si tarafından ilk sırada görüş olarak 

belirtilmiştir. Rehber öğretmenler henüz alan seçimini yeni yapmış olan bu 

öğrencilerin alanlarla-ÖSS ilişkisini görmelerini, ilgi ve yeteneklerine uygun olan 

meslekleri tanımalarını, mesleklerle beraber ilgili iş alanlarının tanıtımını ve 

öğrencilerin yönlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlerden biri, 

“rehberlik programının temel amacını, ÖSS ve yüksek öğretime yönelik, öğrencileri 

bilinçlendirmek olmalıdır” diyerek görüşünü belirtmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 13’ü, “ilgi ve yetenek farkındalığı” ifadesini 10. 

sınıf rehberlik programında olması gereken temel amaçlardan biri olarak ifade 

etmişlerdir. Rehber öğretmenler, öğrencilerin kendini tanıma, ilgilerini fark etme, 

yeteneklerini fark etme, eğilimlerini öğrenmelerinin gerekliliğini ifade etmişlerdir. 

Bir rehber öğretmen, “öğrencilerin kendilerini daha yakından tanımalarına yönelik 

anket ve testler yer almalı” diyerek görüşünü belirtmiştir. 

 Rehber öğretmenlerin 11’i tarafından “ergenlik çağı sorunları” rehberlik 

programının temel amacı olarak gösterilmiştir. Öğrencide kimlik gelişimini 

destekleme, rol değişimi hakkında bilgilendirme, içe dönük öğrencileri 

sosyalleştirmenin gerekliliğini belirtmişlerdir. Bir rehber öğretmen “ergenlik 

dönemine ilişkin çalışmalara yer verilmeli” şeklinde görüş belirtmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 11’i, “kişilik gelişimi” ifadesini 10. sınıf rehberlik 

programının temel amacı olmalı şeklinde ifade etmiştir. Rehber öğretmenler, kişilik 

gelişimini destekleyici olumlu modeller bulunmalı, okul kuralları ve sosyal beceriler 
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hakkında bilgi verilmeli, deneyim kazanacağı ortamlar oluşturulmalı şeklinde görüş 

belirtmişlerdir. Bir rehber öğretmen, “programda hayata hazırlık ve bağlanma 

etkinliklerine, yaşam becerilerine ağırlık verilerek öğrencilerin karakter gelişimleri 

desteklenmelidir” şeklinde görüş belirtmiştir., 

 Görüşme yapılan rehber öğretmenlerden 10’u “problem çözme becerisi” 

ifadesini 10. sınıf rehberlik programının temel amacı olarak görmek istemektedir. 

Rehber öğretmenler problemle başa çıkma, seçenek oluşturma, karar verme, topluma 

uyum etkinliklerinin programda yer almasının gerekliliğini vurgulamışlardır. Bir 

rehber öğretmen, “program öğrenciyi ön planda tutmalı, kendini ifade etmeye ve 

problemleri çözebilecek yapıya ulaştırmalı” şeklinde görüş beyan etmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 10’u tarafından “ihtiyaca cevap vermeli” ifadesi 

görüş olarak beyan edilmiştir. Bir rehber öğretmen konuyla ilgili olarak “programın 

amacı kesin şu olacak diye bir şey olmamalı, öğrencinin içinde bulunduğu durum 

neyi ya da hangi yardımı gerektiriyorsa programın amacı da o duruma göre 

şekillenmeli. Yoksa senin ihtiyacın şu ama programda yok denilmemeli”  şeklinde 

görüş belirtmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 8’i “bireysel rehberlik, 10. sınıf rehberlik 

programının temel amacı olmalıdır” demiştir. Bir rehber öğretmen, “öğrencinin 

bireysel gelişimini desteklemek ve duygusal sorunlarına yardımcı olmak programın 

temel amacı olmalı” şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 7’si “eğitsel rehberlik, 10. sınıf rehberlik 

programının temel amacı olmalıdır” demiştir. Öğrencinin okuldaki eğitimi ile 

bireysel niteliklerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtilmiştir. , 

 Rehber öğretmenlerden 5’i “kişiler arası ilişkiler, 10. sınıf rehberlik 

programının temel amacı olmalıdır” demiştir. Bir rehber öğretmen, “öğrencide 

mesleki ve eğitsel gelişim, uyum, aile ve toplum, eğitsel başarı, kendini kabul ve 

kişiler arası ilişkiler alanlarında görüş ve davranış kazandırmaya yönelik çalışmalar 

içermelidir” şeklinde görüşünü açıklamıştır. 
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 Rehber öğretmenlerden 3’ü “kendine güven, 10. sınıf rehberlik programının 

temel amacı olmalıdır demiştir.  

            Tablo 2’de görüldüğü gibi, görüşmelerde 10. sınıf rehberlik 

programının temel amaçları hakkında rehber öğretmenler son 5 madde de “kendini 

ifade, karar verme becerisi, ölçülebilir ve değerlendirilebilir olma, kendini 

gerçekleştirme ve motivasyon” konularında görüşlerini ifade etmişlerdir. 

             Rehber öğretmenlerden 2’si, “kendini ifade, 10. sınıf rehberlik 

programının temel amacı olmalıdır” demiştir. Kendini tanımlayabilme, kendini 

bilme, ilişki kurma, kendini gösterme, başkalarını dinleyebilmenin gerekliliğini 

belirtmişlerdir. Bir rehber öğretmen, “program, öğrencilerin topluma uyumlu bireyler 

olarak yetişmelerine katkıda bulunmalı, kendini ifade etme, kendi kararlarını 

verebilme yeteneklerinin gelişimine imkân vermeli, kişiler arası ilişkilerini geliştirme 

becerisi kazandırmalı” şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

              Rehber öğretmenlerden 1’i “karar verme becerisi, 10. sınıf rehberlik 

programının temel amacı olmalıdır” demiştir. “Bence programın temel amacı, bireyin 

özgüvenini, sosyal ilişkilerini ve karar verme becerilerini geliştirebilecek nitelikte 

olmalı” şeklinde görüşünü bildirmiştir. 

              Rehber öğretmenlerden 1’i  “ölçülebilir ve değerlendirilebilir olma, 

10. sınıf rehberlik programının temel amacı olmalıdır” demiştir. “Program ölçülebilir 

ve değerlendirilebilir olmalı, etkinliklerin amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamanın 

nesnel bir ölçüsü olmalı” şeklinde görüş belirtmiştir. 

               Rehber öğretmenlerden 1’i “kendini gerçekleştirme, 10. sınıf 

rehberlik programının temel amacı olmalıdır demiştir. “Programın temel amacı 

öğrencilerin gelişimsel dönemleri içerisinde yeterlilik kazandırarak kendilerini 

gerçekleştirmelerine katkı sağlamak olmalı” şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

  Rehber öğretmenlerden 1’i , “motivasyon, 10. sınıf rehberlik programının 

temel amacı olmalıdır” demiştir. “Eğitim bireylerde davranış değişikliği yaparsa 

eğitimdir. Bunun içinde öğrenme gereklidir, öğrenme içinse motivasyon şarttır. 
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Programda motivasyon sağlayıcı unsurlar ön plana çıkarılmalı ve programın temel 

amacı olmalıdır” şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

2. Rehber öğretmenlerin 10. sınıf Rehberlik Programı Bölümlerinin 

Öğrenci Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 3’te rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programı bölümlerinin 

öğrenci kazanımlarına İlişkin görüşlerine ait frekans dağılımı gösterilmiştir. 

Tablo 3 
Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programı Bölümlerinin Öğrenci 

Kazanımlarına İlişkin Görüşlerine Ait Frekans Dağılımı 
 

S.No KAZANIMLAR f % 

1 Yeterli düzeyde kazandırılamıyor 16 46 

2 Kazanımlar yaşa ve ihtiyaca uygun hazırlanmış 13 37 

3 Kazandırılıyor  10 29 

4 Uygulama ve anlayış sıkıntısı var 8 23 

5 Meslekleri inceleme bölümü ön plana çıkarılmalı 4 11 

6 Meslekleri inceleme bölümünün kazanımları 
meslek lisesi öğrencileri için yetersiz 

2 6 

7 Serbest zaman kullanımı bölümünün kazanımları 
küçük yerleşim yerleri için yetersiz. 

1 3 

8 Kazanımlara ilişkin ifadeler net değil 1 3 

9 Yaşam becerilerine ağırlık verilmeli 1 3 

Tablo 3’te görüldüğü gibi 10. sınıf rehberlik programının öğrenci kazanımları 

hakkında rehber öğretmenlerle yapılan görüşmelerde alınan cevapların dağılımı, “ 

16’sı yeterli düzeyde kazandırılamıyor; 13’ü kazanımlar yaşa ve ihtiyaca uygun 

hazırlanmış; 10’u kazandırılıyor; 8’i uygulama ve anlayış sıkıntısı var; 4’ü meslekleri 

inceleme bölümü ön plana çıkarılmalı; 2’si meslekleri inceleme bölümünün 

kazanımları meslek liselerine hitap etmiyor; 1’i serbest zaman kullanımı küçük 

yerleşim yerlerinde etkisiz; 1’i kazanımlara ilişkin ifadeler net değil; 1’i yaşam 

becerilerine ağırlık verilmeli” şeklindedir. 
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 Rehber öğretmenlerden 16’sı, 10. sınıf rehberlik programının öğrenci 

kazanımlarına ilişkin, “yeterli düzeyde kazandırılamıyor” demiştir.  

 Öğrenci kazanımları hakkında “kazanımlar yaşa ve ihtiyaca uygun 

hazırlanmış”, ifadesi rehber öğretmenlerin 13’ü tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. Rehber öğretmenlerden biri , “kazanımlar 10. sınıf öğrencilerine uygun 

hazırlanmış fakat biraz daha çeşitlilik sağlanabilir çünkü öğretim kurumları da 

çeşitli” şeklinde cevap vermiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 10’u “kazandırılıyor”, ifadesini kullanarak 10. sınıf 

rehberlik programındaki öğrenci kazanımlarının kazandırıldığı görüşünde 

birleşmişlerdir. 

 Rehber öğretmenlerden 8’i, “uygulama ve anlayış sıkıntısı var” demiştir. 

Bir rehber öğretmen, “bölümlerin öğrenci kazanımları ideali temsil ederken 

belirlenen amaca ulaşma konusunda uygulama ve anlayış sıkıntısı yaşanmaktadır” 

şeklinde görüşünü bildirmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 4’ü, “meslekleri inceleme bölümü ön plana 

çıkarılmalı” demiştir. Bir rehber öğretmen ise “ adı geçen rehberlik programı 

bölümlerin hepsi muhakkak ki programda yer almalıdır. Ancak ÖSS’ye hazırlanan 

öğrenciler için meslekleri inceleme bölümü ve kazanımları daha ön plana 

çıkarılmalıdır. Çünkü çoğu kez öğrencilerimizin alan seçimi ve dolayısı ile de meslek 

seçimi hususunda çok bilinçli bir seçimde bulunmadıklarını görüyoruz, detaylı bir 

araştırma yapmadan karar verme davranışlarını gözlemliyoruz. Bu nedenle 

meslekleri inceleme bölümü ve kazanımları üzerinde önemle durulması gerektiği 

kanısındayım” şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

 Rehber öğretmenlerden 2’si “meslekleri inceleme bölümü ve kazanımları, 

meslek liselerine hitap etmiyor” demiştir. 

 Görüşme yapılan rehber öğretmenlerden 1’i, “serbest zaman kullanımı 

küçük yerleşim yerlerinde etkisiz” , olduğunu belirterek “ serbest zaman kullanımı 
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bölümü ve kazanımları küçük yerleşim bölgelerinde sosyal hayatın kısırlığı 

nedeniyle etkisiz” şeklinde görüşlerini açıklamıştır. 

  Görüşme yapılan rehber öğretmenlerden 1’i “kazanımlara ilişkin ifadeler 

net değil” demiş ve “kazanımlarla ilgili ifadeler çok uzun ve net değil, daha kısa ve 

anlaşılır olması gerektiğini düşünüyorum.” Şeklinde görüşlerini açıklamıştır. 

   Kendisiyle görüşme yapılan rehber öğretmenlerden 1’i, “yaşam becerilerine 

ağırlık verilmeli” demiştir. “Yaşam becerileri bölümünün kazanımlarına ağırlık 

verilmeli çünkü öğrencilerin yaşamda kazandıkları problemlerle baş edebilme 

yeteneğini geliştirir. Yaptığı her iş için uygun amaçlar ve hedefler belirlemesini 

sağlar, kendini ifade etme ve karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar” şeklinde 

de görüşünü belirtmiştir. 

 

3. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Bölümlerine 
Yönelik Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 4’te, rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının bölümlerine 

yönelik görüşlerinin frekans dağılımı verilmiştir. 

Tablo 4 
Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf rehberlik Programının Bölümlerine Yönelik 

Görüşlerine Ait Frekans Dağılımı 
 

S.No BÖLÜMLER f % 

1 Bölümler uygun hazırlanmış 11 31 

2 Bölümlere ait etkinlikler çeşitlendirilsin 7 20 

3 Kendine güven çalışmaları olmalı 3 9 

4 Eğitsel başarı bölümü olmalı 2 6 

5 Bölümler revize edilmeli 2 6 

6 İletişim ve ÖSS bölümleri olmalı 2 6 

7 Öfke ile baş etme yolları olmalı 2 6 

8 Yaşam becerileri ağırlıklı olmalı 1 3 

9 Bölümlere ilaveler yapılmalı 1 3 
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Tablo 4'te rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının bölümleri 

hakkındaki görüşleri bulunmaktadır. Rehber öğretmenlerden “11'i, bölümler uygun 

hazırlanmış; 7'si, bölümlere ait etkinlikler çeşitlendirilsin, 3'ü, kendine güven 

çalışmaları olmalı; 2'si, eğitsel başarı bölümü olmalı; 2'si, bölümlerin revize edilmesi 

gerektiğini; 2'si, iletişim ve ÖSS bölümleri olmalı; 2'si, öfke ile baş etme yolları 

olmalı; 1’i, yaşam becerileri ağırlıklı olmalı; 1'i, bölümlere ilaveler yapılmalı” 

şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenlerden 11'i, "bölümler uygun hazırlanmış" demiştir. Bir 

rehber öğretmen, "bence seçilen bölümler ve uygulama şekilleri gayet güzel. Sadece 

programlara anket, test, form tarzı uygulamaların fazlaca alınmaması kanaatindeyim. 

Çünkü bu durumda öğrenci rehber öğretmeni anketör olarak görmeye başlıyor, her 

sene benzer hatta aynı uygulamaların yapılmasından memnun olmuyor. Öğretmen 

açısından da zaman kaybına neden oluyor" diyerek görüşlerini ifade etmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 7'si, "bölümlere ait etkinlikler çeşitlendirilsin" 

demiştir. Bir rehber öğretmen de, "serbest zaman kullanımı ve meslekleri inceleme 

bölümlerinin etkinliklerini çeşitlendirir, her bölge ve çeşitteki Öğrencilere hitap 

edecek düzeye getirirdim" şeklinde cevap vermiştir. 

Rehber öğretmenlerden 3'ü, "kendine güven çalışmaları olmalı" demiştir. Bir 

rehber öğretmen de "bölümler güzel hazırlanmış, bunların yanma kendine güven 

duygusunu kazandırma faaliyeti de eklenmeli" şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si "eğitsel başarı bölümü olmalı" demiştir. Bir 

rehber öğretmen de, "eğitimle doğrudan ilişkili bir bölümün olmamasını 

anlayamıyorum. Gençlerin çoğu nasıl ders çalışılacağını bile bilmiyor kaldı ki diğer 

alışkanlıklar yerleşsin" şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si, "bölümlerin revize edilmesi gerektiğini 

düşünüyorum" demiştir. Bir rehber öğretmen de "yaşam becerileri, kişiler arası 
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ilişkileri düzenleme, eğitsel başarı ve mesleki yönlendirme şeklinde düzenlenmesinin 

uygun olacağını düşünüyorum." şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si, "İletişim ve ÖSS bölümleri olmalı" demiştir. Bir 

rehber öğretmen de; "öğrenciler büyükleriyle, yaşıtlarıyla, küçükleriyle konuşmayı, 

sorunlarını konuşarak çözmeyi öğrenmeli. Daha dün iki  öğrenci birbirlerini yanlış 

anlayıp çok kötü kavga ettiler. Doğru iletişim, sonra ÖSS'ye yönelik bir bölüm de 

yok. Bu ikisi mutlaka olmalı" şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si, "öfke ile baş etme yolları, 10. sınıf rehberlik 

programında olması gereken bölümlerdendir” şeklinde görüş belirtmişlerdir. 

Görüşme yapılan rehber öğretmenlerden 1'i, "yaşam becerileri ağırlıklı 

olmalı" demiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "bölümlere ilaveler yapılmalı" demiştir. "Bu 

bölümler program için uygun olmakla birlikte bazı ilaveler yapılabilir. Örneğin 

teknolojik gelişmelerin bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemi ve etkileri, etkili 

iletişim yolları, çocuk hakları, kitap okumanın önemi, televizyonun aile içi ilişkilere 

ve öğrencilerin ders başarılarına etkileri, problem çözmede öfke ve şiddetin yerine 

uygulanabilecek yöntemler gibi bölümler belirlenebilir. Buradaki bölümlerle ilgili 

uygulanacak etkinlikleri düzenlerken sınıf rehber öğretmenlerinin velilerin ve 

öğrencilerin görüşlerini alırdım" şeklinde görüşlerini ifade etmiştir. 

 

4. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programındaki 
Etkinliklerin Değerlendirilmelerine İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 5’te rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programındaki etkinliklerin 

değerlendirilmelerine ilişkin görüşlerinin frekans dağılımı gösterilmiştir. 
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Tablo 5 
Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Etkinliklerinin 

Değerlendirilmesine İlişkin Görüşlerine Ait Frekans Dağılımı 
 

S.No ETKİNLİKLER f % 

1 Uygulanabilir 14 40 

2 Uygulamada sorun var 13 37 

3 Sınıf öğretmenleri bilinçlendirilmeli 8 23 

4 Etkinlikler yenilenmeli 7 20 

5 Sağlıklı işlendiğini düşünmüyorum 6 17 

6 Etkinlikler detaylandırılsın 4 11 

7 Az sayıda etkinlik var 4 11 

8 Değerlendirmede sorun yaşanıyor. 3 9 

9 Uygulanabilirlikten uzak 3 9 

10 Kalabalık sınıflarda sıkıntı yaşanıyor. 3 9 

Tablo 5'te, rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programına ait etkinlikler ile 

ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. Rehber öğretmenlerden 14'ü, etkinliklerin 

uygulanabilir olduğunu; 13'ü, uygulamada sorun olduğunu; 8'i, sınıf öğretmenleri 

bilinçlendirilmesi gerektiğini; 7'si, etkinliklerin yenilenmesi gerektiğini; 6’sı, sağlıklı 

işlenmediğini; 4'ü, etkinliklerin detaylandırılması gerektiğini; 4'ü, az sayıda etkinlik 

olduğunu; 3'ü, değerlendirmede sorun yaşandığını; 3'ü, uygulanabilirlikten uzak 

olduğunu; 3'ü, kalabalık sınıflarda sorun yaşandığını söylemiştir. 

Rehber öğretmenlerden 14’ü, “uygulanabilir”liği görüş olarak belirtilmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 13'ü, "uygulamada sorun var" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i, "sınıf öğretmenleri bilinçlendirilmeli" şeklinde 

görüşlerini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 7'si, "etkinlikler yenilenmeli" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen de "etkinlik çalışmalarının yetersiz, niteliksiz ve 

bilimsellikten uzak olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt vermiştir. 
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Rehber öğretmenlerden 6'sı, "sağlıklı işlendiğini düşünmüyorum" şeklinde 

görüş belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 4'ü, "etkinlikler detaylandırılsın" şeklinde 

görüşlerini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 4'ü, "az sayıda etkinlik var" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 3'ü, "değerlendirmede sorun yaşanıyor" şeklinde 

görüş belirtmiştir. Bir rehber öğretmende "etkinliklerin sonuçları değerlendirme 

açısından belirli bir şablona oturtulmadığı için bu konuda sıkıntı olduğunu 

düşünüyorum" şeklinde görüş belirtmiştir. 

"Uygulanabilirlikten uzak" ifadesi rehber öğretmenlerden 3'ü, tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen ''bu zamana kadar bu rehberlik 

programını uygulamadım? Önce sınıf rehber öğretmenlerinin bilinçlenmesi gerekir. 

Daha ihtiyaca yönelik ve somut etkinlikler olabilir" derken bir başka rehber 

öğretmen "etkinlikler güzel ama zaman, mekan ve personel konusunda kesinlikle 

uygulanabilirlikten uzak" şeklinde konuşmuştur. 

Rehber öğretmenlerden 3'ü, "kalabalık sınıflarda sıkıntı yaşanıyor" şeklinde 

görüş belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "etkinlikler gerektiği gibi uygulanırsa 

kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum ancak sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu 

durumlarda sıkıntı yaşanabilir" şeklinde cevap vermiştir. 

 

 

5. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Etkinlik 
Değerlendirme Formuna İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 6’da rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının etkinlik 

değerlendirme formuna ilişkin görüşlerinin frekans dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 6 
Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Etkinlik 
Değerlendirme Formuna İlişkin Görüşlerinin Frekans Dağılımı 

 

S.No ETKİNLİK DEĞERLENDİRME FORMU f % 

1 Formlar güzel hazırlanmış 21 60 

2 Değerlendirmede öğrenciler objektif davranmıyor 9 26 

3 Az yeterli 9 26 

4 Davranışa yönelik ölçme yok 7 20 

5 Mevcut formlar amaca uygun değil 4 11 

6 Maddi külfet getiriyor 3 9 

7 Ölçme değerlendirme ilkelerine uygun değil 3 9 

8 Etkinliklerin tamamı bittikten sonra uygulanmalı 1 3 

Tablo 6'da rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programında bulunan 

etkinlikleri değerlendirme formu ile ilgili görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. 

Rehber öğretmenlerden 21'i, formların güzel hazırlandığını; 9'u, değerlendirmede 

öğrencilerin objektif davranmadığını; 9'u, formların az yeterli olduğunu; 7'si, 

davranışa yönelik ölçme olmadığını; 4'ü, mevcut formların amaca uygun olmadığını; 

3'ü, maddi külfet getirdiğini; 3'ü, ölçme ve değerlendirme ilkelerine uygun 

olmadığını; 1'i, etkinliklerin tamamı bittikten sonra uygulanması gerektiğini 

söylemiştir. 

"Formlar güzel hazırlanmış" ifadesi rehber öğretmenlerden 21'i tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "bence gayet 

güzel hazırlanmış, öğrenciler değerlendirmelerini kendileri yapıyor ne güzel." 

"Değerlendirmede öğrenciler objektif davranmıyor" ifadesi rehber 

öğretmenlerden 9'u tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen 

"formlar güzel hazırlanmış ancak değerlendirmeyi öğrencinin kendisi yapması 

dahilinde objektif davranmama söz konusu, sosyal beğenirlik faktörünün etkisiyle 

beklenen yönde cevap verme eğilimi gözlenebilir. Ayrıca öğrenci kendisini yeterince 

tanımadığı ya da tanıdığını sanarak da gerçeği yansıtmayan cevaplar verebilir" 

şeklinde görüşünü belirtmiştir. 
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"Az yeterli" ifadesi rehber öğretmenlerden 9'u tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "bence formların bir geçerliliği 

yok, tamamen de kötü demeyim ama az yeterli diyebilirim, öğrenci kendini dürüst 

ifade etmiyor ki olması gerekeni yazıyor, ben pek uygulamıyorum." 

"Davranışa yönelik ölçme yok" ifadesi rehber öğretmenlerden 7'si tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen "az yeterli, sadece konuyu öğrenme 

düzeyinde ölçüyor, uygulamaya davranışa yönelik ölçme yok" şeklinde görüşünü 

söylemiştir. 

"Mevcut formlar amaca uygun değil" ifadesi rehber öğretmenlerden 4'ü 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen "mevcut formların 

hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amaca uygun değil" şeklinde görüş 

belirtmiştir. 

"Maddi külfet getiriyor" ifadesi rehber öğretmenlerden 3’ü tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. Bir cevaplayıcı " formlar güzel hazırlanmış ancak her öğrenci 

için form çoğaltmak okullarda maddi yüke neden olduğu için bazen uygulanamıyor" 

diye cevap vermiştir. 

“Ölçme değerlendirme ilkelerine uygun değil" ifadesi rehber 

öğretmenlerden 3'ü tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen " 

formlar iyi hazırlanmış fakat uygulayıcıların sorumluluk bilincine göre 

değerlendirmeler değişiyor" şeklinde cevap vermiştir. 

"Etkinliklerin tamamı bittikten sonra uygulanmalı" ifadesi rehber 

öğretmenlerden 1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen " bu 

etkinlik değerlendirme formları her etkinliğin sonunda ayrı ayrı değil, etkinliklerin 

tamamı uygulandıktan sonra toplu olarak uygulanabilir. Bu şekilde öğrencilerin daha 

önce uygulanmış olan etkinliklerden yeterli ölçüde yararlanıp yararlanamadıkları 

değerlendirilebilir. Eğer etkinlikler somut bir derecede uygulanabilirse bu 

değerlendirme formlarının uygun şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz" şeklinde 

görüşünü belirtmiştir. 
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6. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Güçlü 
Yanlarına İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

 Tablo 7’de rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının güçlü 

yanlarına ilişkin görüşlerinin frekans dağılımı verilmiştir.  

Tablo 7 
      Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programının Güçlü 

Yanlarına İlişkin Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

 

S.No GÜÇLÜ YANLAR f % 

1 Bölümler güzel 20 57 

2 Düzeye uygun 13 37 

3 Öğrenci merkezli olması 10 29 

4 İçeriği-kapsam 9 26 

5 Düzenli olması 5 14 

7 Uygulama 3 9 

8 Teorik düzeyde 3 9 

Tablo 7'de rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının güçlü 

yanlarına ilişkin görüşlerinin dağılımı görülmektedir. Rehber öğretmenlerin 20'si 

bölümlerin güzel hazırlandığını,  13’ü bölümlerin düzeye uygun olduğunu;   10’u 

bölümlerin öğrenci merkezli olduğunu; 9'u içeriğini; 5’i düzenli olduğunu; 3'ü 

bölümlerin uygulanmasını: 3'ü de teorik düzeyde güçlü olduğunu söylemiştir. 

Rehber öğretmenlerden 20'si "bölümler güzel" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "bölümler güzel hazırlanmış, 

eksikler yok değil ama biz de programı tam anlamıyla uygulayamıyoruz ve 

uygulatamıyoruz zaten." 

Rehber öğretmenlerden 13'ü "düzeye uygun" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir. " bu program olması gerekeni 

kapsıyor. Öğrencilerin düzeyine uygun hazırlanmış. Yaşam becerileri olsun, 
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meslekleri inceleme olsun öyle. Öğrenciler işin ciddiyetini anlasa çok daha verimli 

olur bu program." 

Rehber öğretmenlerden 10'u "öğrenci merkezli olması" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "etkinliklerin öğrenci merkezli olması güçlü yanı" 

diyerek görüşünü belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 9'u "içerik-kapsam" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "programın içeriği oldukça güçlü tabi tam 

anlamıyla uygulanırsa olumlu sonuç alınır" şeklinde görüş belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 5'i "düzenli olması" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: " oldukça düzenli bir program, her bölüm 

belli aşamalarla gerçekleştiriliyor, etkinlikler veriliyor, öğrenciden geri bildirim 

alınıyor falan." 

Rehber öğretmenlerden 3'ü "uygulama" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir 

rehber öğretmen şunları söylemiştir: "bölümlerle ilgili pek çok etkinlik var hepsi 

olmasa da bir kısım etkinlikler bile gerçekleştirilse, öğrenciler o bölümün amacına 

ulaşır, yani uygulaması kolay bir program." 

Rehber öğretmenlerden 3'ü "teorik düzeyde" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "program yazıda yani teorik 

düzeyde çok güçlü görünüyor, uygulama kısmındaki sorunlar aşılsa çok verimli 

olacak ama maalesef bu konuda sıkıntı var." 

 

7. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Zayıf 
Yanlarına İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 8’de rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının zayıf yanlarına 

ilişkin görüşlerinin frekans dağılımı verilmiştir. 
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Tablo 8 
Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programının 

Zayıf Yanlarına İlişkin Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8'de rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının zayıf yanlarına 

ilişkin görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. Rehber öğretmenlerin 11'i programın 

zaman alıcı olduğunu; 9'u uygulayıcının az olduğunu; 8'i etkinliklerin yetersiz 

olduğunu; 8'i uygulanabilirliğinin zayıf olduğunu; 6'sı ölçme değerlendirmenin zayıf 

olduğunu; 5'i bölümlerin yetersiz olduğunu; 4'ü değerlendirmenin objektif 

olmadığını; 2'si masraflı olduğunu; 2'si tekrarlanmamasını 10. sınıf rehberlik 

programının zayıf yanları olarak söylemiştir. 

Rehber öğretmenlerden 11'i  "zaman alıcı" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Bir rehber öğretmen "program, sınıf ve okul mevcutlarının kalabalık olması halinde 

zaman alıcı olabilir" şeklinde görüş belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 9'u "uygulayıcı az" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Bir rehber öğretmen "program iyi ama uygulayıcıların az olması bütün programın iyi 

uygulanmasını engelliyor" şeklinde görüş bildirmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i "etkinlikler yetersiz" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "programın zayıf yönü, etkinliklerin kazanımı 

vermede yetersiz kalması" diyerek düşüncesini belirtmiştir. 

S.No ZAYIF YANLAR f % 

1 Zaman alıcı 11 31 

2 Uygulayıcı az 9 26 

3 Etkinlikler yetersiz 8 23 

4 Düşük Uygulanabilirlik 8 23 

5 Ölçme değerlendirme 6 17 

6 Bölümler yetersiz 5 14 

7 Değerlendirme objektif değil 4 11 

8 Masraflı 2 6 

9 Tekrarlanmaması 2 6 



 43

Rehber öğretmenlerden 8'i "düşük uygulanabilir"liği görüş olarak 

belirtmiştir. Bazı rehber öğretmenler uygulanabilirliğin düşük olduğu görüşünü 

taşımaktadırlar. Bir rehber Öğretmen " kâğıt üstünde çok iyi, herhangi bir özel 

okulda çok personel az öğrenciyle uygulanabilir ancak devlet okullarında maalesef 

yazıda kalmakta" şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 6'sı "ölçme değerlendirme" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "programın zayıf yönü işleniş ve ölçme 

değerlendirmenin amaca uygun yapılmaması "diyerek görüşünü belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 5'i "bölümler yetersiz" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "ilgili yaş düzeyindeki karşı cinsle ve aile 

ilişkilerindeki çatışmaların çözümüne yönelik çalışmalar da olmalıdır "şeklinde 

düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 4'ü "değerlendirme objektif değil" ifadesini görüş 

olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "öğrenciler 

değerlendirmeyi objektif yapmıyor. Değerlendirmeyi sınıf rehber öğretmeniyle okul 

rehber öğretmeni birlikte yapmalı." şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si “masraflı” ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir 

rehber öğretmen "bir sürü öğrenci var etkinlikleri yapamıyoruz, değerlendirme formu 

falan zaten masraflı oluyor." şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si "tekrarlanmaması" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "Öğretmenlerin etkinlikleri uygulamada yetersiz 

olması ve sonraki yıllarda tekrarının olmaması zayıf yanı" şeklinde düşüncesini 

belirtmiştir. 

 

8. Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programının 
İşlevselliğine İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 9’da rehber öğretmenlere göre 10. sınıf rehberlik programının 

işlevselliğine ilişkin görüşlerinin frekans dağılımı verilmiştir.  
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Tablo 9  

Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programının İşlevselliğine İlişkin 
Görüşlerinin Frekans Dağılımı 

 
 

S.No İŞLEVSELLİK f % 

1 Sınıf öğretmenleri uygulamaya dahil edilmeli 12 34 

2 İşlevselliği iyi 12 34 

3 Çok işlevsel değil  11 31 

4 Güncelleştirilmeli 11 31 

5 Zaman yetersiz 8 23 

6 İşlevsel bulmuyorum 5 14 

7 Davranış kazandırmada işlevselliği zayıf 4 11 

8 Bazı bölümler gözden geçirilmeli 4 11 

9 Faydasına inanıldığı sürece işlevsel 2 6 

10 Uygulama ve anlayıştan kaynaklanan işlevsizliği 1 3 

Tablo 9'da rehber öğretmenlerin 10. s ın ıf rehberlik programının işlevselliğine 

ilişkin görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. Rehber öğretmenlerin 12'si, sınıf 

öğretmenlerinin uygulamaya dahil edilmesi gerektiğini; 12’si, işlevsel olduğunu;  

11'i, çok işlevsel olmadığını; 11’i, programın güncelleştirilmesi gerektiğini; 8'i, 

zamanın yetersiz olduğunu; 5'i, işlevsel bulmadığını; 4'ü, davranış kazandırmada 

işlevselliğin zayıf olduğunu, 4'ü, bölümlerin gözden geçirilmesi gerektiğini; 2'si, 

faydasına inanılırsa işlevsel olduğunu; 1'i, uygulama ve anlayıştan kaynaklanan 

işlevsizliği olduğunu söylemiştir. 

Rehber öğretmenlerin 12'si "sınıf öğretmenleri uygulamaya dahil edilmeli" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "sınıf rehber öğretmenlerinin 

programı ciddiye almadıklarını düşünüyorum. Program sınıf rehber öğretmenlerine 

çok iyi anlatılmalı" şeklinde yanıtlamıştır. Bir başka rehber öğretmen ise "sınıf 

rehber öğretmenleri yeterince önemser ve ciddiye alırsa işlevselliği artacaktır" 

şeklinde görüş belirtmiştir. 
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Rehber öğretmenlerden 12'si "işlevselliği iyi" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "işlevsellik, yani işlevini yerine 

getirmeyi anlıyorum ben. İşlevi yani öğrencilere kazanımları kazandırmak için 

oldukça güzel etkinlikler var. Yani işlevselliği iyi bence." 

Rehber öğretmenlerden 11'i "çok işlevsel değil" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 11'i "güncelleştirilmeli" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i "zaman yetersiz" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen " program işlevselliğini kendi içinde karşılıyor. 

Ancak bazı durumlarda sınıf rehber öğretmenleri zamanlarının yetmediğini de beyan 

etmektedir. " şeklinde düşüncesini söylemiştir. 

Rehber öğretmenlerden 5'i "işlevsel bulmuyorum" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 4'ü “davranış kazandırmada işlevselliği zayıf” 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "program teorik olarak güçlü 

ama iş uygulamaya gelince tökezliyor yani öğrenciye davranış kazandırmada zayıf 

kalıyor" şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 4'ü "bazı bölümler gözden geçirilmeli" ifadesini 

görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "Açıkçası ben programın bazı 

bölümlerini ve etkinliklerini ihtiyaca yönelik bulmuyorum. Yeniden gözden 

geçirilmeli. Uygulanabilirliği daha somut olmalı" şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si "faydasına inanıldığı sürece işlevsel" ifadesini 

görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen " uygulayıcıların bile bir kısmı 

rehberliğe inanmıyor. Rehberlik programı faydasına inanıldığı sürece işlevseldir" 

şeklinde yanıt vermiştir. 
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Rehber öğretmenlerden 1’i "uygulama ve anlayıştan kaynaklanan 

işlevsizliği var" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen 

"uygulamadan ve anlayıştan kaynaklanan işlevsizliği var" şeklinde yanıt vermiştir. 

9. Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programının 
Bölümlerinin Uygulanabilirlik Düzeyine İlişkin Görüşleri Nelerdir? 

Tablo 10’da rehber öğretmenlere göre 10. sınıf rehberlik programının 

bölümlerinin uygulanabilirlik düzeyine ilişkin görüşlerinin frekans dağılımı 

verilmiştir. 

Tablo 10 
          Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programının Bölümlerinin 

Uygulanabilirlik Düzeyine Yönelik Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

 

S.No BÖLÜMLERİN UYGULANABİLİRLİK f % 

1 Uygulanabilirlik düzeyi iyi 13 37 

2 Bölümler uygulanabilir. 12 34 

3 Zaman yetersiz 10 29 

4 Düşük 9 26 

5 Bölümlere göre farklılaşıyor 6 17 

6 Yüksek 5 14 

7 Kitlenin kabul ediş düzeyine göre değişiyor 1 3 

8 Aile ve Çevreyle olumlu ilişki bölümü 
uygulanamıyor. 

1 3 

Tablo 10'da rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programının bölümlerinin 

uygulanabilirlik düzeyine ilişkin görüşlerinin dağılımı bulunmaktadır. Rehber 

öğretmenlerin 13'ü uygulanabilirlik düzeyinin iyi olduğunu; 12'si uygulanabilir 

olduğunu; 10'u zamanın yetersiz olduğunu; 9'u bölümlerin uygulanabilirlik düzeyinin 

düşük olduğunu; 7'si bölümlere göre farklılaştığını; 5'i uygulanabilirliğin yüksek 

düzeyde olduğunu; 1'i kitlenin kabul ediş düzeyine göre uygulanabilirliğin 

değiştiğini; 1'i aile ve çevre ile olumlu ilişkiler bölümünün uygulanabilir olmadığını 

söylemiştir. 
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Rehber öğretmenlerden 13'ü "uygulanabilirlik düzeyi iyi" ifadesini görüş 

olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "bölümlerin 

uygulanabilirlik düzeyi iyi, uygulanamayacak bölüm yok." 

Rehber öğretmenlerden 12'si "bölümler uygulanabilir" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "bölümlerin hepsi büyük oranda uygulanabilir" 

şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 10'u "zaman yetersiz" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen şunları söylemiştir: "benim zamanımın çoğu 

görüşmelere gidiyor, bölümler güzel ama hepsini uygulaya vaktim yok." 

Rehber öğretmenlerden 9’u "düşük" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir 

rehber öğretmen, “bölümler uygulanabilir gibi görünüyor ama uygulamak 

istediğinizde çeşitli sebeplerden bunu tam anlamıyla yapamadığınızı görüyorsunuz. 

Bu yüzden rehberlik programının bölümlerinin uygulanabilirliğini düşük 

buluyorum.” 

"Bölümlere göre farklılaşıyor" rehber öğretmenlerin 6'sı tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen "serbest zaman kullanımı ve meslekleri 

inceleme bölümlerinin düşük, aile ve çevreyle olumlu ilişkiler geliştirme ve yaşam 

becerileri bölümlerinin ise yüksek uygulanabilirliği olduğunu düşünüyorum" 

şeklinde görüş belirtmiştir. 

"Yüksek" rehber öğretmenlerin 5'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Kitlenin kabul ediş düzeyine göre değişiyor" rehber öğretmenlerin 1'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen "bölümlerin 

uygulanabilirliği uygulanacak kitlenin kabul ediş düzeylerine göre değişebilir. Bu tür 

çalışmalardan istenen verimi alabilmek için içeriğin ihtiyaç duyulacak nitelikte 

olması gerekir, aksi takdirde etkili olması beklenmemelidir" şeklinde düşüncesini 

belirtmiştir. 

"Aile ve Çevreyle olumlu ilişki bölümü uygulanamıyor." rehber 

öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Bir rehber öğretmen 
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"programdaki bölümlerden aile ve çevreyle olumlu ilişki bölümü dışında diğerleri 

uygulanabiliyor. Aileler genelde çocuklarıyla ilgilenmiyor" demiştir. 

 10. Rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programında öğrenciye 

yönelik yapılan değerlendirmenin daha kaliteli olmasını sağlamaya yönelik 

görüşleri nelerdir? 

Tablo 11’de rehber öğretmenlerin, 10. sınıf rehberlik programında öğrenciye 

yönelik yapılan değerlendirmenin daha kaliteli olmasını sağlamaya yönelik 

görüşlerinin frekans dağılımı verilmiştir. 

 
Tablo 11 

          Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programında Öğrenciye  
Yönelik Yapılan Değerlendirmenin Daha Kaliteli Olmasını Sağlamaya Yönelik 

Görüşlerin Frekans Dağılımı 
 

 

S.No ÖĞRENCİYE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 
ÖNERİLERİ 

f % 

1 Etkinliklerin uygulanmasında özen gösterilmeli 10 29 

2 Öğrenci ön plana alınmalı 10 29 

4 Değerlendirmenin uzman kişilerce yapılması 8 23 

5 Sınıf öğretmenleri bilgilendirilmeli 8 23 

6 Kazanımlar test edilmeli 8 23 

7 Değerlendirmeler ile ilgili kriterler belirlenmeli 5 14 

8 Değerlendirme formundaki dereceleme artırılmalı 1 3 
9 Grup rehberliği artırılmalı 1 3 

10 Öğrenciler rehberliğe isteklendirilmeli 1 3 

11 Sınıf rehber öğretmenliği daha cazip hale getirilmeli 1 3 

Tablo 11'de görüldüğü gibi rehber öğretmenler 10. sınıf rehberlik programında 

öğrenciye yönelik yapılan değerlendirmenin daha etkili hale gelmesine ilişkin şu 

önerilerde bulunmuşladır: Rehber öğretmenlerin 10'u etkinliklerin uygulanmasına 

özen gösterilmeli;   10’u öğrenci ön plana alınmalı:   8’i değerlendirme uzman 

kişilerce yapılmalı; 8’i sınıf öğretmenleri bilgilendirilmeli; 8'i kazanımlar test 

edilmeli; 5'i değerlendirmeler ile ilgili kriterler belirlenmeli: 1", değerlendirme 
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formundaki dereceleme artırılmalı; 1'i grup rehberliği artırılmalı; 1'i öğrenciler 

rehberliğe isteklendirilmeli; 1'i sınıf rehber öğretmenliği cazip hale getirilmeli 

demiştir. 

Rehber öğretmenlerden 10'u, "etkinliklerin uygulanmasında özen 

gösterilmeli"  ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 10'u, "öğrenci ön plana alınmalı" ifadesini, görüş 

olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "öğrenci ön plana alınmalı, öğrenci merkezli 

olmalı ve bütün yönleri dikkate alınmalı" şeklinde cevap vermiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i, "değerlendirmenin uzman kişilerce yapılması" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "ölçme araçlarının 

geçerliliğinin, güvenilirliğinin, kullanışlılığının yüksek olması değerlendirme 

ölçütlerinin amaca uygun belirlenmesi, uzman kişilerce değerlendirme yapılması 

gerekmektedir" şeklinde görüş belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i, "sınıf öğretmenleri bilgilendirilmeli" ifadesini 

görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen " sınıf rehber öğretmenleri 

bilgilendirilmeli. Etkinliklerin uygulanma aşamaları ciddiye alındığı müddetçe etkili 

ve yeterli yönleri daha sağlıklı belirlenir” şeklinde görüş belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i, "kazanımlar test edilmeli" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen " öğrenci olabildiğince gözlem altında 

bulundurulmalı çeşitli aralıklarla kazanımlar test edilmeli" şeklinde görüş 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerin 5'i, "değerlendirmeler ile ilgili kriterler belirlenmeli" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "değerlendirmeler ile ilgili 

bazı temel kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterlerin amaca hizmet edebilecek nitelikte 

olması faydalı olacaktır" şeklinde görüşünü belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "değerlendirme formundaki dereceleme 

artırılmalı" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "değerlendirme 
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formundaki dereceleme miktarı artırılmalı 3'lü değil de 5'li olabilir" şeklinde görüş 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "öğrenciler rehberliğe isteklendirilmeli" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "öğrenciler rehberlik 

derslerine daha istekli hale getirilmeli'" şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "grup rehberliği artırılmalı" ifadesini görüş 

olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "sınıf rehber öğretmenliği daha cazip hale 

getirilmeli" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen " sınıf rehber 

öğretmenliği uygulamasının maddi olarak daha cazip hale getirilmesi uygulama ve 

değerlendirmeyi daha işlevsel kılacaktır" şeklinde yanıt vermiştir. 

11. Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programına İlişkin 
Değişiklik Önerileri Nelerdir? 

Rehber öğretmenlere göre 10. Sınıf rehberlik programına ilişkin değişiklik 

önerilerinin frekans dağılımı Tablo 12’de gösterilmiştir. 
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Tablo 12 
Rehber Öğretmenlere Göre 10. Sınıf Rehberlik Programına İlişkin 

Değişiklik Önerilerinin Frekans Dağılımı 
 

S.No DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ f % 

1 Sınıf rehber öğretmenleri daha etkin olmalı 18 51 

2 Sınıf rehber öğretmenleri eğitimden geçirilmeli 14 40 
3 Program güncelleştirilsin 13 37 

4 Değişikliğe gerek yok 11 31 

5 Uygulamadaki sorunlar giderilsin 9 26 

6 Değerlendirmedeki sorunlar giderilsin 9 26 

7 Etkinlikler çeşitlendirilsin 8 23 

8 Bölümler güncelleştirilsin 8 23 

9 Mesleki rehberlik etkinlikleri artırılmalı 3 9 

10 Yaşam becerileri daha ağırlıklı olmalı 2 6 

11 Ekip çalışması ile tekrar düzenlenmeli 2 6 

12 Program sonrasında izleme yapılsın 2 6 

13 Karşı cinsle ilişki 1 3 

14 Öğrendiklerini uygulama 1 3 

15 Meslek lisesi öğrencilerine yönelik etkinlikler getirilsin 1 3 
16 Rehber öğretmenlerin donanımı artırılmalı 1 3 

Tablo 12'de görüldüğü gibi rehber öğretmenlerin 10. sınıf rehberlik programı 

ile ilgili değişiklik önerileri şunlardır. Rehber öğretmenlerden 18'i, sınıf rehber 

öğretmenleri daha etkin olmalı; 14'ü, sınıf rehber öğretmenleri eğitimden geçirilmeli; 

13'ü, program güncelleştirilsin; 11'i, değişikliğe gerek yok; 9'u, değerlendirmedeki 

sorunlar giderilsin; 8'i, etkinlikler çeşitlendirilsin; 8'i, bölümler güncelleştirilsin; 3'ü, 

mesleki rehberlik etkinlikleri arttırılmalı; 2'si, yaşam becerileri bölümü ağırlıklı 

olmalı; 2'si program sonrasında izleme yapılsın; 1'i, karşı cinsle ilişki bölümü 

getirilsin; 1'i, öğrenilenler uygulattırılsın; 1'i meslek liselerine yönelik etkinlikler 

getirilsin; 1'i, rehber öğretmenlerin donanımı arttırılsın,  şeklinde önerilerde 

bulunmuşlardır. 
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Rehber öğretmenlerden 18'i, "sınıf rehber öğretmenleri daha etkin olmalı" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "programda bir değişiklikten 

çok, uygulayıcıların artırılması gerektiğini düşünüyorum. Sınıf rehber 

öğretmenleriyle branş öğretmenleri daha etkin olmalı" şeklinde cevap vermiştir. 

Rehber öğretmenlerden 14'ü, "sınıf rehber öğretmenleri eğitimden 

geçirilmeli" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 13'ü, "program güncelleştirilsin" ifadesini görüş 

olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "program tekrar ele alınarak felsefi temelleri 

olan yeterlilik alanları belirlenerek kazanımlar gelişimsel ilkeler göz önünde 

tutularak planlanmalıdır." Şeklinde görüş belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 11'i, "değişikliğe gerek yok" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 9'u, "uygulamadaki sorunlar giderilsin" ifadesini 

görüş olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 9'u, "değerlendirmedeki sorunlar giderilsin" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8'i, "etkinlikler çeşitlendirilsin" ifadesini görüş 

olarak belirtmiştir. Bir rehber öğretmen " ÖSS, iletişim, ergenlik dönemi sorunları, 

mesleki rehberlik çalışmaları,  problem çözme becerileri olmalıdır.  Etkinlikler daha 

amaca yönelik ve uygulanabilir olmalıdır" diyerek düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 8"i, "bölümler güncelleştirilsin" ifadesini görüş 

olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 3'ü, "mesleki rehberlik etkinlikleri artırılmalı" 

ifadesini görüş olarak belirtilmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si, "yaşam becerileri daha ağırlıklı olmalı" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 
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Rehber öğretmenlerden 2'si, "ekip çalışması ile tekrar düzenlenmeli" 

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 2'si, "program sonrasında izleme yapılsın" ifadesini 

görüş olarak belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "karşı cinsle ilişki" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "öğrendiklerini uygulama" ifadesini görüş olarak 

belirtmiştir. Bir rehber öğretmen "öğrencilerin öğrendiklerinin ne kadarını 

uyguladığını tespite yönelik değişiklikler yapardım" şeklinde düşüncesini 

belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1'i, "meslek lisesi öğrencilerine yönelik etkinlikler 

getirilsin" ifadesini görüş olarak belirtmiştir. Meslek lisesinde görev yapan bir 

rehber öğretmen şöyle cevap vermiştir "serbest zaman kullanımı ve meslekleri 

inceleme bölümlerinin etkinlikleri küçük yerleşim bölgelerindeki sosyal imkânlara 

göre çeşitlendirilebilir ve meslek lisesi öğrencilerine uygun mesleklere yönelik 

etkinlikler ile çeşitlendirilebilir." şeklinde düşüncesini belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerden 1’i, "rehber öğretmenlerin donanımı artırılmalı"   

ifadesini görüş olarak belirtmiştir. 
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BÖLÜM V 

 

TARTIŞMA VE YORUM 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak yapılan 

tartışmalara yer verilmiştir. 

1. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Olması 
Gereken Temel Amaçlarına İlişkin Görüşleri: 

Araştırma bulgularına göre 10. sınıf rehberlik programında bulunması gereken 

temel amaçlardan "mesleki rehberlik", rehber öğretmenlerin 17'si tarafından ilk 

sırada görüş olarak belirtilmiştir. 

Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan 

meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden 

gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmetleridir  (Yeşilyaprak, 2004). 

Mesleki rehberliğin tanımına baktığımızda esas konunun meslek seçimi 

olduğunu görürüz. Meslek seçimi, "bir kimsenin kendisine açık olan meslekleri 

çeşitli yönleri ile değerlendirip kendi ihtiyaçları ve beklentileri açısından istenilen 

yönleri çok, istenilmeyen yönleri az olan birine yönelmeye karar vermesidir" 

(Kuzgun, 2000). 

Kuşkusuz bu amaçlar okulun niteliğine, öğrencilerin mesleki gelişim 

düzeylerine göre az çok farklılıklar gösterebilir. Bazı amaçlar üzerinde 

yoğunlaşılabilir. Genellikle lise dönemi meslek seçimi açısından en önemli dönem 

olarak kabul edilir. Meslek seçiminin çoğunlukla "geri dönülmez" bir karar olduğu 

düşünülürse bu dönemin kritik önemi daha iyi anlaşılır. Bu dönemdeki hizmetler bu 

kararın isabetli oluşunu sağlamaya yöneliktir (Yeşilyaprak, 2004). 

Temel (2005)’e göre günümüzde meslek seçme, ciddi araştırmalar sonucu 

verilmesi gereken önemli bir karardır. Üniversiteye girişte, birey seçmeyi düşündüğü 

alanın ilgi ve yeteneklerine uygunluğunu; lisede öğrenim gördüğü alanla 
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yükseköğrenim programları arasındaki ilişkiyi ve şimdiye kadar hangi alanlarda daha 

başarılı olduğunu, iyi irdelemek ve bunun sonucunda kararını vermek durumundadır. 

Karar kuramlarına göre; meslek seçecek olan fertlerin etkili karar verme 

stratejilerini öğrenmeleri gerekir. O halde mesleğini seçmeden önce bireylere karar 

verme stratejileri ile ilgili gerekli bilgiler verilerek yardımcı olunmalıdır. Etkili karar 

verme yöntemlerini öğrenen birey, isabetli kararlar alabilmektedir (Akbaba, 2002). 

Tüm bu araştırmalar mesleki rehberliğin önemini ortaya koymaktadır. Bu yüzden 10. 

sınıf rehberlik programı mesleki rehberliği amaç edinmek durumundadır. 

Rehber öğretmenlerin 13'ü, "ilgi ve yetenek farkındalığı"nı 10. sınıf rehberlik 

programında olması gereken temel amaçlardan biri olarak ifade etmişlerdir. Nitekim 

Akbaş da (2001), tezinde; bireysel farkları yeterince dikkate almayan bir eğitim 

sisteminde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin istenilen ölçüde gelişip 

yaygınlaşması mümkün değildir, diyerek bireysel farkların temeli olan ilgi ve 

yetenek farkındalığının önemine dikkat çekmiştir. Bu da ilgi ve yetenek farlılığının 

rehberlik programının temel amacı olması gerektiğini düşünen rehber öğretmenlerin 

düşüncesini desteklemektedir. 

"Ergenlik çağı sorunları" rehber öğretmenlerin 11'i tarafından rehberlik 

programının temel amacı olarak gösterilmiştir. 

Ergenlik, genellikle sosyal etkinliklerin artığı ve ergen bireyin sosyal 

çevresinin genişlediği bir dönem olarak kabul edilmektedir. Çocukluktan yetişkinliğe 

bir geçiş dönemi olan ergenlik bireyin çevresinde ve iç dünyasında birçok değişiklik 

olmaktadır. Ergenlikte sosyal beceri, ilişkiler ve etkileşimler giderek 

karmaşıklaşmakta ve yetişkinlerin karşılaştıkları durumlara benzer olmaya 

başlamaktadır. Bu dönemde karşılaşılan birçok problem, bireyin hayatı boyunca ilk 

kez karsısına çıkmaktadır. Yeni problemler, yeni basa çıkma ya da problem çözme 

becerilerini getirmektedir. Bu dönemde okuldan kaçma, okula karsı olumsuz tutum 

geliştirme, sigara, alkol ve zararlı madde kullanımı, yemek yeme bozuklukları, erken 

yasta gebelik gibi sorunlar başlayabilmektedir (Çulha ve Dereli, 1987; Uzamaz, 

2000). 
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Ergenler üzerinde yapılan araştırmalar bu dönemde onların çeşitli sorunlar 

yaşadığı ve yardıma ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Çocukluktan yetişkinliğe 

geçişin fiziksel ve cinsel değişimleri, değer ve tutumlardaki değişimler, bir meslek 

seçme, bir yaşam felsefesi oluşturma gibi amaçlar bu dönemde ergene belirsizliklerle 

ve kararsızlıklarla dolu bir süreç yaşatır (Yeşilyaprak, 2004). Bu durumda rehber 

öğretmenlerin de belirttiği gibi ergenlik çağı ile ilgili konular ve sorunlara programda 

yer verilmelidir. 

"Kişilik gelişimi" rehber öğretmenlerin 11'i tarafından görüş olarak 

bildirilmiştir. 

Tan (1992)'a göre ortaöğrenimde, ergenin kişilik bütünlüğünü kazanması, 

yetişkinlerin iş dünyasına hazırlanması, özel yeteneklerinin geliştirilmesi, kendini dil 

ve sanatla ifade edebilmesi, yüksek öğrenime hazırlanması... Ağırlık kazanmış olan 

amaçlardır. 

"Problem çözme becerisi" rehber öğretmenlerin 10'u tarafından görüş olarak 

bildirilmiştir. 

Problem Çözme: Belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan güçlükleri ortadan 

kaldırmaya yönelik bilişsel ve psikolojik boyutları olan bir dizi çabayı içeren bir 

süreçtir (Oğuzkan, 1989). 

Korkut (2002), normal ve süper lisede okumakta olan 239'u kız, 155'i erkek 

olmak üzere toplam 394 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırmada veri toplamak için 

Problem Çözme Envanteri ve kişisel bilgi formu kullanmıştır. Araştırmada okul türü, 

yaş, cinsiyet, annenin eğitimi ve işi, babanın eğitimi ve işi, sosyal destek kaynakları 

olarak sıkıntılarını konuşabildiği, sıkıntılarını anlayan kişiler değişkenleri 

incelenmiştir. Elde edilen başlıca bulgulara göre cinsiyet, okul türü, yaş, babanın işi, 

bireylerin sorunlarını konuştukları ve anlaşıldıkları kişilerin kimler olduğu 

değişkenleri problem çözme becerilerini algılamada fark yaratmaktadır. 

Ortaöğretimdeki rehberlik hizmetlerinde "gelişimsel yaklaşım" esastır. Ergenin 

içinde bulunduğu döneme özgü kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim görevlerini 
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başarmasını destekleyecek fırsatların sağlanması ve sağlıklı gelişime uygun ortam 

yaratılması amaçlanır. Bunun yanı sıra düzeltici hizmetler, krize müdahale, problem 

çözümü gibi kısa süreli yardım çalışmalarına da yer verilir (Yeşilyaprak, 2004). 

"İhtiyaca cevap vermeli" rehber öğretmenlerin 10'u tarafından görüş olarak 

beyan edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, eğitim programlarının amaçları ile bu amaçlan 

gerçekleştirmeye yönelik muhteva önceden toplumun gereksinim, ülkü, amaç ve 

özlemlerine göre saptanır. Öğretmen öğreteceği konuyu ve yapacağı faaliyetleri 

belirli bir çerçeve içinde Önceden bilmekte ve bunları belirli sınıf seviyelerine 

tekrarlamaktadır. Oysaki rehberlik etkinliklerine giren danışman kişiye ve probleme 

göre çalışmak zorundadır (Bakırcıoğlu, 1994). 

Ortaöğretim programlan konu ağırlıklıdır. Öğrencilerin akademik başarısına, 

notlarına, ödevlerine, standart testlerden aldığı puana önem verilir. Ancak, aynı 

zamanda öğrencinin gelişim ve sosyalleşmesine, uyumuna-ruh sağlığına önem 

verilmesi için rehberlik etkinlikleri akademik programla bütünleştirilmelidir 

(Yeşilyaprak, 2004). 

"Bireysel rehberlik" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş olarak beyan 

edilmiştir. 

Eğitim sürecinde öğrencilerin "kişisel-sosyal" gelişim ihtiyaçlarını karşılamak 

ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı olmak amacıyla 

yürütülecek rehberlik hizmetlerine "kişisel rehberlik" denir. Bireyin çocukluktan 

yetişkinliğe dek, eğitimin çeşitli kademelerinde "kendini ve başkalarını anlaması ve 

kabul etmesi, günlük yaşam becerilerini kazanması, aile ve toplum olgusunu 

kavrayarak bu ortamlarda sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesi" gibi alanlarda yeterlik 

kazanması, kişisel ve sosyal gelişimini sağlıklı sürdürebilmesi için verilen rehberlik 

hizmetleridir (Yeşilyaprak, 2004). 

Liselerde öğrenim ve eğitim gören gençler bir ülkenin yetişmekte olan 

potansiyel insan gücünü oluşturmaktadır. Bu gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için 
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onların psiko-sosyal özelliklerinin iyi bilinmesi, sorunlarının incelenmesi, 

sorunlarının nedenlerinin araştırılması, bu sorunların artmasıyla ya da azalmasıyla 

ilişkili olan etkenlerin belirlenmesi ve edinilen bilgilere dayalı olarak öğrencilerin 

sorunlarım gidermeye yönelik çalışmaların yapılması gereklidir (Onur, 2006). 

"Eğitsel rehberlik" rehber öğretmenlerin 7'si tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

Tan (1992)’a göre eğitsel rehberlik ""Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik 

yapısı ve mevcut imkân ve şartlara uygun bir öğrenim dalı seçip bu dalda başarı ile 

ilerlemesini sağlamak için yapılan psikolojik hizmetlerdir" 

Ortaöğretim yıllarında eğitsel rehberlik hizmetleri, ilköğretimden ortaöğretime 

geçişte ortaya çıkabilecek uyum güçlüklerini gidermeye, lise yıllarında etkin ve 

başarılı olmasına, eğitsel tercih ve planlar yapmasına ve öğrenciyi üniversite 

sınavlarına hazırlamaya yönelik çalışmalarla sürer (Yeşilyaprak, 2004). 

"Kişiler arası ilişkiler" rehber öğretmenlerin 5'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

Uzamaz (2000), yaptığı araştırmada 10 haftalık süre sosyal beceri eğitimi 

programının lise öğrencilerinin kişiler arası ilişkiler düzeyine etkisini incelemiştir. 

Çalışmaya 16 deney, 10 kontrol grubu olmak üzere 32 lise 9. sınıf öğrencisi 

katılmıştır. 10 haftalık sosyal beceri eğitiminin lise öğrencilerinin kişiler arası 

ilişkiler düzeyine olumlu yönde etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Ergenlerde bir grup içinde "birlikte" olma duygusu, diğer dönemlere kıyasla 

daha fazladır. Birliktelik ruhu, okul spor takımı, şampiyonluk yarışı vb. fırsatlarda en 

mükemmel şekilde kendini gösterir. Ayrıca birlikte çalışabilecekleri gruplar, 

araştırma inceleme çalışmaları onların sosyal beceri ve tutumları geliştirmelerine 

yardımcı olur. Bütün bu etkinlikler öğrencilerin okulu benimseme duygusunu artırır, 

akademik başarılarını da olumlu yönde etkiler (Yeşilyaprak, 2004). 

Rehber öğretmenlerin 3’ü   "Kendine güven" , 2’si de  "kendini ifade" 

kavramlarını 10. sınıf rehberlik programının temel amacı olarak görmek 
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istemektedir; gelişimsel rehberlik yaklaşımı organize edilmiş ve planlı bir müfredatı 

gerektirir. Bu müfredat öğrencilerin gelişimleri ile ilgili genel ve spesifik amaçlara 

sahiptir (Erkan, 2006). Myrick (1993) gelişimsel rehberlik müfredatının genel 

amaçlarını ve bunların içeriklerini ifade etmiştir. Bunlardan biri olan "kendini ve 

başkalarını tanıma" amacının içinde; kendi yeteneklerini, ilgilerini, kişilik 

özelliklerini tanıma, güçlü ve zayıf yanlarını öğrenme, akranları, öğretmenleri ve 

diğer yetişkinlerle olumlu ilişkiler kurabilmelerini sağlayacak beceriler geliştirme, öz 

değerlendirme, kendini kabul ve özgüven düzeylerini yükseltme konulan, başlıca 

konulardandır (Akt: Erkan, 2006). Dolayısıyla rehber öğretmenlerin belirtmiş olduğu 

bu amaçlar gelişimsel rehberlik müfredatının da amaçlarındandır ve programda 

bulunması gerekmektedir. 

"Karar verme becerisi'' rehber öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

Öğrenciler basit adımlarla karar verme becerilerini şekillendirebilirler. Ama 

bireyler kendi değerleri doğrultusunda seçim yaptıklarında karar verme sürecinin ne 

denli karmaşık bir iş olduğu ortaya çıkar. Danışmanlar öğrencilerin karar verme 

süreçlerine yardım etmek amacıyla grup oturumlarının öğrenmeyi ve gelişim 

becerilerini kolaylaştıran özelliğinden yararlanırlar. Grup danışmalarında, 

öğrencilerin bilgi paylaşarak, kendi bireysel değerlendirmelerini gruba yansıtarak, 

yararlı geribildirim alarak ve hatta kararları desteklenerek doğru karar verebilmeleri 

kolaylaştırılabilir (Can, 2002). 

Birey kendini geliştirme çabalarını sürdürürken önemli ya da önemsiz, bilinçli 

ya da farkında olmadan, bir takım tercihler yapmakta, kararlar almaktadır. Bireyin 

karar verirken daha bilinçli davranmasına, dış baskılardan ve iç çatışmalardan arınık 

olmasına yardımcı olmak rehberliğin en önemli amacıdır. Bireyin küçük ve önemsiz 

gibi görünen kararlarında bile mümkün olduğu kadar zengin ve doğru bilgiye 

dayanmasına, iç çatışmalardan haberdar olmasına, göremediği seçenekleri görmesine 

ve giderek sorunlarını kendi başına çözebilen bir kişi haline gelmesine yardım etmek 

rehberliğin başlıca hedefini oluşturmaktadır (Kuzgun, 1992). 
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Rehber öğretmenlerin 1'i ,  "ölçülebilir ve değerlendirilebilir olma" 10. sınıf 

rehberlik programının temel amacı olmalı demiştir. Bir kapsamlı psikolojik danışma 

ve rehberlik programından beklenen en önemli özellik ölçülebilir sonuçlar 

üretebilmesidir. Programın amaçlarına ulaşıp ulaşmadığı ancak bu sonuçların 

değerlendirilmesi sonucun da anlaşılacaktır (Erkan,2006). Buradan da anlaşıldığı 

üzere ölçülebilir ve değerlendirilebilir olma programın temel amacı olmaktan çok, 

temel özelliği olma niteliğindedir. 

Rehber öğretmenlerin 1 ' i ,  "kendini gerçekleştirme"yi amaç olarak 

söylemiştir. "Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve 

doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve 

profesyonel yardım sürecidir (Kuzgun, 1992). Burada da görüldüğü üzere kendin; 

gerçekleştirme rehberliğin kapsamı dahilindedir ve 10. sınıf rehberlik programının da 

temel amacı olarak düşünülebilir. 

"Motivasyon" rehber öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

 

2. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Kazanımlarına 
İlişkin Görüşleri: 

"Yeterli düzeyde kazandırılamıyor" rehber öğretmenlerden 16'sı tarafından 

görüş olarak beyan edilmiştir. Cevaplayıcıların büyük bir çoğunluğu, rehberlik 

programında bulunan öğrenci kazanımlarının yeterli düzeyde gerçekleştirilemediğini 

belirtmişlerdir. Rehberlik faaliyetleri, rehberliğin amaçlarını ve kazanımlarını 

gerçekleştirmede büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. Yine sınıf öğretmenlerinin 

büyük bir çoğunluğuna göre rehberlik dersinin mevcut durumuyla öğrencilere yararlı 

olmadığı kanısının yaygın olduğu görülmüştür (Akt: Öztürk, 1999). Bu araştırma 

rehber öğretmenlerin görüşünü destekler niteliktedir. Kazanımlarla ilgili yeni 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 

"Kazanımlar yaşa ve ihtiyaca uygun hazırlanmış" rehber öğretmenlerin 

13'ü tarafından görüş olarak sunulmuştur. Tuzcuoğlu (1995)’na göre, öğrenciler 

gelişim dönemlerine bağlı olarak, her öğretim kademesinde farklı problemler 
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yaşamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin gelişim dönemlerine ve eğitim seviyelerine 

uygun çalışmaların planlanmasında bu konu dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla 

rehberlik programı öğrencilerin yaşı, gelişim düzeyi ve ihtiyaçları göz önünde 

bulundurularak hazırlanmalıdır. 

"Kazandırılıyor", rehber öğretmenlerden 10'u tarafından görüş olarak 

sunulmuştur. 

"Uygulama ve anlayış sıkıntısı var" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş 

olarak sunulmuştur. Rehber öğretmenler, sınıf öğretmenlerinin bazılarının rehberliği 

gereksiz ve yalnızca okul rehber öğretmenine ait bir iş olarak algıladıklarını 

söylemişlerdir. Psikolojik danışma ve rehberlik programının geliştirilmesi, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesinden birinci derecede okul psikolojik danışmanları 

sorumlu olmakla beraber, eğer okuldaki tüm personelin katılımı ve işbirliği 

sağlanamazsa programdan beklenen verim alınamayacaktır (Erkan, 2006). 

"Meslekleri inceleme bölümü ön plana çıkarılmalı" rehber öğretmenlerden 

4'ü tarafından görüş olarak beyan edilmiştir. 

İnsan, yaşamı boyunca çeşitli seçimler yapar. Mesleğini, yiyeceğini, 

giyeceğini, evini, eşini, arkadaşlarını vb. seçer. Meslek seçimi, insanın yaptığı bu 

seçimler arasında belki de en önemlisidir. Çünkü, insan mesleğini seçerken bir 

bakıma gelecekteki yaşamını da belirlemektedir. Hatta meslek seçimi, bir kişinin 

kiminle evleneceğini, dünya görüşünü, günlük yaşam biçimini ve alışkanlıklarını 

belli bir biçime sokan etkilere de sahiptir. İnsan yaşamında böylesine çok yönlü 

etkileri olan bir uğraşı alanının seçimi günümüzde güçleşen bir olgu haline gelmiştir. 

Çünkü, çağımızda teknoloji ve endüstri alanındaki değişme ve gelişmeler 

toplumlarda yeni iş gruplarının ve mesleklerin ortaya çıkmasına, bunlar ise iş ve 

meslek yaşamında seçeneklerin artmasına, karmaşıklaşmasına neden olmaktadır. 

(Kuzgun, 2000) . 

 "Meslekleri inceleme bölümü ve kazanımları meslek liselerine hitap 

etmiyor" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından görüş olarak sunulmuştur. 
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak merkezi bir program "Öğrenci 

ihtiyaçları" temelli bir yaklaşım olması nedeniyle kapsamlı PDR programlarının 

ruhuna aykırı görünmektedir. Her okulun öğrenci yapısında farklılıklar olması 

merkezi bir programı etkisiz kılabilecektir (Erkan, 2006). 

"Serbest zaman kullanımı küçük yerleşim yerlerinde etkisiz", rehber 

öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak sunulmuştur. Günlük çalışmaların yarattığı 

bedensel ve ruhsal yorgunluklar boş zamanların değerlendirilmesi yoluyla giderilerek 

harcanan güç yeniden elde edilebilmektedir. Boş zamanları en iyi biçimde 

değerlendirme alışkanlığının daha çok çocukluk ve gençlik dönemlerinde elde 

edilebildiği bilinmektedir. Bu itibarla boş zamanları iyi değerlendirme alışkanlığının 

kazanılmasında okulun dolayısıyla rehberliğin önemli payı vardır (Kepçeoğlu, 1989). 

Bu durum bize serbest zaman kullanımının önemini ve programdaki varlığının 

gerekliliğini göstermektedir. 

"Kazanımlara ilişkin ifadeler net değil" rehber öğretmenlerden 1'i taralından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

"Yaşam becerilerine ağırlık verilmeli" rehber öğretmenlerin 1'i tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

Sosyal Beceriler toplumsal bir varlık olan insanın en önemli becerilerindendir. 

İnsanlar bu becerileri sayesinde bir arada yasarlar. Toplumsal düzen bir yana, birey 

olarak insanın da ruh sağlığı, onun da diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmasına 

bağlı olduğu için sosyal beceriler bireyin ruh sağlığı acısından da önemlidir. Sosyal 

Beceriler, başkalarıyla başarılı etkileşimde bulunulmasına olanak sağlayan 

davranışlardır. Bu davranışları göstererek kişi, kişilerarası durumlarda çevrelerinden 

pekiştirme elde eder veya var olan pekiştirmelerin devamını sağlar. Sosyal Beceriler, 

davranış seklinde ortaya çıkarlar; kişilerarası bir nitelik taşırlar; çevredeki kişiler 

tarafından beğenilen davranışlardır; iletişim ve etkileşimi sürdürmeye yöneliktir; 

tekrarlanabilir ve belirlenebilir. Kişilerarası ilişkileri başlatma, sürdürme ve uygun 

şekilde bitirme becerileri sosyal beceriler kapsamında değerlendirilebilir (Bacanlı, 

1999). 
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3. Rehber Öğretmenlerin Rehberlik Programının Bölümlerine ilişkin 
Görüşleri: 

"Bölümler uygun hazırlanmış" rehber öğretmenlerin 11'i tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Bölümlere ait etkinlikler çeşitlendirilsin" rehber öğretmenlerin 7'si 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Kendine güven çalışmaları olmalı" rehber öğretmenlerin 3'ü tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

"Eğitsel başarı bölümü olmalı" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Bölümlerin revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum" rehber 

öğretmenlerin 2'si tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Güvenç (2001), yaptığı 

araştırma sonucunda, sınıf rehber öğretmenleri rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılıp 

geliştirilmesi için yöneticilerden daha olumlu bir anlayışa sahip oldukları 

bulunmuştur. Bu doğrultuda, programlar hazırlanırken sınıf öğretmenlerinin de 

görüşleri alınmalı, önerileri dikkate alınmalıdır. 

"İletişim ve ÖSS bölümleri olmalı" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

Korkut (1996), tarafından yapılan bir araştırmada, 10 hafta süren İletişim 

Becerileri Eğitimi Programının lise öğrencilerinin sahip oldukları iletişim becerileri 

konusundaki kendilerini değerlendirmeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmaya 

16 deney, 16 kontrol grubunda olmak üzere 32 kişi katılmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre İletişim Becerileri Eğitim Programı, öğrencilerin iletişim becerilerini 

değerlendirmede olumlu etkiye sahiptir. 

"Öfke ile baş etme yolları" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 
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"Yaşam becerileri ağırlıklı olmalı" rehber öğretmenlerin 1'i tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Bölümlere ilaveler yapılmalı" rehber öğretmenlerden 1'i tarafından görüş 

olarak sunulmuştur. 

 

4. Rehber Öğretmenlerin Etkinliklere İlişkin Görüşleri: 

Rehber öğretmenlerin 14'ü etkinliklerin "Uygulanabilir" olduğunu 

söylemiştir. 

Rehber öğretmenlerin 13'ü "Uygulamada sorun var" olduğunu belirtmiştir. 

Rehber öğretmenlerin 8'i "Sınıf öğretmenleri bilinçlendirilmen" demiştir. 

Öğretmen öğrenciye öğretme fonksiyonunu tek başına yürütebilir ama genellikle 

ancak belirli seviyelerde rehberlik etkinlikleri içine girebilir. Öğretmen, öğrenimi 

sırasında aldığı mesleki bilgiler içindeki rehberlik ve danışmanlık formasyonu kadar 

öğrenciye yönelebilir (Tan, 1986). Dolayısıyla rehber öğretmenlerin de belirttiği gibi 

sınıf öğretmenleri rehberlik anlayışı bakımından bilinçlendirilmelidir. 

Rehber öğretmenlerin 7'si "Etkinlikler yenilenmeli" şeklinde görüş 

belirtmiştir. 

"Sağlıklı işlendiğini düşünmüyorum" rehber öğretmenlerin 6'sı tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

"Etkinlikler detaylandırılsın" rehber öğretmenlerin 4'ü tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Az sayıda etkinlik var" rehber öğretmenlerin 4'ü tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Değerlendirmede sorun yaşanıyor" rehber öğretmenlerin 3'ü tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 
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"Uygulanabilirlikten uzak" rehber öğretmenlerin 3'ü tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Kalabalık sınıflarda sıkıntı yaşanıyor." rehber öğretmenlerin 3'ü tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

Okulların fiziki olanaklarının yetersizliği ve öğrenci sayısının fazlalığından 

dolayı öğretmenlerin mesleklerini yapmaları güçleşmektedir. Bu durum zamanla 

öğretmenlerde, mesleki doyumu düşürmektedir (Gökçakan ve Özer, 1999). 

 

5. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Etkinlik 
Değerlendirme Formuna İlişkin Görüşleri: 

"Formlar güzel hazırlanmış" rehber öğretmenlerin 21'i tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Değerlendirmede öğrenciler objektif davranmıyor" rehber öğretmenlerin 

9'u tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Öğrencilerin seçenekleri okumadan rasgele 

işaretlemeleri söz konusu, etkinlikleri yerine getirme konusunda gösterdikleri 

gevşeklik değerlendirme aşamasında da ortaya çıkmaktadır. 

Rehber öğretmenlerin 9'u etkinlik değerlendirme formunu "Az yeterli" 

bulmuşlardır. 

"Davranışa yönelik ölçme yok" rehber öğretmenlerin 7'si tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Mevcut formlar amaca uygun değil" rehber öğretmenlerin 4'ü tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Rehber öğretmenler, özellikle etkinlik değerlendirme 

formuyla ilgili netice alınmadığını, herhangi bir sonuca gidilemediğini, bunun yerine 

öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri şeklinde bir değerlendirmenin olması 

gerektiğini belirtmişlerdir. 
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Rehber öğretmenlerin 3'ü "Maddi külfet getiriyor", okulumuz fotokopi 

masraflarını karşılayacak durumda değil diyerek, etkinlik değerlendirme formu ile 

ilgili görüşlerini belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenlerin 3'ü etkinlik değerlendirme formunun uygulanması ve 

sonrasını "Ölçme değerlendirme ilkelerine uygun değil" şeklinde ifade 

etmişlerdir. Rehber öğretmenler öğrencilerin formu sosyal beğenilirlik ve sosyal 

kabul faktörlerini göz önüne alarak doldurdukları bunun da gerçeği yansıtmadığını 

söylemişlerdir. 

"Etkinliklerin tamamı bittikten sonra uygulanmalı" rehber öğretmenlerin 

1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

 

6. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Güçlü 
Yanlarına İlişkin Görüşleri: 

Rehber öğretmenlerin 20'si "bölümleri güzel" bulmuştur. Herhangi bir sorun 

olmadığını bölümlerin uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir. 

"Düzeye uygun" rehber öğretmenlerin 13'ü tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Öğrenci merkezli olması" rehber öğretmenlerin 10'u taralından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

Rehberlik hizmetleri, tüm boyutları ile öğrenciyi merkezine alan bir eğitim 

sistemi gerektirir. Böyle bir eğitim sisteminde, programlar, Öğrencilerin gelişim 

özellikleri, ihtiyaçları, yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir. Bu sistemde rehberlik 

hizmetlerinden beklenen de her Öğrencinin bireysel farkları, sorunları, ilgi ve 

ihtiyaçlarına göre gelişimine yardımcı olmasıdır. Bu nedenle, bu anlayış okulda her 

öğrencinin rehberliğe gereksinimi olduğunu kabul eder. Sadece "başarısız", "haylaz", 

"sorunlu" gibi... "etiketlenmiş" öğrencilerin değil, bütün öğrencilerin kendilerini daha 

iyi tanımak, kendilerine uygun kararlar almak, seçimler yapmak için rehberlik 

yardımına gereksinimleri vardır (Yeşilyaprak, 2004). Akbaş (2001) da, "İlköğretim 
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ve Ortaöğretim Okullarındaki Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinde İşbirliğinin 

İncelenmesi" adlı tezinde işbirliğinin yetersiz olduğu okulların özelliklerinden birisi 

olarak; öğrenci ihtiyaçlarına düşük düzeyde duyarlık gösterme gelmektedir. Bu 

görüş, programın öğrenci merkezli olmasını güçlü yan olarak kabul eden rehber 

öğretmenlerin görüşlerini destekler niteliktedir. 

"İçerik-kapsam" rehber öğretmenlerin 9'u tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Düzenli olması" rehber öğretmenlerin 5'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Uygulama" rehber öğretmenlerin 3'ü tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Teorik düzeyde" rehber öğretmenlerin 3'ü tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

 

7. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının Zayıf 
Yanlarına İlişkin Görüşleri: 

"Zaman alıcı" rehber öğretmenlerin 11 'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Uygulayıcı az" rehber öğretmenlerin 9'u tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. Ülkemizde rehberli! kavramı 1950'lere dayanmakla birlikte halen 

eğitim kurumlarında yeterli sayıda rehber öğretmen bulunmadığı dikkat çekmektedir. 

Birçok okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan 

rehber öğretmen eksikliği, okullardaki rehberlik hizmetlerinin aksamasına neden 

olmaktadır. Çünkü sınıf rehber öğretmenlerinin eğitimi rehberlik hizmetlerini 

yürütmeye elverişli değildir. Bakırcıoğlu (2000), yeterli sayıda ve nitelikte uzman 

yetiştirilmemiş olmasını bu alanın önde gelen sorunlarından görmektedir. 

"Etkinlikler yetersiz" " rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 
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"Uygulanabilirlik" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Ölçme değerlendirme" rehber öğretmenlerin 6'sı tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Bölümler yetersiz" rehber Öğretmenlerin 5'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. Toplumun değişik kesiminden gelen zekaları, ilgileri, yetenekleri, 

değerleri farklı olan insanların aynı sınıfta değişmeyen bir programa devam etmeleri 

ve aynı başarı ölçütlerine göre değerlendirilmeleri üstün nitelikli öğrencilerde 

sıkılma, düşük nitelikli öğrencilerde ise zorlanma meydana getirmektedir. Böyle bir 

yaklaşım hem öğrencileri mutsuz eder hem de insan gücü israfına neden olur (Can, 

2002). 

"Değerlendirme objektif değil" rehber öğretmenlerin 4'ü tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. Esmer'in (1985) orta dereceli okullardaki rehberlik 

uygulamalarıyla ilgili güçlükleri belirlemeye yönelik yaptığı araştırmada, sınıf 

öğretmenlerinin büyük çoğunluğuna göre, öğrencilerin rehberlik dersine karşı 

ilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür (Akt: Öztürk, 1999). 

"Masraflı" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Tekrarlanmaması" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

 

8. Rehber Öğretmenlerin. 10. Sınıf Rehberlik Programının İşlevselliğine 
İlişkin Görüşleri: 

"Sınıf öğretmenleri uygulamaya dahil edilmeli" rehber öğretmenlerin 12'si 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Okulda öğretmenin öncelikli görevi ders vermektir. Ancak, öğretmen aynı 

zamanda, rehberlik hizmetlerini yürütecek takımın vazgeçilmez, en önemli üyesidir. 

Çünkü öğretmen, Öğrencinin her yönüyle gelişimi ve uyumundan birinci derecede 
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sorumludur. Eğitim sürecinde görev alan tüm personelin amacı öğrencinin her 

yönüyle tüm olarak en uygun düzeyde gelişimine ve kendini gerçekleştirmesine 

hizmet etmektir. Kuşkusuz öğretmen öğrenciyle daha uzun süre bir arada olduğu için 

onun gelişimini daha yakından izleme, eğitimsel, mesleki, kişisel ve sosyal 

problemlerine daha iyi tanıma ve ilgilenmeye uygun bir konumdadır. Bu durum 

öğretmene rehberlik açısından da önemli görev ve sorumluluklar yüklenilmesinin 

gerekçesini oluşturur. İlgili yönetmelikler incelendiğinde, "psikolojik danışma" 

dışındaki bütün rehberlik hizmetlerinde öğretmene önemli görevler yüklendiği 

görülür. 

Araştırmada sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine gereken önemi 

vermedikleri görülmüştür. Elde edilen bu bulguları destekleyen çok sayıda 

araştırmaya rastlanmıştır. Bu araştırma sonuçlarında yönetici, sınıf rehber 

öğretmenleri, diğer öğretmen ve öğrencilerin rehberlik hizmetlerine yönelik algı ve 

beklentilerinin yetersiz olduğu belirtilmektedir (Pişkin, 1989). Diğer bazı 

araştırmalarda sınıf rehber öğretmenlerinin sundukları rehberlik hizmetleri öğrenciler 

tarafından yeterli görülmemektedir. Sınıf öğretmenlerinin sorumluluklarını yerine 

getirmedikleri vurgulanmaktadır (Ada, 1990). 

Rehber öğretmenlerin 12'si,  10.  sınıf rehberlik programını  "işlevselliği iyi" 

şeklinde ifade etmiştir. 

Rehber öğretmenlerin 11'i ,  10. sınıf rehberlik programını "çok işlevsel değil" 

diyerek işlevselliğin istedikleri düzeyde olmadığını söylemişlerdir. 

Rehber öğretmenlerin 1 1 ' i ,  10. s ın ıf  rehberlik programının yenilenmesi 

gerektiğini düşünmüş ve "güncelleştirilmeli" demiştir. 

Rehber öğretmenlerin 8'i, 10. sınıf rehberlik programının rehberlik ders 

saatleriyle amacına ulaşmasının mümkün olmadığını "zaman yetersiz" diyerek 

belirtmiştir. Bu yüzden 10. sınıf rehberlik programının işlevselliğinin zarar gördüğünü 

düşünmektedirler. 
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Rehber öğretmenlerin 5'i, "İşlevsel bulmuyorum" diyerek bu konudaki 

görüşünü söylemiştir. 10. sınıf rehberlik programının uygulamaya geçmediğini, 

rehberlik programının göstermelik yapıldığını söylemişlerdir. 

"Davranış kazandırmada işlevselliği zayıf rehber öğretmenlerin 4'ü 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Bazı bölümler gözden geçirilmeli" rehber öğretmenlerin 4'ü tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

"Faydasına inanıldığı sürece işlevsel" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Rehberlik hizmetleri pek çok ilkesi olan ve sonuçta 

bireylerin kendini gerçekleştirme aşamasına varmalarına yardımcı olmaya çalışan bir 

süreçtir. Ancak ülkemizdeki rehberlik anlayışının tam da istenilen bir düzeyde 

olmadığını görmekteyiz. Paskal (2001)’ın, İstanbul'da yapmış olduğu bir araştırmada 

okul müdürlerinin rehber öğretmenlerin görevleri ve rehberlik hizmetleri ile ilgili 

bilinçlilik düzeyleri araştırılmıştır. Sonuçta müdürler; boş geçen derslere girme, 

sınavlarda gözcülük yapma, okula gelmeyen öğrencileri ailesine bildirme, nöbet 

tutma gibi rehber öğretmenin kesinlikle yapmaması gereken işleri büyük bir oranla 

rehber öğretmenin görevi olarak görmekte olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca 

eğitime katkı payı, satın alma gibi komisyonlarda görev alma, yazışma ve dosyalama 

işlerinde kendilerine yardımcı olma gibi rehberlikle ilgisi olmayan rutin görevler 

beklemektedirler. Böyle bir anlayışla rehberlik hizmetlerinin amaca ulaşması 

mümkün olmaz, sadece 10. sınıf rehberlik programı değil, tüm rehberlik hizmetleri 

işlevini yitirir. 

"Uygulama ve anlayıştan kaynaklanan işlevsizliği var" rehber öğretmenlerin 1'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Akbaş (2001)’a göre, düşük düzeyde işbirliğinin gözlendiği ve dolayısıyla 

rehberlik hizmetlerinin işlevinin zarar gördüğü durumların nedeni olarak şunlar 

görülmektedir: Okullardaki yöneticilerin gereken ilgi ve desteği göstermemeleri, 

okuldaki personel arasında iletişimin engelleyici olması, olumsuz PDR anlayışının 

varlığı, sorun çözmeye yönelik rehberlik anlayışının benimsenmesi. 
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9. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programının 

Uygulanabilirliğine İlişkin Görüşleri: 

"Uygulanabilirlik düzeyi iyi" rehber öğretmenlerin 13'ü tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Bölümler uygulanabilir." rehber öğretmenlerin 12'si tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. Rehber öğretmenler fiziksel koşullar yeterli hale getirilirse, personel 

sıkıntısı giderilirse, sınıf öğretmenleri hizmet içi eğitim alırsa, koordinasyon 

sağlanırsa uygulanabilirliğinin artacağını belirmektedirler. 

"Zaman yetersiz" rehber öğretmenlerin 10'u tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Düşük" rehber öğretmenlerin 9'u tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Rehber öğretmenlerin 6'sı 10. sınıf rehberlik programının bölümlerinin 

uygulanabilirliğini "Bölümlere göre farklılaşıyor" şeklinde ifade emişlerdir. Bazı 

bölümlerden verim alınırken bazılarından verim alınamadığından yakınmaktadırlar. 

Rehber öğretmenlerin 5'i 10. sınıf rehberlik programının bölümlerinin 

uygulanabilirliğini "Yüksek" düzeyde bulmuştur. 

"Kitlenin kabul ediş düzeyine göre değişiyor" rehber öğretmenlerin 1'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Akbaş (2001)’a göre, Türk Milli Eğitim 

Sisteminin öğretmen ve program merkezli olduğu görülmektedir. Bireysel farkları 

yeterince dikkate almayan bir eğitim sisteminde psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerinin istenilen ölçüde gelişip yaygınlaşması mümkün değildir. Bunun 

yanında Türkiye'de yürütülmeye çalışılan rehberlik hizmetlerinin genelde eğitimciler 

ve öğrenciler tarafından kabul görmemesi de önemli bir etken olarak 

düşünülmektedir. 

"Aile ve Çevreyle olumlu ilişki bölümü uygulanamıyor." rehber 

öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Akbaş (2001)’a göre, 

okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde düşük düzeyde işbirliğine neden 
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olan faktörler; düşük idare desteği, engelleyici iletişim, psikolojik danışmanın düşük 

motivasyonu, olumsuz psikolojik danışma ve rehberlik anlayışı, danışman rolünün 

benimsenmemesi, sorun çözmeye yönelik rehberlik anlayışı, isteksizlik, personelin 

sorumluluklarını yerine getirmemesi, öğrenci ihtiyaçlarına duyarsızlık, veli 

katılımının yetersizliği, var olan yönetmelikleri yetersiz bulma, ders programının 

yoğunluğundan rehberlik etkinliklerine vakit ayıramama ve öğrenci sayısının 

fazlalığıdır. Görüldüğü üzere, "veli katılımının yetersizliği" de rehberlik 

hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan işbirliğini olumsuz etkilemektedir. 

Rehber öğretmenler de 10. sınıf rehberlik programında "aile ve çevreyle olumlu 

ilişki" bölümünün uygulanamadığından yakınmaktadırlar. 

 

10. Rehber Öğretmenlerin 10. Sınıf Rehberlik Programındaki Öğrenciye 
Yönelik Değerlendirmenin Etkili Hale Getirilmesi İçin Önerileri: 

"Etkinliklerin uygulanmasında özen gösterilmeli" rehber öğretmenlerin 

10'u tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Öğrenci ön plana alınmalı" rehber öğretmenlerin 10'u tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 

"Değerlendirmenin uzman kişilerce yapılması" rehber öğretmenlerin 8'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Sınıf öğretmenleri bilgilendirilmeli" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Kuzgun (1997)’a göre, bir okulda rehberlik örgütünün 

kurulması öğretmenlerin rehberlik sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Tersine iyi bir 

rehberlik uygulamasında öğretmenin rolü daha da önem kazanır. Öğretmenler 

rehberlik hizmetlerinde oldukça önemli bir meslek grubudur, özellikle eğitim 

kurumlarında ruh sağlığını koruyucu ve gelişimi kolaylaştırıcı ortam hazırlama 

konusunda pek çok bireyi ve bulundukları çevreyi etkileyebilirler. 

Rehberlik ve psikolojik hizmetler bir "bütün" olan çocuğun tüm gelişmesini ve 

özerkliğini sağlamak amacına yönelik olduğundan bütün eğitim öğretim 

personelinin, ailenin ve çevrenin işbirliğini gerekli kılar (Tan, 1986). 
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"Kazanımlar test edilmeli" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Değerlendirmeler ile ilgili kriterler belirlenmeli" rehber öğretmenlerin 5'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Değerlendirme formundaki dereceleme artırılmalı" rehber öğretmenlerin 

1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 10. sınıf rehberlik programındaki 

değerlendirme formuna ait seçenekler "evet", "kısmen" ve "hayır" şeklindedir. 

Seçeneklerin arttırılmasının öğrenciye yönelik yapılacak değerlendirmede daha yol 

gösterici olacağı düşünülmektedir. 

"Öğrenciler rehberliğe isteklendirilmeli" rehber öğretmenlerin 1'i tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğuna göre, 

öğrencilerin rehberlik dersine karşı ilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı Esmer 

(1985)'in orta dereceli okullardaki rehberlik uygulamalarıyla ilgili güçlükleri 

belirlemeye yönelik yapmış olduğu araştırmada da ortaya çıkmıştır (Akt: Öztürk, 

1999). 

"Grup rehberliği artırılmalı" rehber öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Sınıf rehber öğretmenliği daha cazip hale getirilmeli" rehber 

öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Uygulamada rehberlik 

hizmetleri sınıf öğretmenlerinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Sınıf öğretmenleri 

yeteri kadar uzmanı olmadığı rehberlik faaliyetlerini sürdürmekte zorlanmaktadırlar 

(Özaydın, 2002). Bu durumdan hareketle sınıf rehber öğretmenliği konum ve maddi 

imkân bakımından desteklenirse, öğretmenin mesleki doyumu artacak ve sınıf rehber 

öğretmeni rehberlik hizmetlerinde daha etkili rol alacaktır. 
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11. Rehber Öğretmenlerin 10. sınıf Rehberlik Programına Yönelik 
Değişiklik Önerileri: 

"Sınıf rehber öğretmenleri daha etkin olmalı" rehber öğretmenlerin 18'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Rehberlik hizmetlerinde öğrencinin gelişimi ve uyumuna yardım sorumluluğu 

tek öğretmene değil, tüm öğretmenlere paylaşmış durumdadır. Bir diğer deyişle tüm 

öğretmenlerin öğrenci ile ilgili olarak birbirleri ile etkileşim ve her sınıfın rehberlik 

hizmetlerinden sorumlu bir "sınıf rehber öğretmeni" varsa da (Özel Eğitimle İlgili 

Mevzuat 1991), bu hizmetlerde tüm öğretmenlerin çeşitli rol ve fonksiyonları 

bulunmaktadır. 

Öğretmenlerin okul rehberlik çalışmalarına katılım oranlarını Doğan (1999), 

şöyle belirlemiştir; öğretmenlerin % 20'si okulda psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetlerine ilişkin rollerini hemen üstlenmektedir. % 20'si hiç katılmamaktadır, % 

60'ı ise sadece özel olarak eğitime tabi tutulduğu takdirde etkili olarak katılabilecek 

niteliktedir. Öğretmenlerin çoğu okul rehberlik ve psikolojik danışma çalışmalarına 

katılmada istekli olmasına karşın, rol ve işlevlerinin ne olduğunu bilmemektedirler. 

"Sınıf rehber Öğretmenleri eğitimden geçirilmeli" rehber öğretmenlerin 

14'ü tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Çam (2000), tarafından yapılan ve 

öğretmen adaylarının psikolojik yardım hizmetleri ile ilgili görüşlerini konu alan bir 

araştırmanın sonuçlarına göre psikolojik yardım hizmetleri ile ilgili olarak öğretmen 

adaylarının yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Öğretmen yetiştiren 

kurumlarda eğitim psikolojisi, bireyi tanıma teknikleri ve rehberlik gibi derslere daha 

fazla yer verilmesi gerekmektedir. Araştırmadan çıkan bu sonuç sınıf rehber 

öğretmenliği yapan eğitimcilerin, rehberlik uygulamaları ile ilgili olarak eğitim 

görmeleri gerektiği şeklindeki rehber öğretmen görüşlerini doğrular niteliktedir. 

"Program güncelleştirilsin" rehber öğretmenlerin 13'ü tarafından görüş 

olarak belirtilmiştir. 
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"Değişikliğe gerek yok" rehber öğretmenlerin 11'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Uygulamadaki sorunlar giderilsin" rehber öğretmenlerin 9'u tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında karşılaşılan temel sorunların en 

kısa sürede çözüme kavuşturulması, bu uygulamaların etkili ve başarılı bir biçimde 

geliştirilmesinde son derece önemlidir. Çünkü bu sorunlar uygulamalar üzerinde 

engelleyici olumsuz etkilerini sürdürürken ülkemizde okullardaki psikolojik danışma 

ve rehberlik uygulamalarından yararlı sonuçlar almayı düşünmek biraz zor gibi 

görünmektedir (Kepçeoğlu, 1994). 

"Değerlendirmedeki sorunlar giderilsin" rehber öğretmenlerin 9'u 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. Hangi türden olursa olsun değerlendirme 

işleminin yapılış nedeni kişisel merakın tatmini değildir. Elbette elde edilen verilerin 

yorumlanarak, gerekli önlemlerin alınması gerekecektir. Bu açıdan bakıldığında 

değerlendirme basamağı program geliştirme etkinliklerinin aynı zamanda ilk 

basamağı gibi de algılanabilir (Erkan, 2006). Buradan hareketle rehber öğretmenlerin 

de belirttiği gibi değerlendirme kısmında bir takım sorunlarla karşılaşıldığı ve 

bunların giderilmesi gerektiği söylenebilir. 

"Etkinlikler çeşitlendirilsin" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Bölümler güncelleştirilsin" rehber öğretmenlerin 8'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Mesleki rehberlik etkinlikleri artırılmalı" rehber öğretmenlerin 3'ü 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Mesleki gelişim süreci içinde de; ergenin karar verme ve problem çözme 

becerisini kazanması ve geliştirmesi önemlidir. Eğitsel, mesleki ve her türlü seçim bu 

yeterliliğe dayanmaktadır. Ergenin başarılı ve mutlu olması bu alandaki becerilerini 

kullanmasına bağlıdır. Bu nedenle danışmanların öğrencilere karar verme ve problem 
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çözme stratejilerini öğretip, uygulamalar yaptırarak onların bu konuda daha gerçekçi 

ve yeterli hale gelmelerine yardımcı olmaları önem taşımaktadır (Yeşilyaprak, 1996). 

"Yaşam becerileri daha ağırlıklı olmalı" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

"Ekip çalışması ile tekrar düzenlenmeli" rehber öğretmenlerin 2'si 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

"Program sonrasında izleme yapılsın" rehber öğretmenlerin 2'si tarafından 

görüş olarak belirtilmiştir. 

Rehberlik yardımı bir anda gerçekleşen, kısa süreli bir görüşme olarak 

görülmemelidir. Kuşkusuz rehberlikte bireylerin herhangi bir konuda karar 

verebilmeleri ya da herhangi bir seçimi yapabilmeleri için bazı olgusal bilgilere de 

gereksinimleri olabilir. Böyle durumlarda kısa zamanda bireylere gereksinim 

duydukları bilgileri vermek biçiminde kısa süreli rehberlik yardımları da yapılabilir. 

Ancak bundan farklı pek çok durum vardır ki, Özellikle bireylerin sorun 

çözebilmelerine ya da uyum yapabilmelerine yönelik yardımlarda olduğu gibi, 

süreklilik gerektirir. O nedenle rehberlik bir anda olup biten bir etkinlikten öte, belli 

bir zaman gerektiren bir süreç olarak görülür (Can, 2002). 

"Karşı cinsle ilişki" rehber öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

Ergenlik dönemi gelişim görevlerinden biri de, her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni 

ve daha olgun ilişkiler kurmaktır. Büyük ölçüde aynı cinsten arkadaşlardan kurulan 

yaşıt grupları ergenlik döneminde yerini daha olgun erkek kadın ilişkilerine 

bırakmalıdır. Ergen karma bir grupta gülüşmeden, kızarmadan, terlemeden ne 

söyleyeceğini ve nasıl söyleyeceğini, yetişkinlere özgü çeşitli toplumsal etkinliklere 

nasıl katılacağını öğrenmek zorundadır. Ergenlerin bu gelişim görevini 

başarabilmeleri için sağlıklı kişiler arası ilerisim becerisine sahip olmaları 

gerekmektedir (Altıntaş, 2006). 
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"Öğrendiklerini uygulama" rehber öğretmenlerin 1i tarafından görüş olarak 

belirtilmiştir. 

"Meslek lisesi öğrencilerine yönelik etkinlikler getirilsin" rehber 

öğretmenlerin 1'i tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımda rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesinin 

elli yıllık bir geçmişi olmakla birlikte, işlevsellik ve eğitim örgütlerindeki önemi, 

okullardaki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet verenlerin niteliği, sayısal 

yeterlilikler açısından henüz istenilen düzeye gelememiştir  (Özaydın, 2002). 

"Rehber öğretmenlerin donanımı artırılmalı" rehber öğretmenlerin 1'i 

tarafından görüş olarak belirtilmiştir. 

Psikolojik danışma ve rehberlik alanında öğretmenler için düzenlenen seminer 

ve konferanslar ile üniversitelerle işbirliği yapılarak, psikolojik danışma ve rehberlik 

alanındaki gelişmeleri izleme ve yeniliklerden yararlanma "az" düzeyde gerçekleşen 

etkinlikler olarak bulunmuştur  (Özaydın, 2002). 

Saylan ve Gürgan  (2002)’ın yapmış olduğu, "Rehberlik Hizmetleri 

Yönetmeliğine Göre Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirmesi"ne yönelik yaptığı 

araştırmada; farklı üniversitelerde yetişmiş rehber öğretmenlerin psikolojik danışma 

ve rehberlik yeterliliklerinin de farklı düzeyde olması rehberlik hizmetlerinin 

boyutlarını da etkilemektedir, şeklinde bir sonuca ulaşmıştır. Bu araştırma da bize 

gösteriyor ki rehber öğretmenler okul personeline, bilhassa sınıf öğretmenlerine 

rehberlik hizmetlerinde yardımcı olmalı ve rehberlik hizmetlerinin aksatılmadan 

yürütülebilmesi için öncelikle mesleki donanımlarını arttırmaklardır. 
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BÖLÜM IV 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, 10. sınıf rehberlik programının ne ölçüde gerçekleştirildiğinin 

rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi amacıyla yapılan 

araştırmanın sonuçlarını ve bu sonuçlar doğrultusunda geliştirilen önerilere yer 

verilmiştir. 

Sonuçlar: 

10. sınıf öğretmenleri için hazırlanmış olan rehberlik programının 

değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, görüşme yapılan bireyler 

tarafından birçok görüş ifade edilmiştir. Görüşme sonucunda cevaplayıcıların, 

rehberlik programında temel amaç, içerik, programın güçlü ve zayıf yanları, 

işlevsellik ve uygulanabilirlik kapsamında olması gerekenlerle ilgili önerileri olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

Rehber öğretmenlere göre 10. sınıf rehberlik programında olması gereken 

başlıca temel amaçlar, mesleki rehberlik, ilgi ve yetenek farkındalığı, ergenlik çağı 

sorunları, kişilik gelişimi ve problem çözme becerisi olarak ifade etmişlerdir. 

Rehber öğretmenlere göre 10. sınıf rehberlik programına ait bölümlerdeki 

kazanımların ihtiyaca ve yaşa uygun hazırlandığı ancak öğrencilere yeterli düzeyde 

kazandırılamadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Rehber öğretmenler, programın etkinlikler bölümünün uygun hazırlandığını 

ancak etkinliklerin her tür ortaöğretim kurumunu kapsamadığını ve bu sebeple 

etkinliklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Yine rehber öğretmenler 

etkinliklerin sağlıklı işlenmediğini ve etkinlik değerlendirme formu ile yapılan 

değerlendirmelerde sorun yaşandığını belirtmektedirler. 
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Rehber öğretmenlere göre programın güçlü yanlan bölümlerin amaca ve 

ihtiyaca uygun hazırlanmış ve öğrenci merkezli olması. Programın düzenli olması da 

rehber öğretmenler tarafından güçlü yanlar arasında sayılmaktadır. 

Rehber öğretmenlere göre 10. sınıf rehberlik programının zayıf yanlarının, 

programın zaman alıcı, uygulayıcılarının az olduğu ve meslekleri inceleme bölümü ile 

serbest zaman kullanımı bölümlerindeki etkinliklerin yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca bazı rehber öğretmenler programı uygulamada maddi külfet 

gerektirdiği gerekçesiyle zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Rehber öğretmenler 10. sınıf rehberlik programının işlevselliğinin arttırılması 

için sınıf öğretmenlerinin uygulamaya dahil edilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Rehber öğretmenler işlevselliğin artırılması için programın güncelleştirilmesi, 

bölümlerin gözden geçirilmesi ve faydasına inanılmasının gerekliliğini görüş olarak 

belirtmişlerdir. Bazı rehber öğretmenlere göre ise programın uygulama ve anlayıştan 

kaynaklanan işlevsizlik bulunmaktadır. 

Görüşme yapılan bireyler bölümlerin uygulanabilir bulmuşlardır. Bölümlerin 

uygulanabilirlik düzeyini kısmi ve düşük bulanların yanı sıra, bölümlerin 

uygulanabilirlik düzeyinin bölümden bölüme farklılık gösterdiğini ve kitlenin kabul 

düzeyine göre de değiştiğini de düşünmektedirler. 

Rehber öğretmenlere göre 10. sınıf rehberlik programının dahilindeki etkinlik 

değerlendirme formu uygun hazırlanmış ancak öğrencilerin objektif 

davranmamasından kaynaklanan işlevsizliği bulunmaktadır. 

Görüşme yapılan bireyler öğrenciye yönelik yapılan değerlendirme ile ilgili 

olarak etkinliklerin uygulanmasına özen gösterilmesi, öğrencinin ön planda 

olduğunun unutulmaması, değerlendirmenin uzman kişilerce yapılması ve sınıf 

öğretmenlerinin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Görüşme yapılan bireyler programdaki değişiklik Önerilerine ilişkin sınıf rehber 

öğretmenlerinin daha aktif olması, eğitimden geçirilmeleri, programın 
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güncelleştirilmesi, uygulamadaki ve değerlendirmedeki sorunların giderilmesi ve 

etkinliklerin çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

 

Öneriler: 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında aşağıdaki öneriler 

geliştirilmiştir; 

1. Sınıf rehber öğretmenleri hizmet içi eğitimden geçirilerek rehberlik 

hizmetlerinde daha aktif rol almaları sağlanmalıdır. Verilecek hizmet içi eğitimde 

öğrencilerin gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve karşılaşabilecekleri rol ve sorunlar 

hakkında bilgilenmeleri sağlanmalıdır. 

2. Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde tüm personelin 

işbirliğinin sağlanması amacıyla eğitimler düzenlenmelidir. 

3. Gerek görüldüğünde ihtiyaç analizleri yapılarak rehberlik programı esnek 

ve ihtiyacı karşılar nitelikte yeniden yapılandırılabilir özellikte olmalıdır. 

4. Sınıf rehber öğretmenliğini cazip hale getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı 

ve Maliye Bakanlığı ortak mali düzenlemeler yapmalıdır. 

5. Okullardaki kalabalık sınıf ve yetersiz rehber öğretmen sorunlarını çözüme 

kavuşturmak için Milli Eğitim Bakanlığımın yapacağı çalışmalara gerek 

duyulmaktadır. 

6. Rehberlik hizmetleri sonrasında yapılan değerlendirme sonuçları dikkate 

alınmalı ve rehberlik hizmetleri bu sonuçlara yönelik planlanmalıdır. 
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EK 

 GÖRÜŞME FORMU 

Araştırma Konusu: 10. sınıf rehberlik programının rehber öğretmen görüşleri 

doğrultusunda değerlendirilmesi 

Görüşülen kişinin adı soyadı: 

Okulunuzun adı: 

Görüşmenin yapıldığı Tarih ve Saat (başlangıç-bitiş): 

Giriş 

Merhaba, adım Rahime Eşen. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yüksek Lisans öğrencisiyim. "10. sınıf rehberlik programının rehber öğretmen 

görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi" üzerine bir araştırma yapıyorum ve 

sizinle bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu araştırmada ortaya çıkacak 

sonuçların bundan sonra yapılacak rehberlik programlarının niteliğinin arttırılmasına 

katkıda bulunacağını ümit ediyorum. Bu nedenle sizin 10. sınıf rehberlik 

programının değerlendirilmesiyle ilgili görüş ve düşüncelerinize ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Yaptığım tüm görüşmelerde verilen bilgiler sadece bu araştırmada kullanılacak 

ve kişisel bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. 

Görüşme Soruları 

1- Ne kadar süredir rehber öğretmensiniz? 

2- Ne kadar süredir bu okulda öğretmensiniz? 

3- Okulunuzda kaç tane 10. sınıf bulunmaktadır? 

4- Sizce 10. sınıf rehberlik programının temel amacı ne olmalıdır?  

5- 10. sınıf rehberlik programı bölümlerinin öğrenci kazanından hakkında 
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ne düşünüyorsunuz? 

6- 10. sınıf rehberlik programını yazan kişi siz olsaydınız, bölümleri nasıl 

belirler ve nasıl bir yol izlerdiniz? 

7- 10. sınıf rehberlik programında kullanılan etkinlikleri nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

8- 10. sınıf rehberlik programının "etkinlik değerlendirme formu" hakkında 

neler düşünüyorsunuz? Bu form ile yapılan değerlendirme ne derece yeterli? 

9-  10. sınıf rehberlik programının güçlü yanları nelerdir? 

10- 10. sınıf rehberlik programının zayıf yanları nelerdir? 

11-  10. sınıf rehberlik programının işlevselliği hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

12-  10. sınıf rehberlik programı bölümlerinin uygulanabilirlik düzeyleri 

nasıl? 

13-  10. sınıf rehberlik programı uygulanan öğrenciye yönelik, yapılan 

değerlendirmenin daha kaliteli hale getirilmesi için neler önerirsiniz? 

14-  10. sınıf rehberlik programında ne tür değişiklikler önerirsiniz? 

15-  Bu konuda belirtmek istediğiniz başka görüş ve önerileriniz var mı? 

 

 

 

 

 

 


