
T.C. 
ULUDAᇠ ÜNጀVERSጀTESጀ 

SOSYAL BጀLጀMLER ENSTጀTÜSÜ  
EᇠጀTጀM BጀLጀMLERጀ ANABጀLጀM DALI 

EᇠጀTጀM PROGRAMLARI VE ÖᇠRETጀM BጀLጀM DALI 
 
 
 
 
 

ጀLKÖᇠRETጀM 8. SINIF ÖᇠRENCጀLERጀNጀN REHBERLጀK  

PROGRAMINDAN YARARLANMA DÜZEYLERጀ ARASINDAKጀ  

FARKI ETKጀLEYEN BAZI FAKTÖRLER 

 

 

 

 

YÜKSEK LጀSANS TEZጀ 

 

 

 

 

Hazጐrlayan  

Serbülent TURGUT 

 

 

 

 

Danጐᗰman 

Doç. Dr. Ersin ALTINTAᗠ 

 

 

 

 
 
 

BURSA – 2005  

Document converted by PDFMoto freeware version



 ii 

 

 

 

 

ÖNSÖZ 

Ülkemizde rehberlik hizmetlerinin son yጐllarda yaygጐnlaᗰtጐᇰጐ görülmektir. 

Aslጐnda Rehberlik Milli Eᇰitim Sistemi ve okullar için yeni bir kavram deᇰildir. Ancak 

rehberlik uygulamalarጐnጐn örgütlenme ve branᗰ elemanጐ düzeyinde ele alጐnarak 

yaygጐnlaᗰtጐrጐlmasጐ çalጐᗰmalarጐ yeni sayጐlጐr. Rehberlik ve Psikolojik Danጐᗰma hizmetleri 

hiç ᗰüphesiz eᇰitim sürecinin etkililiᇰini arttጐracak, eᇰitimin amaçlarጐna eriᗰmesinde 

yardጐmcጐ bir unsur olacaktጐr.  

 

Eᇰitim hizmetlerindeki baᗰarጐnጐn artmasጐ için, rehberlik hizmetlerinin ve tabi ki 

rehberlik programጐnጐn baᗰarጐlጐ olarak yürütülmesi, öᇰrencilerin rehberlik programጐndan 

en iyi ᗰekilde yararlanmalarጐ, öᇰrencilerin rehberli ihtiyaçlarጐnጐn giderilmesi son derece 

önemlidir. 

 

Rehberlik bir ekip çalጐᗰmasጐdጐr. Sadece eᇰitimcilerin deᇰil ailelerin de belli bir 

rehberlik anlayጐᗰጐna sahip olmasጐ gerekir. Bu ᗰekilde olduᇰunda öᇰrencilerin rehberlik 

programጐndan en yüksek oranda yararlanmalarጐ saᇰlanabilir.  

 

Bu araᗰtጐrma, öᇰrencilerin rehberlik programጐndan yararlanma düzeylerinde 

oluᗰan farklጐlጐklarጐ etkileyen bazጐ faktörleri incelemiᗰtir. Araᗰtጐrma okullardaki rehberlik 

hizmetlerinin yürütülmesinden hareketle yürütülmüᗰtür. Çünkü bu hizmetler öᇰrencinin 

öᇰrenim yaᗰantጐsጐnጐ en iyi biçimde düzenlemek ve onun eᇰitim – öᇰretimdeki 

yönlendirilmesini esas almaktadጐr. Bu sebepten dolayጐ öᇰrencilerin görüᗰlerinin 

alጐnmasጐ programdan yararlanma düzeylerini ve rehberlik çalጐᗰmalarጐnጐn etkililiᇰini 

belirleyecektir.  

 

Bu araᗰtጐrma çalጐᗰmasጐnጐn her aᗰamasጐnda bana yardጐmcጐ olan görüᗰ ve 

önerilerinden yararlandጐᇰጐm danጐᗰmanጐm Doç. Dr. Ersin ALTINTAᗠ’ a sonsuz 

teᗰekkürlerimi sunarጐm. Araᗰtጐrmanጐn istatistiksel çözümlemeleri aᗰamasጐnda Yrd. Doç. 
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Dr. Bülent EDጀZ ve Arᗰ. Gör. Deniz SIᇠIRLI’ ya büyük bir özveri ile yardጐm 

ettiklerinden dolayጐ teᗰekkürler. Yüksek lisans öᇰrenimim ve araᗰtጐrma süreci boyunca 

yanጐmda olduklarጐnጐ hissettirdikleri ve katkጐlarጐndan dolayጐ tüm arkadaᗰlarጐma, ጀsmetiye 

Hasan Orhaneddin ጀlköᇰretim Okulu’ na teᗰekkür ediyorum. 

 

Sevgili aileme ve de sevgili eᗰime, bu ana kadar hep yanጐmda olduklarጐndan ve 

desteklerini benden esirgemediklerinden  dolayጐ sonsuz teᗰekkürler…  

 

2005 Aᇰustos                                                                                      Serbülent TURGUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



 iv 

 
 

ÖZET 

 

 Araᗰtጐrmada ilköᇰretim 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan 

yararlanma düzeylerini etkileyen bazጐ faktörlerin deᇰerlendirilmesi yapጐlmጐᗰtጐr.  

 

 Araᗰtጐrmanጐn evrenini, Bursa ᗰehir merkezindeki tüm ilköᇰretim okullarጐndaki 8. 

sጐnጐf öᇰrencileri; çalጐᗰma grubunu ise Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu, Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu ve ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulundaki 8. sጐnጐf öᇰrencileri 

oluᗰturmaktadጐr. Bu araᗰtጐrma kapsamጐnda, 8. sጐnጐf öᇰrencileri için anket formu 

kullanጐlmጐᗰtጐr. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine, anne ve baba öᇰrenim durumlarጐna, 

sosyo ekonomik düzeylerine göre incelenmesinde x2 (ki kare) testi kullanጐlmጐᗰtጐr. 

Öᇰrencilerin programdan yararlanma düzeylerindeki farklጐlጐklar farklጐlጐk gösteren 

maddelerdeki P<0,05 Anlamlጐlጐk düzeyine göre incelenmiᗰtir. 

 

 Araᗰtጐrma sonucunda;  

 

1. ጀlköᇰretim okullarጐnጐn 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine, anne ve baba 

öᇰrenim durumlarጐna, sosyo ekonomik düzeylerine göre rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeylerinde farklጐlጐklar bulunmuᗰtur. 

2. Kጐz öᇰrencilerin erkek öᇰrencilerden daha önce ergenliᇰe girmesi, 8. sጐnጐfa 

geldiklerinde erkek öᇰrencilere göre daha çabuk olgunlaᗰtጐklarጐndan erkek 

öᇰrencilerin daha fazla problemlerinin olduᇰu görülmüᗰtür. Genel olarak 

rehberlik etkinliklerinde, problemli öᇰrenciler üzerinde durulduᇰundan, 

erkek öᇰrencilerin rehberlik programጐndan daha fazla yararlanmak 

durumunda olduᇰu saptanmጐᗰtጐr. 

3.  Anne ve baba öᇰrenim düzeyleri arttጐkça, öᇰrencilerin rehberlik 

programጐndan ve rehberlik servisinin etkinliklerinden yararlanma 

düzeylerinde de artጐᗰ söz konusu olmaktadጐr. Araᗰtጐrmada anne ve baba 

öᇰrenim düzeyi yüksek okul olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan daha 

fazla yararlandጐᇰጐ görülmüᗰtür. 
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4. Araᗰtጐrmanጐn çalጐᗰma grubu olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu, Altጐparmak 

Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu ve ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu sosyo 

ekonomik düzeyler baz alጐnarak oluᗰturulduᇰundan, buradan hareketle 

öᇰrencilerin sosyo ekonomik düzeyleri açጐsጐndan üst sosyo ekonomik düzeye 

sahip olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan 

daha fazla yararlandጐᇰጐ sonucuna ulaᗰጐlmጐᗰtጐr. 

 

Araᗰtጐrma sonucunda ortaya çጐkan sonuçlara dayalጐ olarak araᗰtጐrmacጐ tarafጐndan 

ortaya konulan önerilere yer verilmektedir.    
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ABSTRACT 
 
 

 In the research the evaluation of some factors was fullfiled which influence the 

level of the benefit from the guidance programme of 8th grade students in the primary 

school.  

 

 The proccess of the study, 8th grade students in all primary schools in the centre 

of Bursa and samples are consist of all 8th grade students in Canaydጐn Primary School, 

Altጐparmak Fethi Açançiçek Primary School and ᗠirinevler Primary School. In the 

scope of this study  questionnaire form was used for 8th grade students. The test of x2  

was used according to their sex, education level of their mothers – fathers and social 

economical levels. The difference of the level of the benefit from the programme was 

examined according to the matters in which shows difference of P<0,05 meaningfulness 

level. 

 

In the result of the study;  

 

 1. The differences in the level of benefit from the guidance programme were 

found according to 8th grade students’ sex, education level of their mothers - fathers and 

social economical levels.  

 

 2. It is seen that the male students have more problems than female students, 

because the female students begin adolescence earlier than the male students and the 

female students become earlier than the male students in the 8th class.   It is found out, 

in the guidance programme activities, the male students need more help form the 

guidance programme because generally the importance is given on the problem child.  

 

 3. It’ s seen that the more increase in the education level of students’ mothers 

and fathers the more  pupils get benefit from the guidance programme and the activities 

of the guidance department. In the research, it is seen that the students whose mothers’ 

and fathers’ education level is high get benefit more from the guidance programme. 
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 4. Because the study group of the research Canaydጐn Primary School, 

Altጐparmak Fethi Açançiçek Primary School and ᗠirinevler Primary School’ s social 

economical levels take base, soit is reached a consequences that the students of 

Canaydጐn Primary School, whose social economical level is high, get benefit more from 

the guidance programme.  

 

 At the and of the study depend on the consequences which come out, it’ s given 

a place for suggestions by the researher.  
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 BÖLÜM I 

 

 

GጀRጀᗠ 

 

 Günümüzde hጐzla geliᗰmekte olan dünya içinde yaᗰamakta olan insanጐn, 

karmaᗰጐklaᗰan toplumdaki sorunlara çözüm bulabilecek ve uyum  gösterebilecek ᗰekilde 

yetiᗰtirilmesi zorunlu hale gelmiᗰtir. Bu baᇰlamda eᇰitim-öᇰretimin bireylerin 

yetiᗰmesindeki ve ülkelerin geliᗰmesindeki önemi ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

 Bir ülkenin eᇰitim ve öᇰretim sürecindeki çocuk ve gençleri, o ülkenin 

geleceᇰinin taᗰጐyጐcጐsጐdጐr. Toplumun geleceᇰi onlarla kurulacak, ülkenin geliᗰmiᗰliᇰi hem 

bedensel hem psikolojik olarak iyi yetiᗰmiᗰ, iyi eᇰitilmiᗰ çocuk ve gençlerin ürünü 

olacaktጐr (Küçükahmet, 2000). Dolayጐsጐyla, bir ülkenin kalkጐnmasጐnda geleceᇰe yönelik 

en iyi yatጐrጐmጐn eᇰitim olduᇰu gerçeᇰi düᗰünülecek olursa, ülkelerin kalkጐnmasጐnda 

eᇰitim sistemleri önemli bir yer tutmaktadጐr.  

 

Eᇰitim sistemleri insan davranጐᗰlarጐnጐ, belirli plan, program ve yöntemlere uygun 

olarak istendik ve olumlu yönde deᇰiᗰtirmeyi, geliᗰtirmeyi amaçlayan örgütsel ve 

yönetimsel nitelikli, eᇰitim – öᇰretim amaçlጐ kurumlardጐr ve bu kurumlar bir toplumu 

oluᗰturan bireylerin eᇰitim ve öᇰretim süreçlerinden yararlanmalarጐnጐn, kendilerini 

gerçekleᗰtirmelerinin, ön koᗰulunu oluᗰtururlar. Eᇰitim sistemleri olmadan çaᇰጐmጐz 

toplumlarጐnጐ oluᗰturan bireylerin eᇰitim olanaklarጐndan yararlanmalarጐ düᗰünülemez. 

Çünkü eᇰitim sistemleri, bireysel ve toplumsal yararጐ amaçlayan, eᇰitilmiᗰ, gizil güçleri 

geliᗰtirilmiᗰ insan davranጐᗰlarጐ üretirler. Amaçlara uygun davranጐᗰ deᇰiᗰtirirler ve yeni 

eᇰitilmiᗰ davranጐᗰlarጐn oluᗰmasጐna ortam hazጐrlarlar. Tüm bu süreç ve amaçlar, eᇰitim 

ve insan kavramlarጐnጐn, birbirlerinden ayrጐlmamasጐ gereken temel birer deᇰiᗰken 

olmalarጐ anlamጐna gelir.  
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“Eᇰitim” kavramጐ insanlጐᇰጐn varoluᗰundan bu yana yeni anlam, içerik ve 

boyutlar kazanarak önemini sürdürmektedir. Baymur (1972)’ a göre eᇰitim, kiᗰinin 

geliᗰiminde çevreden gelen ve onun davranጐᗰlarጐnጐ etkileyen, geliᗰimine yön veren 

etkilerin tümüdür. “Bireyin, planlጐ, programlጐ; belirlenmiᗰ amaçlara yönelik olarak 

yaᗰantጐlarጐndaki davranጐᗰ deᇰiᗰikliᇰi” de eᇰitimin bir diᇰer tanጐmጐdጐr. Yörükoᇰlu ise 

eᇰitimi, kiᗰiye belli bilgi ve beceriler aktarጐp, deᇰer yargጐlarጐ aᗰጐlayarak onda istenen 

davranጐᗰlarጐ geliᗰtirme süreci olarak tanጐmlamaktadጐr. Eᇰitim kavramጐ üzerine yapጐlan 

bir çok tanጐmlama vardጐr ve tüm bu tanጐmlamalarጐn çጐkጐᗰ noktasጐnda “davranጐᗰ 

deᇰiᗰikliᇰi” göze çarpmaktadጐr. Bu çጐkጐᗰ noktasጐndan hareketle eᇰitimde amacጐn bir dizi 

öᇰrenmelerle kiᗰinin davranጐᗰጐnጐn deᇰiᗰimini saᇰlamak olduᇰu söylenebilir. Ancak bu 

deᇰiᗰim rastgele bir deᇰiᗰme deᇰil, istendik, kasጐtlጐ bir deᇰiᗰmedir (Ertürk, 1994). 

Davranጐᗰ deᇰiᗰikliᇰi bireyin yaᗰantጐ kazanmasጐ ile saᇰlanabilmekte ve bu deᇰiᗰim bir 

süreç özelliᇰi taᗰጐmaktadጐr. 

 

Çaᇰdaᗰ anlayጐᗰa göre ise eᇰitimin genel amacጐ; bedence, ruhça saᇰlጐklጐ, topluma 

etkin ᗰekilde uyabilen insanlar yetiᗰtirmektir. Diᇰer bir deyiᗰle toplumsal, çevresel 

koᗰullara sorgulamadan aynen uymak ve sürdürmek (edilgen uyum) yerine toplumu 

ileri götürebilecek, geliᗰtirebilecek deᇰiᗰimleri de saᇰlayabilecek (etken uyum) bireyler 

yetiᗰtirmektir. Bu genel amacጐ çözümlediᇰimizde çaᇰdaᗰ eᇰitimin amaçlarጐnጐ özet 

olarak, “bireyi kendisi için” ve “toplum için” yetiᗰtirmek olduᇰu görülmektedir. 

 

Eᇰitimin, amaçlarጐ doᇰrultusunda belirlenmiᗰ olan iᗰlevleri vardጐr. Çaᇰdaᗰ 

anlayጐᗰa göre eᇰitimin iᗰlevi; öᇰrencilerin bedensel, psikolojik ve toplumsal yönlerden 

bir bütün olarak devamlጐ bir ᗰekilde geliᗰmelerine, topluma aktif uyum yapabilecek 

mutlu ve üretken kiᗰiler olarak yetiᗰmelerine ortam saᇰlayarak yardጐm etmektir. O halde 

eᇰitim sürecinde  öᇰrenciye öyle iyi örgütlenmiᗰ bir eᇰitim ortamጐ yaratmalጐyጐz ki, bu 

ortam içinde öᇰrencinin yukarጐda sጐralanan amaçlara ulaᗰmasጐ ve kendini her yönüyle 

tüm olarak geliᗰtirmesi mümkün olsun (Yeᗰilyaprak, 2004). Örgütlenmiᗰ eᇰitimin, ilk, 

orta ve yüksek öᇰretim kurumlarጐnda yer alan öᇰretim kadrosunun, ön görülen amaç 

doᇰrultusunda izlediᇰi yol, uyguladጐᇰጐ yöntem sonunda gerçekleᗰtiᇰini bilmekteyiz. 

Eᇰitim olgusunu oluᗰturan bu öᇰelerin birbirinden baᇰጐmsጐz düᗰünülmeleri ve ele 

alጐnmalarጐ olanaksጐzdጐr. Eᇰitim, çünkü bu öᇰelerin toplamጐ deᇰil birbirleriyle 

kaynaᗰarak oluᗰturduklarጐ bir bütündür. Bunun içindir ki bunlarጐn birindeki bir aksaklጐk, 

doᇰal olarak tüm eᇰitime yansጐyacak , bütünü etkileyecektir. (Ç.Y.D.D, 1997). Bu 
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bütünde bir aksaklጐk yaratmamak için, kiᗰinin kendi yaᗰantጐlarጐ aracጐlጐᇰጐyla “kasጐtlጐ 

olarak istendik davranጐᗰ deᇰiᗰikliᇰi” oluᗰturulurken kazanጐlan her yeni davranጐᗰጐn 

bireyin çaᇰdaᗰ gereksinimlerini karᗰጐlayabilecek doyuruculuk düzeyine sahip olmasጐ 

eᇰitim-öᇰretim kurumlarጐnda ve eᇰitim-öᇰretim etkinliklerinde özen gösterilmelidir. 

 

Okullarda, eᇰitim ve öᇰretim etkinlikleri genellikle, öᇰretmen-öᇰrenci iliᗰkileri 

üzerinde dönmektedir. Öᇰretmen-öᇰrenci arasጐnda oluᗰan etkileᗰimleri kolaylaᗰtጐrmak 

ve daha örgün bir ᗰekle sokmak için, eᇰitim ve öᇰretimin yanጐ sጐra, bir de, yönetim 

etkinlikleri geliᗰmiᗰtir. Okullardaki “öᇰretim ve yönetim” faaliyetlerinde öᇰrenciyi tüm 

bir varlጐk olarak eᇰitme iᗰinin yeterli olmadጐᇰጐ görülmüᗰtür. Bu suretle, okullarda bir 

üçüncü faaliyet grubu olan “öᇰrenci kiᗰilik hizmetleri” ile bu hizmetlere dahil olan 

“Rehberlik” faaliyetlerinin önemi belirginleᗰmiᗰtir. Öᇰrenmede öᇰrenciye yapጐlacak 

rehberlik hizmetleri ve yöntemlerinin rolü etkin olmaktadጐr. ( Tan, 1992). Dolayጐsጐyla 

eᇰitim ve öᇰretim etkinliklerini en iyi ᗰekilde yerine getirebilmek ve gereken verimi 

saᇰlayabilmek için okullarda uygulanan rehberliᇰin önemli bir yeri vardጐr. Aynጐ 

zamanda öᇰrencilerin toplumsallaᗰmasጐ, topluma uyum saᇰlayabilmesi ve bireysel 

olarak toplumdaki rollerini yerine getirebilmesi için gerekli olan geliᗰimsel yapጐnጐn 

daha çok rehberlik hizmetleri ile kazandጐrጐlmasጐ gerekliliᇰi söz konusu bir gerçektir. 

Rehberlik programlarጐ, bireyi tam anlamጐyla tanጐmak ve bireysel farklጐlጐklarጐ göz 

önünde bulundurmak açጐsጐndan; eᇰitim ve öᇰretimde istendik davranጐᗰ deᇰiᗰikliᇰinin 

saᇰlanmasጐnda ve eᇰitim ve öᇰretim programlarጐnጐn amacጐna uygun olarak 

gerçekleᗰtirilmesinde yardጐmcጐ programlardጐr.  

 

Eᇰitim programlarጐ ve dolayጐsጐyla eᇰitim-öᇰretim etkinlikleri için önemli yer arz 

eden ‘rehberlik’ üzerine uzmanlar tarafጐndan yapጐlan bir çok tanጐmlama ile 

karᗰጐlaᗰabiliriz. Örneᇰin; Jones’ a göre (1963) Rehberlik, okulda öᇰrencilerin geliᗰimleri 

sጐrasጐnda, karᗰጐlaᗰabilecekleri kiᗰisel, mesleki ve eᇰitsel sorunlarጐn çözümünde yardጐmcጐ 

olmak, onlarጐn azami geliᗰimini saᇰlamak için gerekli ortamጐ hazጐrlayan etkinlikleri 

içerir. Öᇰrenci rehberlik ile çevresine daha iyi ve daha kolay uyum saᇰlayabilmekte ve 

ihtiyaçlarጐnጐ giderirken, karᗰጐlaᗰtጐᇰጐ sorunlara, daha deᇰiᗰik bulabilmektedir (Görkem, 

Y.Lisans Tezi).  

 

Mathewson (1962), rehberliᇰi; öᇰrencinin kendi özellik ve becerilerini daha iyi 

anlamasጐ, toplumsal uygarlጐk içinde kendi kiᗰiliᇰini, sosyal zorunluluklarla 
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uzlaᗰtጐrabilmesi için eᇰitici süreçler içinde yapጐlan, sistemli ve profesyonel bir yardጐm 

olarak tanጐmlamaktadጐr.  

 

 Tan (1992) rehberliᇰi, bireyin en verimli bir ᗰekilde geliᗰmesini ve doyum verici 

uyumlar saᇰlanmasጐnda gerekli olan tercihleri, yorumlarጐ, planlarጐ yapmasጐna ve 

kararlarጐ vermesine yarayacak bilgi ve becerileri kazanmasጐ ve bu tercih ve kararlarጐ 

yürütmesi için bireye yapጐlan sistemli ve profesyonel bir yardጐm olarak 

tanጐmlamaktadጐr. 

 

 Kuzgun (1992)’ a göre rehberlik, bireye kendini anlamasጐ, çevredeki olanaklarጐ 

tanጐmasጐ ve doᇰru kararlar vererek özünü gerçekleᗰtirebilmesi için yapጐlan sistematik ve 

profesyonel yardጐm sürecidir. 

 

 Kepçeoᇰlu (1994)’ na göre rehberlik, kendini anlamasጐ, problemlerini çözmesi, 

gerçek kararlar almasጐ, kapasitelerini geliᗰtirmesi, çevresine dengeli ve saᇰlጐklጐ uyum 

yapmasጐ ve böylece kendini gerçekleᗰtirebilmesi için uzman kiᗰilerce bireye yapጐlan 

psikolojik yardጐmlardጐr. 

 

 Baᗰka bir kaynakta rehberlik, bireylere çaᇰdaᗰ dünyanጐn ihtiyacጐ olan mutlu ve 

üretken bir insan olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaᗰmalarጐ amacጐyla, uzman 

kiᗰilerce yapጐlan yardጐmlarጐ içeren bir süreç (Kuzgun ve Diᇰerleri, 2000) olarak 

tanጐmlanmaktadጐr.  

 

 Burada sጐralanan tanጐmlar ya da baᗰka uzmanlarca yapጐlan tanጐmlar 

incelendiᇰinde bazጐ ortak noktalarጐn dikkat çektiᇰi görülecektir. Tanጐmlardaki ortak 

öᇰeler ᗰu noktalarda toplanabilir. 

 

• Rehberlik hizmetleri öᇰrencinin geliᗰmesini ve uyumunu saᇰlamaya 

yöneliktir. 

• Bu yardጐm sistemli olarak ve profesyonel düzeyde sunulmalጐdጐr. 

• Rehberlik bir süreçtir. Çeᗰitli aᗰamalar içeren ve süreklilik gösteren bir 

hizmettir.  
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Rehberlik belirli bir biçimde “Bireyselleᗰtirilmiᗰ Eᇰitim” olarak 

anlamlandጐrጐldጐᇰጐnda, eᇰitim ile rehberlik ayrጐ süreçler olmamaktadጐr (Özoᇰlu, 1981). 

   

Eᇰitimde rehberliᇰin iᗰlevi, uzun zaman öᇰretimi kolaylaᗰtጐrጐcጐ koᗰullarጐ 

saᇰlamak, öᇰrencilerin öᇰretimden en yüksek yararጐ saᇰlayabilmeleri için gerekli ortamጐ 

hazጐrlamada öᇰretmenlere yardጐmcጐ olmak ᗰeklinde ifade edilmiᗰtir. Bu görüᗰten bugün 

az çok uzaklaᗰጐlmጐᗰ olmakla birlikte, rehberlik ile öᇰretim, eᇰitimin birer iᗰlevi olarak, 

sጐkጐ iliᗰkiler halinde olan iki hizmettir. Rehberliᇰin öᇰretime katkጐsጐnጐ da ᗰu baᗰlጐklar 

altጐnda özetleyebiliriz: 

 

1. Öᇰretmenlerin öᇰretimi bireyselleᗰtirebilmeleri için öᇰrencilerini 

yakጐndan tanጐmalarጐ gerekir. Bireysel özellikleri daha ayrጐntጐlጐ ve daha bilimsel 

sayጐlabilecek yöntemlerle saptamakla, danጐᗰman öᇰretmenlerin öᇰrencileri tanጐma iᗰini 

kolaylaᗰtጐrabilir. 

2. Baᗰarጐsጐzlጐk, uyumsuzluk gibi öᇰrenci sorunlarጐna psikolojik danጐᗰma 

yolu ile yardጐmcጐ olmakla danጐᗰman öᇰretmenin verimli bir biçimde çalጐᗰmasጐna katkጐda 

bulunmuᗰ olmaktadጐr. 

 

Rehberlik hizmetleri ile ilgili çalጐᗰmalar Türkiye’ de 1950’ li yጐllarda baᗰlamጐᗰ 

ve gerek niceliksel gerekse de niteliksel olarak bugün olmasጐ gerekenden oldukça 

uzaktጐr ve rehberlik hizmetlerine iliᗰkin çeᗰitli eksiklikler ya da sorunlar söz konusudur. 

Bu eksikliklerden birisi de ilköᇰretim düzeyinde rehberlik hizmetlerinin ihmal edilmesi, 

hizmetlerin daha çok orta öᇰretim yönelimli olmasጐdጐr. Her ne kadar, daha çok 

ilköᇰretime yönelik faaliyet gösteren Rehberlik Araᗰtጐrma Merkezlerinin çalጐᗰmalarጐ 

orta öᇰretim kurumlarጐndaki rehberlik hizmetlerinden önce baᗰlamጐᗰsa da bu 

merkezlerin etkinlikleri birincil olarak özel eᇰitime gereksinim duyan öᇰrencilerin 

belirlenmesine yöneliktir. ጀlköᇰretimde rehberlik hizmetlerine yönelik çabalar ancak 

zorunlu eᇰitimin sekiz yጐla çጐkarጐlmasጐna iliᗰkin çalጐᗰmalar sonucunda yoᇰunlaᗰmጐᗰtጐr. 

 

Okullarጐmጐzda rehberlik örgütlerinin kurulmasጐ, rehber öᇰretmen kadrolarጐnጐn 

tahsisi ve bu kadrolara rehber öᇰretmen atamalarጐnጐn yapጐlmasጐ rehberlik etkinliklerinin 

geliᗰmesine yardጐmcጐ olmuᗰ; bu durum 1980’ li yጐllardan itibaren hጐz kazanmጐᗰtጐr. 

Rehberlik alanጐndaki bu geliᗰmeler eᇰitimimiz açጐsጐndan umut vericidir. Ancak bu 
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alandaki çalጐᗰmalarጐn ne ölçüde baᗰarጐlጐ olduᇰu veya verimli sonuçlar verip 

vermediᇰinin deᇰerlendirilmesi gerekmektedir (Baytekin, 1996). Bu deᇰerlendirmede 

rehberlik programጐ üzerine yapጐlan araᗰtጐrmalar önemli bir yer teᗰkil etmektedir. 

Ülkemizde, özellikle de son yጐllarda büyük ölçüde geliᗰme kaydeden rehberlik 

programlarጐ, eᇰitim programlarጐnጐn yürütülmesinde, verim alጐnabilmesinde kanጐtlanmጐᗰ 

bir yere sahiptir.  

 

Elbette, rehberlik programጐnጐn yürütülmesinde öᇰretmenlerin –ᗰube rehber 

öᇰretmenleri, okul rehber öᇰretmenleri- önemli bir rolü vardጐr. Öᇰretmenlerin öᇰrenciler 

arasጐndaki bireysel farklarጐ, çeᗰitli rehberlik etkinlikleri ile tespit ederek öᇰrencilerle bu 

doᇰrultuda iletiᗰim kurmasጐ gerekmektedir. Bu aᗰamada okul rehber öᇰretmeni, ᗰube 

rehber öᇰretmenlerine yardጐm ederek programጐn iᗰlerliᇰini saᇰlamalጐdጐr. Öᇰretmenin 

öᇰrencilerini tanጐmasጐ,  onlarጐn bireysel farklጐlጐklarጐnጐ gözetmesi öᇰrenci ile 

diyaloglarጐnda, ders içi öᇰretim etkinliklerinde önemli ölçüde yardጐm saᇰlamaktadጐr. O 

halde hem öᇰretmenler, hem öᇰrenciler için eᇰitim sistemlerinde rehberlik 

programlarጐnጐn olumlu getirileri olduᇰu gerçeᇰi ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

Eᇰer, rehberlik programlarጐna eᇰitimde yer verilmezse ve gereken önem 

verilmezse, eᇰitimde de beklenen hedeflere ulaᗰmada sጐkጐntጐ çekilecek, eᇰitimden 

beklenen verim alጐnamayacak ve öᇰretim aᇰጐrlጐklጐ programlarla ‘kendisi için’ ve de 

‘toplum için’ yararlጐ ve saᇰlጐklጐ bireyler yetiᗰtirilemeyecektir. Oysa, özellikle de 

ilköᇰretimde öncelikli olan iyi bir birey yetiᗰtirmektir. Topluma ve çevresine duyarlጐ, 

problem çözebilen, sorumluluk alabilen, karar verebilen, öz güven sahibi bireyler 

yetiᗰtirmektir. ጀlköᇰretim programlarጐnda eᇰitim, öᇰretimden ön plandadጐr. Özellikle 

ilköᇰretim 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin bir üst öᇰretim kurumuna geçiᗰ açጐsጐndan, karar  

vermede, mesleᇰe yöneltmede rehberlik programጐnጐn önemi aᇰጐr basmaktadጐr. Tüm bu 

nedenlerle rehberlik, eᇰitim ve öᇰretimin etkili bir ᗰekilde gerçekleᗰmesinde önceden 

tasarlanan amaçlara ulaᗰmasጐnda önemli rol oynamaktadጐr.  

 

Eᇰitim  sistemleri için önemli bir yer tutan rehberliᇰe iliᗰkin açጐklamalarጐ 

sistematik halde sunmak amacጐyla; 

 

1. Rehberliᇰin  Amaç ve ጀᗰlevleri 

2. Rehberliᇰi Gerekli Kጐlan Nedenler 
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3. ጀlköᇰretimde Rehberlik  

 -ጀlköᇰretimde Rehberlik Hizmetlerinin Önemi 

 -ጀlköᇰretimde Rehberlik Hizmetlerinin Karakteristik Özellikleri 

 -ጀlköᇰretimde Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamጐ 

 -ጀlköᇰretimde Rehberliᇰin Amaçlarጐ 

4. Eᇰitim Programlarጐ içinde Rehberlik Programlarጐnጐn Yeri 

 5. ጀlköᇰretim 8. Sጐnጐf Öᇰrencilerinin Programdan Yararlanma Düzeyleri                        

Arasጐndaki Farkጐ Etkileyen Cinsiyet, Anne ve Baba Öᇰrenim Durumlarጐ, Sosyo 

Ekonomik Düzey  Faktörleri  olmak üzere 5 alt baᗰlጐkta açጐklanጐp tartጐᗰጐlmጐᗰtጐr.  

 

1. 1. Rehberliᇰin Amaç Ve ጀlkeleri 

 

Bu alt baᗰlጐkta öncelikle, eᇰitim ile rehberliᇰin amaçlarጐ açጐsጐndan birbiri ile 

bütünsel bir baᇰ olduᇰu üzerinde durularak rehberliᇰin amacጐ ve ilkeleri açጐlanጐp 

tartጐᗰጐlmጐᗰtጐr.  

 

Eᇰitim ve rehberliᇰin amaçlarጐ aynጐdጐr. Yani gençleri, bireyleri demokratik 

toplumun olgun ve sorumlu üyeleri olarak toplumda roller almalarጐ için hazጐrlamak, 

geliᗰmelerine yardጐm saᇰlamak ortak amaçtጐr. Bir diᇰer deyiᗰle, çaᇰጐmጐzda eᇰitim 

programlarጐnda birey açጐsጐndan bulabileceᇰimiz iki temel kavram, etkinlik grubu vardጐr 

ve bunlar ᗰu ᗰekilde ifade edilmektedir:  

 

a. Eᇰitim, bireylerin yeterli, etkili, saᇰlጐklጐ ve mutlu yetiᗰkinler olarak 

büyümelerine genel bir yardጐmdጐr.  

b. Rehberlik ise, kesin olarak odaklanmጐᗰ bir kavramጐ ve birey için 

özelleᗰtirilmiᗰ etkinlikleri ortaya koyar. 

 

Eᇰitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiᇰi gibi, 

öᇰrencinin geliᗰmesine ve uyumuna yardጐm etmeye yöneliktir. Rehberliᇰin nihai amacጐ 

bireyin kendini gerçekleᗰtirmesidir. Ancak bireyin kendini gerçekleᗰtirmesi uzun bir 

süreç içinde, aᗰama aᗰama saᇰlanabilecek bir oluᗰumdur. Bu nihai amaca varabilmek 

için rehberlik öncelikle alt amaçlarጐ gerçekleᗰtirmekle iᗰe baᗰlar. Bu oluᗰumu yani 

rehberliᇰin amacጐnጐ ᗰu ᗰekilde ᗰematize edebiliriz. 

 

Document converted by PDFMoto freeware version



 8 

 

 

ᗠekil 1.  

 
 
 
 
 
 
 
  
       
Ben neyim? Özelliklerim neler? Kuvvetli ve zayጐf yönlerim ? yeteneklerim? ጀlgi ve 

eᇰilimlerim? ጀhtiyaç ve problemlerim neler? … gibi sorularጐn yanጐtlarጐ. 

 

 
    
 
Çevredeki eᇰitim ve iᗰ olanaklarጐ nelerdir? Ailenin sጐnጐrlጐlጐklarጐ? Toplumun gerçekleri, 

bana saᇰlanan fጐrsatlar? …vb. sorularጐn yanጐtlarጐ. 

 
 
 
 
Bulunduᇰum ortamda- bu çevrede sahip olduᇰum yetenekleri nasጐl gerçekleᗰtirebilirim? 

Çevrenin bana sunduᇰu fጐrsatlarጐ en iyi nasጐl deᇰerlendirebilirim? Sorunlarጐmጐ nasጐl 

çözebilirim ve bulunduᇰum ortama nasጐl uyum saᇰlayabilirim? 

 

 
 
 

Yukarጐdaki tabloda rehberliᇰin nihai amaçlarጐ ᗰematize edilmiᗰtir. Rehberli 

hizmetleri bu nihai amaca ulaᗰmada bireye ne kadar yardጐmcጐ olabilir ve ona “kendini 

gerçekleᗰtirme” yolunda ihtiyaç duyduᇰu yardጐmጐ ne ölçüde saᇰlayabilirse amacጐna o 

derece ulaᗰmጐᗰ olur (Yeᗰilyaprak, Güngör, Kurç, 2000). Rehberliᇰin bu nihai 

amaçlarጐnጐn dጐᗰጐnda, çeᗰitli kaynaklarda da görülebileceᇰi gibi farklጐ amaçlarጐndan da 

söz edilebilir. Bu baᇰlamda rehberliᇰin amaçlarጐnጐn çeᗰidine göre deᇰiᗰtiᇰi söylenebilir. 

Örneᇰin “mesleki rehberlik” için ᗰöyle bir amaç çizilebilir: Mesleki rehberliᇰin amacጐ, 

bireyin kendi ilgi ve yeteneklerine göre, en uygun mesleᇰi seçmesi, hazጐrlanmasጐ ve bu 

Kendini gerçekleᗰtirme 

Birey 

Kendini Tanጐma Kendini Anlama ve  Kabul Etme 

Bulunduᇰu ortamጐ ve çevreyi tanጐma 

Ben ne yapabilirim? Ne yapmalጐyጐm? 
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meslekte en üstün baᗰarጐyጐ elde etmesi için gerekli yardጐmጐ yapmaktጐr. Diᇰer rehberlik 

çeᗰitleri için de buna benzer amaçlar söylenebilir; fakat, rehberlik etkinliklerini, bir 

“bütün” olarak kabul etmek daha doᇰrudur. Çünkü hiçbir rehberlik konusu, 

diᇰerlerinden ayrጐ düᗰünülmeyebilir. Hepsinin de birbiri ile sጐkጐ iliᗰkisi vardጐr 

(Binbaᗰጐoᇰlu, 1975). 

 

Çeᗰitli yayጐnlarda, rehberlikle ilgili olarak çeᗰitli amaçlar gösterilmiᗰtir. “ilkokul 

Rehberliᇰi” adlጐ kitapta –Peters, Shertler ve Van Hoose’ dan alጐnan- ᗰu amaçlar 

sጐralanmaktadጐr: 

 

1. Öᇰrencilerin öᇰrenme güçlerinin (kapasitelerinin) erkenden belirlenmesi; 

2. Öᇰrenme güçlerine göre her öᇰrencinin baᗰarጐ durumunun saptanmasጐ; 

3. Çocuᇰun baᗰkalarጐna olan tepkilerinin çözümlenmesi; 

4. Çocuᇰun kendi hakkጐndaki düᗰüncelerinin toplanmasጐ; 

5. Çocuᇰun okul yaᗰamጐ ile çalጐᗰma alጐᗰkanlጐklarጐnጐn betimlenmesi (tasvir 

edilmesi); 

6. Çocuᇰun davranጐᗰlarጐnጐn, aile ve kültürel durum içinde yorumlanmasጐ;, 

7. Çocuᇰun geliᗰim sürecinin –çocuk geliᗰimi normlarጐna göre- yorumlanmasጐ; 

8. Öᇰrencilerin durumlarጐnጐn ileri sጐnጐflarda da izlenmesi; 

9. Okul programጐnጐn diᇰer evrelerinde de rehberliᇰi gerektiren durumlarጐn 

uygulanmasጐ ( Hansen, J. C. and Stevie,R. R.,1969) 

 

Robert B. Nordbeg de “Rehberlik: Sistematik Giriᗰ” adlጐ kitabጐnda rehberliᇰin 

amaçlarጐ olarak ᗰunlarጐ göstermektedir: 

1. Bireyin kendi kendini anlamasጐna yardጐm etmek; 

2. Bireyin akጐl saᇰlጐᇰጐnጐ korumaya ve çevresine baᗰarጐlጐ bir biçimde uyumuna 

yardጐm etmek; 

3. Bireyin kiᗰisel ve toplumsal geliᗰimine yardጐm etmek; 

4. bireyin kötü huylarጐnጐn üstesinden gelmesine yardጐm etmek; 

5. Bireyin iᗰ bulmasጐna ve iᗰinde baᗰarጐ göstermesine yardጐm etmek; 

6. Bireye doᇰru bilgi vermek ve akademik baᗰarጐsጐnጐ geliᗰtirmek; 

7. Bireyin dinsel görüᗰ ve deᇰer yargጐlarጐ kazanmasጐnda yardጐmcጐ olmak; 

8. Bireyin öᇰrenmede kolaylጐk saᇰlamasጐna yardጐm etmek. (Nordbeg,1970) 
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Yukarጐda da belirtildiᇰi üzere rehberliᇰin bir çok amacጐ vardጐr. Bu temel 

amaçlarጐn dikkate alጐnmasጐ sonucunda, rehberlik programlarጐ oluᗰturulmuᗰ ve bu 

programlarda okullarda gerçekleᗰmesi beklenen amaçlar belirtilmiᗰtir. Rehberlik 

programጐnda olmasጐ gereken amaçlarጐ birkaç grupta toplayabiliriz: 

 

1. Bireyin kendini gereᇰi gibi tanጐmasጐ ve girebileceᇰi okul veya mesleᇰi, ilgi 

ve yeteneklerine göre seçmesini saᇰlamak. Eᇰitim çalጐᗰmalarጐ bu konuda fazla ilerleme 

göstermez. Özel bir çalጐᗰmayጐ gerektiren bu husus, özel bilgi ve beceri sahibi olan 

rehberler tarafጐndan özel tekniklerle yapጐlabilir. Okuldaki her çocuk, ilerde bir meslek 

sahibi olacaᇰጐna göre, okulun bu konuya önemle eᇰilmesi gerekir. 

 

2. Bireyin, yetenekleri ile baᗰarጐsጐ arasጐndaki iliᗰkiyi görmesini saᇰlamak. Bazጐ 

kimseler, her zaman okulda ve toplumda birer “problem” olarak kalጐrlar. Bunun 

nedenlerini araᗰtጐrጐp bulmak ve sonra da bazጐ tedbirlerle bunlarጐ gidermek gerekir. 

 

3. Bireye kendini “sürekli olarak geliᗰtirme” gücünü kazandጐrmak. Bu gücün 

kazanጐlmasጐ, bir kimseye yapጐlacak en büyük yardጐmdጐr. ጀnsan, bu gücü bir kez aldጐ mጐ, 

bunun etkisi, belki ömür boyunca sürer. Rehberlik hizmetleri, çocuᇰun içinde çalጐᗰtጐᇰጐ 

konularጐn en iyi biçimde nasጐl baᗰarጐlacaᇰጐnጐn yollarጐnጐ ortaya koymalጐ ve hemen her 

kiᗰiye bunu gerçek anlamda öᇰretmelidir. 

 

C. E. Germane ve B. G. Germane’ nin Amerika’ da yaptጐklarጐ bir araᗰtጐrmaya 

göre, okuldaki gençlerin en çok ihtiyaç duyduklarጐ rehberlik konularጐ ᗰunlardጐr: 

• Verimli ders çalጐᗰma ve iᗰ yapma yollarጐnጐ öᇰrenmek; 

• Baᗰkalarጐ ile iyi iliᗰkiler kurabilmek; 

• Duygu ve heyecanlarጐnጐ olgunlaᗰtጐrarak iyi bir ruh saᇰlጐᇰጐna sahip olmak; 

• Kendine en uygun mesleᇰi seçmek; 

• Kendine bir hayat felsefesi kurmak ve uygun dini, ahlaki ve sosyal deᇰerler 

sistemini geliᗰtirmek; 

• Bir aile üyesi olarak mutlu bir aile iliᗰkileri geliᗰtirmek ve mutlu bir yuva 

kurabilmek; 

• Estetik, kültür ve güzellik alanlarጐnda gerekli hüner ve bilgilere sahip olarak 

sevimli bir kiᗰiliᇰe sahip olmak; 
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• Uygun bir dinleme ve boᗰ zaman etkinliklerini öᇰrenmek; 

• Toplum problemlerini kavramak ve gerekli hoᗰgörüye sahip olmak; 

• Beden saᇰlጐᇰጐ ve dayanጐklጐlጐᇰጐnጐ geliᗰtirmesini ve korumasጐnጐ öᇰrenmek. 

 

Çocuᇰun bu problemlerini, kendisine vereceᇰimiz okuma materyalleri ile 

kጐsmen çözmek mümkün olabilirse de daha çok onunla bireysel olarak ilgilenmek 

gerekir.  

 

4. Çevre ile iyi iliᗰkiler kurabilmek için, bireyin, önce, içinde bulunduᇰu grubu 

veya büyük toplumu iyi tanጐmasጐna, sonra da bunlarla olan çeᗰitli iliᗰkilerden doᇰan 

çeᗰitli problemlere, bireyin uygun çözüm yollarጐ bulmasጐna yardጐm etmek. Bireyin 

çevresine kolayca uyum yapmasጐ kolayca gerçekleᗰebilecek bir iᗰ deᇰildir. Bu, bilgi ve 

tecrübe kadar da zaman da ister. ጀnsanጐ, içinde bulunduᇰu ortam, yani çevresi yetiᗰtirir. 

Bu bakጐmdan, bireye yardጐm edecek bir rehber, kiᗰinin tanጐdጐᇰጐ çevre içinde bilgi ve 

tecrübe sahibi olmasጐnጐ saᇰlayabilir. Özellikle, içe dönük çocuklar için, bu, daha çok 

gereklidir. Büyük toplumu tanጐmanጐn ve ona baᗰarጐ ile uymanጐn küçük yaᗰantጐlarጐ, 

ailede, dersanede ve okulda gerçekleᗰir. Bu çevrelerle sጐkጐ temas etmeyen; onlarla, 

karᗰጐlaᗰጐlacak problemleri –bir rehberin gözetimi altጐnda- çözme alጐᗰkanlጐᇰጐ kazanmayan 

kimsenin, ilerde daha büyük problemleri doᇰru bir biçimde çözmesine olanak yoktur. 

 

5. Bireyin, toplumun deᇰer yargጐlarጐna baᗰarጐlጐ uyum saᇰlamasጐna yardጐm 

etmek. Her toplumda, daha çok, kiᗰilerin, her hangi bir konuda, ayrጐ ayrጐ sahip olduᇰu 

duygu ve kanaatlerinin dጐᗰጐnda, “iyi” veya “kötü” diye nitelendirilebilen bir takጐm 

kanaatleri vardጐr ki, bunlara, o toplumun “deᇰer yargጐlarጐ” denir. Bu deᇰer yargጐlarጐ, 

birey üzerinde “kontrol edici bir mekanizma” rolünü oynar. Bu mekanizmanጐn, bir 

kimsede, gereᇰi gibi oluᗰamamasጐ kadar, anormal derecede fazla oluᗰmasጐ da bireyi 

uyumsuzluᇰa götürür. Bu mekanizmanጐn normal oluᗰmasጐnጐ saᇰlamak eᇰitimin bir 

amacጐ gibi görünmektedir. Rehberlik çalጐᗰmalarጐ, bireye bu yönden baᗰarጐlጐ bir görüᗰ 

kazandጐrdጐᇰጐ zaman, bireyin büyük toplumdan gelen ve ahlak kurallarጐ üzerinde 

toplanan deᇰer yargጐlarጐna normal olarak sahip bulunabilir (Binbaᗰጐoᇰlu, 1975). 

 

Rehberlik hizmetlerinin amacጐna ulaᗰmasጐnጐn en önemli koᗰullarጐndan biri de bu 

hizmetleri yürüten tüm görevlilerin –uzman, öᇰretmen, yönetici, diᇰer personel- bu 

alandaki temel ilkeleri bilmesi ve uygulamasጐdጐr. Tüm çalጐᗰmalar bu ilkelere uygun 

Document converted by PDFMoto freeware version



 12 

olarak gerçekleᗰtirilmezse hizmetlerden beklenen yarar saᇰlanamaz. Bu nedenle aᗰaᇰጐda 

rehberlik hizmetleri sጐralanmጐᗰtጐr: 

 

1. Rehberliᇰin temelinde, insan hak ve sorumluluklarጐ ile yakጐndan ilgili 

demokratik ve insancጐl bir anlayጐᗰ vardጐr. 

2. Rehberlik anlayጐᗰጐ, her türlü çalጐᗰmasጐ ile öᇰrenciyi merkeze alan bir eᇰitim 

sistemi öngörür. 

3. Rehberlik yardጐmጐnጐn esasጐ, öᇰrencilerin kendi kiᗰiliklerini daha iyi 

anlamalarጐ ve problemlerine çözüm yollarጐ bulmada onlarጐn kendi kendilerine yeter bir 

duruma gelmelerini saᇰlamaktጐr. 

4. Rehberlik hizmetleri öᇰrencinin her yönüyle geliᗰmesi ve kendini 

gerçekleᗰtirmesine yardጐm etmelidir. 

5. Rehberlik uygulamalarጐnda okulda görevli herkesin ortak bir anlayጐᗰ ve 

iᗰbirliᇰi içinde çalጐᗰmasጐ gereklidir (Takጐm Çalጐᗰmasጐ). 

6. Rehberlik uygulamalarጐ her okulun amaç ve ihtiyaçlarጐna uygun olan 

alanlarda yoᇰunlaᗰtጐrጐlmalጐdጐr. 

7. Uygun bir okul rehberlik programጐ, çevre koᗰullarጐ / özellikleri ile öᇰrenci 

nitelikleri / ihtiyaçlarጐnጐn düzenli ve sistemli olarak deᇰerlendirilmesi temeline 

dayandጐrጐlmalጐdጐr. 

8. Okulda etkili bir öᇰretim programጐ, etkili bir rehberlik programጐnጐ gerektirir. 

ጀyi eᇰitim ve iyi rehberlik hizmetleri karᗰጐlጐklጐ olarak birbirine baᇰጐmlጐdጐr. Her ikisi de 

öᇰrencinin geliᗰimi için birbirini destekler ve tamamlar. 

9. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygጐ esastጐr. Bu nedenle 

öᇰrencilere yardጐm hizmetleri sunulurken onlarጐ çeᗰitli yönleri ile tanጐmak ve bireysel 

özelliklerini dikkate almak gereklidir. 

10. Rehberlik hizmetleri planlጐ, programlጐ, örgütlenmiᗰ bir biçimde ve 

profesyonel bir düzeyde sunulmalጐdጐr. 

11. Rehberlik hizmetlerinde “süreklilik”, “gönüllülük” ve psikolojik danጐᗰma 

iliᗰkilerinde “gizlilik” esastጐr (Yeᗰilyaprak, Güngör, Kurç, 2000). 

12. Rehberlik hizmetleri çok yönlü iliᗰkiler sistemi içinde yürütülmelidir. 
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1. 2. Rehberliᇰi Gerekli Kጐlan Nedenler 

 

Rehberlik toplum içinde geliᗰen, büyüyen bireye yönelik etkinlikleri içerdiᇰine 

göre, Rehberliᇰi gerekli kጐlan nedenleri de birey ve toplum boyutlarጐnda açጐklamak daha 

anlamlጐ olabilir. Bu iki boyutun dጐᗰጐnda, toplumun geleceᇰi olan çocuklarጐmጐzጐn eᇰitim 

ve öᇰretimlerini saᇰladጐklarጐ okullarda da rehberliᇰi gerekli kጐlan nedenler vardጐr. 

 

a. Birey Ve Toplum Açጐsጐndan Rehberliᇰi Gerektiren Durumlar 

 

(1) Bireysel Nedenler: Birey açጐsጐndan ele alጐnጐrsa, Rehberliᇰe gereksinme 

duyma ile problemli olma farklጐdጐr. Rehberliᇰe gereksinme, örneᇰin olgun bir eᇰitsel ve 

mesleksel kimlik, özdeᗰlik geliᗰtirme, her zaman birey veya diᇰerleri tarafጐndan 

algጐlanጐlan bir problem deᇰildir. Böyle gereksinme hem bireysel hem de toplumsal bir 

gereksinme olup, bütün bireyler ve toplum için kiᗰisel geliᗰme, güvenlik ve mutluluk 

için doyurulmasጐ gereken ve kiᗰisel rehberliᇰe temel olan bir nedendir. Bireyin kiᗰiliᇰi 

ve gereksinmelerinin açጐklanmasጐna iliᗰkin psikolojik bir çok kuram ve ekol vardጐr. 

Mathewson (1962), geliᗰimsel rehberlik yaklaᗰጐmጐ açጐsጐndan rehberliᇰi gerekli kጐlan 

bireysel nedenlerin baᗰጐnda psikolojinin belirlediᇰi bireyin temel gereksinmelerini ele 

almaktadጐr. Bu gereksinmeler rehberlik açጐsጐndan dört ana grupta toplanmጐᗰtጐr: 

 

a. Benliᇰi anlama gereksinmesi. 

b. Benlik ile olduᇰu kadar, çevresel gereklerle uyum saᇰlama gereksinmesi. 

c. Bireyin kendisini ᗰimdiki ve gelecekteki durumlara yönlendirme (oryante 

etme) gereksinmesi. Yönlenme gereksinmesi. 

d. Kiᗰisel gizil güçleri geliᗰtirmek için benliᇰi doyurma gereksinmesi. 

 

Bu gereksinmeleri doyurma, bunlarጐn ortaya koyduᇰu sorun ve problemleri 

çözme gereᇰi bireysel açጐdan rehberliᇰe neden teᗰkil etmektedir. 

 

Perrone ve arkadaᗰlarጐna (1970) göre ise, çaᇰጐmጐzጐn önemli bir konusu olan 

“ergenlik” açጐsጐndan, rehberliᇰi gerektiren bireysel nedenler bireyin geliᗰim devreleri ve 

geliᗰim ödevleri olmaktadጐr. 
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(2) Toplumsal Nedenler: Bireyin geliᗰmesi, karmaᗰጐk bir süreç olarak 

organizmanጐn iᗰlevleri ile çevredeki diᇰer güçlerin arasጐndaki etkileᗰimdir (Blocher, 

Dustin ve Dugan, 1971). Çevredeki güçler birey için toplumsaldጐr, yani birey diᇰer 

bireylerin ve toplumsal kurumlarጐn etkisi altጐndadጐr. Bu bakጐmdan bireyin geliᗰmesi 

geniᗰ ölçüde toplumsaldጐr. Geliᗰme bireyde ve çevrede bir çok deᇰiᗰmeler ve 

etkileᗰmelerin ürünüdür. Deᇰiᗰmenin, doᇰasጐnጐ ise toplumsal deᇰerler belirler, oluᗰturur. 

Geliᗰme aynጐ zamanda kültürel göreliliᇰi olan ve toplumsal nitelikte belirlenen bir 

süreçtir. Eᇰitim sistemleri toplumlarጐn deᇰer verdiᇰi deᇰiᗰmelerle ilgilenir. Rehberliᇰin 

eᇰitim sistemlerindeki yeri ve katkጐsጐ, insan davranጐᗰlarጐ ve insan gereksinmeleri 

hakkጐnda saᇰladጐᇰጐ uzmanlጐk bilgisi ve yaklaᗰጐmጐdጐr; yani çaᇰdaᗰ rehberlik, baᗰka veya 

ayrጐ bir eᇰitim felsefesi deᇰildir.  

 

  Çaᇰdaᗰ rehberlik uygulamalarጐnጐn nispeten yeni yeni girdiᇰi eᇰitim 

sistemlerinde, rehberliᇰin yukarda belirtilen katkጐsጐ ve ayrጐ bir eᇰitim felsefesi olmadጐᇰጐ 

hususu önemle ele alጐnmaktadጐr. Örneᇰin ጀngiltere’ deki okullarda rehberlik ve 

psikolojik danጐᗰma uygulamalarጐnጐ inceleyen ve kuramsal bir yaklaᗰጐm ortaya atan 

Hughes (1971), rehberlik ile ilgili etmenleri toplumsal nedenler olarak iki grupta 

toplamaktadጐr. Bunlar: 

 

a. Toplumda, toplumsal adalet ve mutluluk için gösterilen yavaᗰ ve 

yaygጐnlaᗰtጐrጐlmayan çaba,  

b.   Deᇰiᗰen ekonomi ve onun insan gücü ve beceri çerçevesinde yaratጐᇰጐ giderek 

artan gereksinmelerdir. 

 

Bu etmenler veya nedenler toplumda ve onun  eᇰitim sisteminde yetenek 

geliᗰtirme; becerilileri, üstün yeteneklileri bulma konularጐnጐ ön plana getirmiᗰ ve 

bunlarla ilgili yeni etkinliklere ve uzmanlጐk çalጐᗰmalarጐna yol açmጐᗰtጐr. 

 

Rehberliᇰin toplumsal nedenlerini rehberliᇰin toplumsal temellerinden 

soyutlamak olanaᇰጐ bulunmadጐᇰጐna göre, insan iliᗰkileri, toplumun dinamik yapጐsጐ ve 

deᇰiᗰmesi kavramlarጐ rehberliᇰin toplumsal nedenleri olarak kabul edilebilir (Özoᇰlu, 

1981). 

Baymur (1972), rehberliᇰin toplumsal ve ekonomik nedenleri olarak toplumsal 

yaᗰamጐnda meydana gelen deᇰiᗰiklikleri ve alt kültürlerde, özellikle de genç kuᗰakta 

Document converted by PDFMoto freeware version



 15 

görülen bunalጐmጐ vurgulamakta; araᗰtጐrmalarጐ karᗰጐlaᗰtጐrarak belirli durumlarጐ 

saptamaktadጐr. 

 

Tan (1992), Kuzgun (1992), Gibson ve Mitchell (1990) rehberliᇰi gerekli kጐlan 

bu etkenleri birkaç kategoride toplamጐᗰlardጐr:  

 

* Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Etkenler 

 

1. Hጐzlጐ Deᇰiᗰmeler Sonucu Topluma Uyumun Güçleᗰmesi: 

- Bilimde ve Teknolojide deᇰiᗰmeler 

- Toplumlar arasጐ Kültürel alጐᗰ-veriᗰin hጐzlanmasጐ 

- ጀnançlar ve deᇰerlerdeki deᇰiᗰmeler 

- Nüfus artጐᗰጐ ve göçün etkisi 

- Kuᗰaklar arasጐ çatጐᗰmalar 

- Suç iᗰleme oranጐnጐn artmasጐ 

- Ruhsal bozukluklar ve hastalጐklarጐn artmasጐ 

 

2. Aile Yapጐsጐnጐn ve Fonksiyonun Deᇰiᗰmesi 

- Geleneksel aileden çekirdek aileye geçiᗰ 

-  Çocuk eᇰitiminde ailenin rolünü etkileyen çevresel etmenlerin artmasጐ 

- Ailenin fonksiyonlarጐndan bazጐlarጐnጐn okula kaymasጐ 

- Kadጐnጐn çalጐᗰma hayatጐna katጐlmasጐ 

 

3. Toplumun Nitelikli ጀnsan Gücü ጀhtiyacጐnጐn Artmasጐ 

- Kalkጐnmada nitelikli insan gücü gereᇰinin kabul edilmesi 

- Toplumun iᗰ hayatጐndaki deᇰiᗰmeler 

- Mesleklerin çeᗰitlenmesi ve meslek seçiminin zorlaᗰmasጐ 

 

* Felsefi ve Psikolojik Etmenler  

 

1. Toplumda Demokratik Fikir ve Düᗰüncelerin Geliᗰmesi  

- Bireye verilen deᇰerin artmasጐ 

- Bireye tanጐnan seçme özgürlüᇰü 

- Bireye karar verme gücünün kazandጐrጐlmasጐ 
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- ጀlerici eᇰitim anlayጐᗰጐnጐn benimsenmesi 

 

2. Demokrasinin Eᇰitime Etkisi 

- Eᗰit eᇰitim hakkጐ ve toplu öᇰretime geçiᗰ 

- Öᇰrenci merkezli eᇰitim anlayጐᗰጐnጐn geliᗰmesi 

- Demokrasinin istediᇰi insan özelliklerinin eᇰitimde kazandጐrጐlmasጐ için uygun 

ortam saᇰlama gereᇰi 

 

3. Psikoloji / Psikometrideki Geliᗰmeler 

- Bireyin kiᗰilik Özelliklerinin ölçülmesi ve tanጐnmasጐ 

- Bireysel farklጐlጐklarጐn eᇰitimde dikkate alጐnmasጐ 

- Eᇰitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin artmasጐ 

- Bireyin özellikleri ile öᇰrenim ve meslek alanlarጐ arasጐndaki iliᗰkinin 

kavranmasጐ.   

 

 

b. Okullarda Rehberliᇰi Gerektiren Durumlar: 

 

a. Okul Çeᗰitlerinin Artmasጐ: Hayatጐn gittikçe karmaᗰጐk bir biçim almasጐ, hayata 

adam yetiᗰtirmekle görevli okullarጐn çeᗰitlenmesini ve çoᇰalmasጐnጐ gerektirmiᗰtir. 

ጀlköᇰretimi bitiren bir çocuk çeᗰitli liselere girebilmektedir. Bunlarጐn her birine giriᗰ 

koᗰullarጐ vardጐr. Çocuk ve ailesi bu konularda yanlጐᗰ kanጐlarጐn sahibi olabilirler. 

Çocuᇰun bu konularda bocalamamasጐ için rehberlik etmek bir zorunluluk halini almጐᗰtጐr. 

 

b. Okul Yapጐsጐnda Deᇰiᗰme ve Geliᗰmeler: Bugünkü okullar, kendi yapጐlarጐ 

içinde de yeni ders ve programlarጐnጐ durmadan deᇰiᗰtirmektedir. Bunda, bilimde ve 

hayattaki deᇰiᗰmelerin rolü olmaktadጐr. Bunun bir sonucu olarak, okullardaki ders 

sayጐlarጐ artmakta, bazጐ dersler zorunlu, bazጐ dersler de seçmeli dersler haline 

gelmektedir. Herkesin okuma olanaklarጐndan yararlanmalarጐ sonucu sጐnጐflar ve okullar 

gittikçe kalabalጐklaᗰmaktadጐr. Genel eᇰitim programጐ içinde de her çocuᇰa ayrጐ program 

ve metot uygulanamamaktadጐr. Bundan da çeᗰitli problemler ortaya çጐkmaktadጐr. 

Bundan baᗰka, okullar çocuᇰu demokratik hayata hazጐrlamaktadጐr. Bunun için de, 

çocuklarጐn daha okulda iken eᇰitim ve öᇰretim çalጐᗰmalarጐ içinde demokratik yaᗰama 

yolunu öᇰrenmeleri, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun iᗰi seçmeleri gerekmektedir. 
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Bunlar, hayata etkin bir biçimde uyum yapabilmek için gerekli birer davranጐᗰtጐr. 

Çocuᇰun bu davranጐᗰlarጐ kazanmasጐnda da rehberlik zorunludur. Aksi halde, bunlar 

çevrelerine uyum yapamayan birer “problemli çocuk” olurlar. 

 

c. Boᗰ Zamanlarጐ Deᇰerlendirme ጀhtiyacጐ: Teknolojinin ilerlemesi insanlarጐn boᗰ 

zamanlarጐnጐ arttጐrmጐᗰtጐr. ጀnsanlar artጐk daha az zamanda daha çok verim alabilme 

olanaklarጐnጐ arama durumundadጐrlar. Bunun bir sonucu olarak, insanጐn, boᗰ zamanጐnጐ 

deᇰerli bir biçimde dolduracak eᇰitsel alጐᗰkanlጐklar kazanmasጐna ihtiyaç vardጐr. Boᗰ 

zamanlarጐ en iyi deᇰerlendirme alጐᗰkanlጐᇰጐnጐn daha çok çocukluk ve gençlik 

dönemlerinde elde edilebildiᇰi bilinmektedir. Bu alጐᗰkanlጐklarጐ en iyi biçimde 

kazandጐracak ortam okullardጐr. Bu da bir rehberlik programጐnጐ gerektirir (Kepçeoᇰlu, 

1994).  Boᗰ zaman etkinlikleri aracጐlጐᇰጐ ile kiᗰiler arasጐ iliᗰkiler güçlendirilmektedir.aynጐ 

zamanda resim, müzik, oyun, spor, koleksiyonculuk, çiçekçilik, seracጐlጐk v.b türden 

yararlጐ çalጐᗰmalar yapmasጐ saᇰlanmaktadጐr. 

 

d. Meslek Seçiminin Önemi: Meslek seçmek, insanጐn hayatta verdiᇰi en önemli 

kararlardan biridir.  Bu, bir bakጐma, çeᗰitli okullardan birini seçmek demektir. Meslek 

seçimi, en iyi biçimde çocuᇰun özellikleri ile mesleᇰin özelliklerinin uygun bir biçimde 

baᇰdaᗰmasጐ ile olur. Bu da bilimsel bir incelemeyi gerektirir. Okulda rehberlik 

çalጐᗰmalarጐyla çocuᇰa bu önemli konuda da yardጐm etmiᗰ olunur. Okullarda verilen 

meslek rehberliᇰinin büyük önemi vardጐr. Çocuklarጐ çalጐᗰma yaᗰamጐna hazጐrlamakta 

uygulanan meslek rehberliᇰini oldukça etkilidir. Bu dönemde çocuklarጐ çalጐᗰma 

yaᗰamጐna hazጐrlamak için gerçekleᗰtirilmesi gereken bazጐ amaçlar vardጐr.  Bunlar: 

 

- Çocuᇰun öᇰrenme merakጐnጐ desteklemek 

- Mesleklere karᗰጐ olumlu bir tutum geliᗰtirmek 

- Bir meslek seçmesi gerektiᇰi fikrini vermek 

- Çalጐᗰma hayatጐ için gerekli tutumlarጐ kazandጐrmaktጐr (Kuzgun, 2003). 

 

e. Okullarda Uyumsuzluk Problemleri: Çeᗰitli nedenlerle bütün dünyada suç 

iᗰleme eᇰilimi ve uyuᗰturucu-uyarጐcጐ madde kullanma alጐᗰkanlጐᇰጐ ile ruhsal saplantጐ ve 

bozukluklar artma eᇰilimi göstermektedir (Kantarcጐoᇰlu, 1974). Toplumsal etkenlerin 

gençlerin suçluluᇰundaki önemi yadsጐnamaz. Ancak bu, tek neden deᇰildir. Aile yapጐsጐ 

ve kiᗰisel sorunlarጐ nedeniyle de bir çok genç suça yönelebilmektedir (Yörükoᇰlu, 
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1988).  Okullardaki öᇰrenci sayጐlarጐnጐn artmasጐ, bilimin ve teknolojinin ilerlemesi, 

köylerden ᗰehirlere göçün artmasጐ, demokratik fikirlerin yaygጐnlaᗰmasጐ gibi çeᗰitli 

etkenlerin etkisi ile hayat gittikçe karmaᗰጐk bir hale gelmekte ve insanጐn, çevresine etkin 

ve baᗰarጐlጐ bir biçimde uyumu zorlaᗰmaktadጐr.  Bunun bir sonucu olarak, okul 

kaçakçጐlጐᇰጐ, hጐrsጐzlጐk, yalancጐlጐk, kabadayጐlጐk, cinsel sapጐklጐk, huysuzluk, sinirlilik gibi 

uyum problemleri doᇰuyor. Bu problemlerin ortaya çጐkmamasጐ için gerekli tedbirleri 

almak, ortaya çጐkanlarጐ da en uygun biçimde ortadan kaldጐrmak iyi bir rehberlik 

programጐnጐn görevleridir. 

 

Uyumsuzluk problemi ile ilgili baᗰka bir konu da ᗰudur: Eskiden, eᇰitim 

çalጐᗰmalarጐ, genel olarak zihne yönelmiᗰti ve onu geliᗰtirmeye çalጐᗰጐrdጐ. Bireyin 

öfkelerinin, korkularጐnጐn, sevinçlerinin, sevgilerinin eᇰitilebileceᇰi pek düᗰünülmezdi. 

Çocuᇰun böyle olan duygusal yaᗰamጐnጐ ve baᗰkalarጐ ile olan iliᗰkilerini de iyi 

düzenlemek gerekmiᗰtir. Bunu da planlጐ “rehberlik” çalጐᗰmasጐ yapar. Herkesin bu 

konuda bilgiye ihtiyacጐ vardጐr. ጀnsanlar, yalnጐz beden, zihin yönünden deᇰil; duygu, 

heyecan ve toplumsal yönden de “olgun”laᗰmalጐdጐr. 

 

f. Öᇰrenci Baᗰarጐsጐzlጐklarጐ: Okul içindeki, yönetim ve öᇰretim personeli bireysel 

yapጐlarጐ yönünden öᇰrenciler için önemli sosyal sorunlar yaratabilmektedir. 

Öᇰretmenlerin haksጐzlጐk etmeleri, onur kጐrጐcጐ sözler kullanmalarጐ, öᇰrencilere anlayጐᗰ ve 

yakጐnlጐk göstermemeleri, dersten baᗰka hiçbir ᗰeyle ilgilenmemeleri, sጐnav heyecanጐ, 

sጐnava nasጐl hazጐrlanacaᇰጐnጐ bilememe, iyi not tutmama, okuldaki katጐ disiplin ve okul 

yöneticilerinin sertliᇰi bunlarጐn baᗰlጐcalarጐdጐr (Kepçeoᇰlu, 1994).   

 

Okullarጐmጐzda önemli sayጐda öᇰrencilerin ders durumlarጐnda baᗰarጐsጐzlጐklar söz 

konusudur. Bunun, okul koᗰullarጐndan öᇰretmen kiᗰiliᇰinden, öᇰretim metodundan, 

aileden, çevreden, hatta öᇰretim programጐndan gelen nedenleri olabilir. Okul, rehberlik 

anlayጐᗰጐ ile konu üzerine eᇰilerek problemin çözümüne kendi ölçüsünde yardጐm edebilir 

(Binbaᗰጐoᇰlu, 1975). 

 

Aᇰጐr tarafጐndan yapጐlan bir araᗰtጐrmada da “öᇰretmenlerin öᇰrencilere karᗰጐ 

tutumlarጐnጐn genelde ilgisiz olduᇰu; bir okul yöneticisinin yasakladጐᇰጐ davranጐᗰጐ 

öᇰretmenlerin bazen, bir öᇰretmenin yasakladጐᇰጐ davranጐᗰጐ diᇰerinin bazen hoᗰ 

gördüᇰü” anlaᗰጐlmጐᗰtጐr. Gene aynጐ araᗰtጐrmada disiplin suçu iᗰleyen öᇰrencilerin büyük 
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çoᇰunluᇰunun rehberlik servislerinden yararlanmadጐᇰጐ” ortaya çጐkarጐlmጐᗰtጐr (Aᇰጐr, 

1991).  

 

ጀᗰte tüm bu etkenler, çaᇰdaᗰ eᇰitim sistemi içinde öᇰrenciye psikolojik yardጐm 

hizmetlerini gerekli hale getirmiᗰtir. Bu hizmetler bizim eᇰitim sistemimiz içinde 1950’ 

li yጐllarda itibaren yer almaya baᗰlamጐᗰ, 1970’ li yጐllarda yasal düzenlemelerle yaygጐnlጐk 

kazanmጐᗰ ancak uygulamadaki bazጐ yanlጐᗰ ve yetersiz düzenlemeler nedeniyle istenilen 

düzeyin bu gün de çok gerisinde kalmጐᗰtጐr. Bunun deᇰiᗰmesinde kuᗰkusuz ‘öᇰretmen’ e 

önemli görevler ve sorumluluklar düᗰmektedir. Öᇰretmen gerekli bir rehberlik 

anlayጐᗰጐna sahip olup okulda yönetici ve rehberlik uzmanጐ ile iᗰbirliᇰi yaparak bu takጐm 

çalጐᗰmalarጐnda önemli rolünü üstlenirse rehberlik cephesinde yeni geliᗰmeler 

gerçekleᗰebilecektir (Yeᗰilyaprak, Güngör ve Kurç, 2000). 

 

1. 3. ጀlköᇰretimde Rehberlik 

 

1739 sayጐlጐ Milli Eᇰitim Temel Kanunu (1994)’ na göre Türkiye’ de 6-14 yaᗰ 

arasጐndaki çocuklarጐn okula devam etmeleri zorunludur. ጀlköᇰretim okullarጐ, ilk ve orta 

okullarጐn birleᗰtirilerek organize edilmesinden meydana gelmiᗰ sekiz yጐllጐk temel eᇰitim 

okullarጐdጐr. 2842 sayጐlጐ yasa (1983) ile “temel eᇰitim” kavramጐ yerine “ilköᇰretim” 

kavramጐ getirilmiᗰtir. 4306 sayጐlጐ yasada (1997) ilköᇰretimin 8 yጐllጐk öᇰretim yapan 

okullardan oluᗰtuᇰu, bitirenlere “ilköᇰretim” diplomasጐ verileceᇰi kabul edilmiᗰtir. Aynጐ 

yasada, ilköᇰretimin 8. yጐlጐnda, öᇰrencilerin ortaöᇰretim kurumlarጐna ve/veya iᗰ 

alanlarጐna yöneltileceᇰi, yöneltmenin okul rehberlik örgütü tarafጐndan yapጐlacaᇰጐ ve 

Milli Eᇰitim Sisteminin bu yöneltmeyi yapacak biçimde yeniden düzenleneceᇰi 

belirtilmiᗰtir.  

 

Temel eᇰitimin 8 yጐla çጐkarጐlmasጐ ve bu sürecin “yöneltme” eksenine 

oturtulmasጐyla, bu eᇰitim kademesinde rehberlik hizmetlerinin gereᇰi daha çok 

hissedilir ve önemsenir duruma gelmiᗰtir. Kuᗰkusuz, ülkemizde rehberlik çalጐᗰmalarጐnጐn 

yaklaᗰጐk yarጐm yüzyጐllጐk geçmiᗰinde; baᗰlangጐcጐndan itibaren bu hizmetlerin bir süreç 

olduᇰu ve eᇰitimin her kademesinde gerekli olduᇰu görüᗰü sጐklጐkla dile getirilmiᗰtir 

(Tan, 1992). 
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 Sekiz yጐllጐk ilköᇰretimin ilk beᗰ yጐlጐ (6 – 12 yaᗰ) temel eᇰitimin I. dönemi, son üç 

yጐlጐ ise (12 -15 yaᗰ) II. Dönemi olarak nitelenir. Bu dönemdeki çocuklarጐn geliᗰim 

görevlerini bilmek eᇰitimin ve rehberliᇰin amaçlarጐnጐ bunlarጐn üzerine dayandጐrmak 

açጐsጐndan gereklidir.  ጀlköᇰretim çaᇰጐndaki çocuklarጐn geliᗰim özellikleri ile buna iliᗰkin 

gereksinimleri farklጐdጐr (Yeᗰilyaprak, 2004). Özellikle 12 yaᗰጐndan sonra çocuk ergenlik 

dönemine girmekte bu suretle farklጐ bedensel, cinsel, biliᗰsel, duygusal ve toplumsal 

sorunlarla baᗰ etmek durumunda kalmaktadጐr. (Bakጐrcጐoᇰlu, 1994). Öᇰrenci karᗰጐlaᗰtጐᇰጐ 

sorunlarጐ, aile, öᇰretmen ve arkadaᗰlarጐnጐn yardጐmጐyla çözemeyeceᇰini düᗰündüᇰünde 

rehberlik servislerine ihtiyaç duyulur (Ohlsen, 1974). 

 

Rehberlik alanጐndaki uzmanlarca, “çaresel” bir yardጐm yerine “geliᗰimsel” bir 

yaklaᗰጐm olarak görülmesi ve bu bakጐᗰla ele alጐnጐp eᇰitim sistemimizle bütünleᗰtirilmesi 

anlayጐᗰጐ, her dönemde vurgulanmጐᗰtጐr (Yeᗰilyaprak, Milli Eᇰitim Dergisi – 144. 2002). 

Dolayጐsጐyla ilköᇰretimde rehberlik ve psikolojik danጐᗰma programጐ, öᇰrenme-öᇰretme 

sürecini etkileyen öᇰrencinin geliᗰim alanlarጐ, geliᗰim alanጐnጐn iᗰaretçisi olan ihtiyaçlar 

ve geliᗰtirilmesi gereken beceriler ve öᇰrencinin içinde yaᗰadጐᇰጐ toplumun sosyo-

ekonomik deᇰiᗰkenlerinin sistemli olarak sጐnጐflandጐrጐlmasጐna baᇰlጐ olarak geliᗰtirilir 

(Worzbyt, J. C ve O’ Rourke, K., 1989, Akt. Yeᗰilyaprak, Milli Eᇰitim Dergisi – 144. 

2002). Özelliklede öᇰrencilerin ilköᇰretim II. dönemin baᗰlarጐnda fiziksel geliᗰme hጐzጐ 

bir hayli yavaᗰlamጐᗰtጐr. Çocukluktan ergenliᇰe geçiᗰ dönemi, fizyolojik olarak bir 

durgunluk dönemi olmasጐna karᗰጐn, psikolojik olarak huysuzluk ve terslik olaylarጐna, 

gerginliᇰin yaᗰandጐᇰጐ bir ‘olumsuz dönem’ olarak nitelenebilir.  Bu çaᇰጐn sonuna doᇰru 

geliᗰim hጐzlanጐr, cinsel olgunluᇰa götüren cinslik bezlerinin faaliyetleri artar. Bu çaᇰda 

beklenen geliᗰim görevleri ᗰunlardጐr: 

 

1. Sosyal davranጐᗰlarጐn geliᗰmeye devam etmesine baᇰlጐ olarak her iki cinsteki 

yaᗰጐtlarጐ ile yeni ve daha olgun iliᗰkiler kurmayጐ baᗰarma 

2. Akranlarca önem verilen etkinliklerde beceri kazanma 

3. Bedene iyi bakጐm alጐᗰkanlጐklarጐnጐ kazanma ve beden fonksiyonlarጐna karᗰጐ 

saᇰlጐklጐ bir tutum geliᗰtirme 

4. Cinsel ilgilerini gizli tutmayጐ ve denetlemeyi öᇰrenme 

5. Toplumdaki cinsel kimlik rollerine uygun olarak kadጐn ya da erkek sosyal 

rolünü benimseme 
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6. Kendi deᇰerler sistemi içinde ‘doᇰru’ ‘yanlጐᗰ’ kavramlarጐnጐ geliᗰtirme ve 

kendine özgü bir deᇰerler sistemi araᗰtጐrma 

7. Soyut düᗰünme yeteneᇰini geliᗰtirme, genel ilkeleri soyut durumlara 

uygulayabilme 

8. Gelecekteki yaᗰamጐna yönelik düᗰünme; bir mesleᇰe yönelip hazጐrlanmaya 

baᗰlama 

9. Fiziksel ve sosyal çevreye çeᗰitli biçimlerde uyum yollarጐnጐ öᇰrenme 

10. Dilin yazጐlጐ sembollerini kullanmada beceri kazanma 

11. Arkadaᗰlጐk, evlilik, aile kurma gibi sosyal görevler üzerine düᗰünme ve 

hazጐrlanmaya baᗰlama 

12. Akranlar grubunun standartlarጐnጐ benimseme, kendi cinsinden olan yaᗰጐtlarጐ 

ile özdeᗰleᗰme 

 

ጀlköᇰretimde öᇰretim ve rehberlik hizmetleri çocuklarጐn yukarጐda sጐralanan 

geliᗰim görevlerini gerçekleᗰtirmesine yönelik olarak düzenlenir. Bu itibarla 

ilköᇰretimin eᇰitim ve öᇰretim ilkeleri içinde rehberliᇰe ayrጐ bir önem verilmiᗰtir. 

“Eᇰitim ve öᇰretimde rehberlik esastጐr. Bütün okul yönetici ve öᇰretmenlerinin çocuᇰu 

sistemli ve sürekli olarak tanጐmaya çalጐᗰmasጐ, ortaya çጐkacak eᇰitim, öᇰretim ve geliᗰme 

problemlerini zamanጐnda etkili tedbirlerle çözmeye yardጐm etmesi gereklidir. Zira 

yönetici ve öᇰretmenin esas görevinin rehberlik olduᇰu unutulmamalጐdጐr.” Maddesi 

ilköᇰretim programጐ içerisinde yer almጐᗰtጐr (ጀlkokul Programጐ, 19 Ocak 1989 tarih ve 

406 sayጐlጐ baskጐsጐ). 

ጀlköᇰretimde rehberlik, alt baᗰlጐklar halinde daha ayrጐnt ጐlጐ ve kapsamlጐ olarak  

aᗰaᇰጐda açጐklanarak tartጐᗰጐlmጐᗰtጐr. 

 

• ጀlköᇰretimde Rehberlik Hizmetlerinin Önemi 

 

Ülkemizde, temel bir eᇰitim olarak tüm yurttaᗰlarጐmጐza verilen, ilköᇰretim 

zorunludur. Bu nedenle bu eᇰitimden hemen hemen tüm ülke nüfusunun yararlandጐᇰጐ 

varsayጐlabilir. Üstelik bu eᇰitimi alanlarጐn bir kጐsmጐ da üst eᇰitime devam etmemektedir. 

Diᇰer bir deyiᗰle, ilköᇰretimdeki kazanጐmlarጐyla yaᗰamlarጐnጐ sürdürmektedir. Bu yüzden 

ilköᇰretim düzeyindeki eᇰitimi yükseltmek son derece önemlidir. ጀᗰte rehberlik 

hizmetlerinden beklenen de bu eᇰitim kademesinde çocuᇰun saᇰlጐklጐ geliᗰmesi, 

çevresine uyumlu, dengeli bir birey olarak yetiᗰmesi için ona yardጐmcጐ olabilmesidir.  
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Ülkemizde ilköᇰretim düzeyindeki öᇰrencilerin rehberlik ihtiyacጐ, uzmanlarca 

daha çok 1990’lጐ yጐllarda dile getirilmeye baᗰlanmጐᗰtጐr. Bu konudaki görüᗰler sonraki 

yጐllarda amprik çalጐᗰmalarla desteklenmiᗰ ve yapጐlan araᗰtጐrmalar gerek velilerin, 

gerekse okuldaki öᇰrenci, öᇰretmen ve yöneticilerin ilköᇰretim düzeyindeki rehberlik 

hizmetlerine ihtiyaç duyduᇰunu ve bu alanda beklentileri olduᇰunu ortaya koymuᗰtur.  

 

ጀlköᇰretimde rehberliᇰe neden ihtiyaç duyulduᇰu, bu hizmetlerin önemi ve 

gerekçeleri konusunda aᗰaᇰጐdaki noktalarጐn vurgulanmasጐnda yarar vardጐr: 

 

* Dünyaca kabul edilen geliᗰim kuramcጐlarጐ (Örneᇰin Freud, Ericson, Piaget 

gibi) çocukluk döneminin önemine dikkat çekmektedirler. Bu dönemde saᇰlጐklጐ ve 

uygun bir öᇰrenme ortamጐ yaratጐlmasጐ çocuᇰun fiziksel ve zihinsel geliᗰimi açጐsጐndan 

olduᇰu kadar sosyal ve psikolojik geliᗰimi açጐsጐndan da son derece önemlidir. 

 

* Temel eᇰitim yጐllarጐ, çocuᇰun kiᗰilik geliᗰimi açጐsጐndan kritik bir öneme 

sahiptir. Araᗰtጐrma bulgularጐ özgüvenin geliᗰimi, kendini kabul, benlik tasarጐmጐ, içsel 

denetimin geliᗰmesi gibi boyutlar açጐsጐndan bu dönemin en iyi ᗰekilde yaᗰanmasጐnጐn 

gereᇰini ortaya koymaktadጐr. 

 

* Çocuᇰun ev ortamጐndan çጐkarak ilk kez yeni bir sosyal ortam olarak okul 

ortamጐna girmesi onun kendini ‘toplumsal bir varlጐk’ olarak kabul etmesini saᇰlama 

açጐsጐndan bu ortamጐn insancጐl, demokratik, saᇰlጐklጐ olmasጐ son derece önemlidir. 

Kuᗰkusuz rehberlik anlayጐᗰጐnጐn benimsendiᇰi bir okul çocuᇰa bu ortamጐ saᇰlayabilir. 

 

* ጀlköᇰretim, bireyin tüm yaᗰamጐndaki eᇰitsel baᗰarጐsጐnጐ etkileyecek temel 

davranጐᗰ ve alጐᗰkanlጐklarጐn kazanጐldጐᇰጐ yጐllardጐr. Bu dönemde eᇰitsel rehberlik 

etkinlikleri içinde kazandጐrጐlabilecek zamanጐ iyi kullanma, planlama, verimli ders 

çalጐᗰma gibi alጐᗰkanlጐklar bireyin sonraki eᇰitim kademelerindeki baᗰarጐ düzeyini önemli 

ölçüde etkileyecektir. 

 

* Son 30-40 yጐl boyunca, mesleki geliᗰim ile ilgili yapጐlan araᗰtጐrmalarጐn 

bulgularጐ, yaᗰam boyu süren mesleki geliᗰim süreci ve meslek seçiminde çocukluk 

döneminin anlamlጐ bir yeri olduᇰunu göstermektedir. Mesleki geliᗰim kuramcጐlarጐnጐn bir 
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çoᇰu mesleki geliᗰim sürecinde, çocukluk döneminin önemini vurgulayarak, bunlarጐn 

ilköᇰretim öᇰrencileri açጐsጐndan doᇰurgularጐna dikkat çekmiᗰlerdir. O halde bu 

dönemde saᇰlanacak mesleki rehberlik hizmetleri çocuᇰun mesleki geliᗰim görevlerini 

baᗰarmasጐ ve böylece ilerde baᗰarጐlጐ bir meslek elemanጐ olmanጐn temel taᗰlarጐnጐ 

oluᗰturma açጐsጐndan son derece önemlidir.  

 

* Bilindiᇰi gibi 8 yጐllጐk temel eᇰitim “yöneltme” ekseni üzerine oturtulmuᗰtur. 

ጀlköᇰretim okulunu bitirdikten sonra hayata atጐlmak isteyenlerin, yetenek ve ilgilerine 

uygun bir iᗰe; eᇰitime devam etmek isteyenlerin ise orta öᇰretimde kendilerine uygun 

bir okula ve programa yönelmeleri gerekmektedir. Bu yöneltmenin yapጐlabilmesi 

rehberlik hizmetleri kapsamጐnda mümkündür. 

 

* Gerek yönlendirmenin isabetli olmasጐ, gerekse bireyin tüm olarak geliᗰimine 

yardጐm için ilköᇰretim süresince öᇰrencinin tanጐnmasጐ ve onun kendini tanጐyጐp kabul 

etmesi gereklidir. Bir bakጐma ilköᇰretim süresince verilecek olan rehberlik 

hizmetlerinin amacጐ, öᇰrencilerin kendini tanጐmlarጐnጐ saᇰlamaktadጐr.  

 

* ጀlköᇰretim, öᇰrenciler arasጐnda bireysel farklarጐn çok görüldüᇰü bir eᇰitim 

düzeyidir. Bu farklar fiziksel, zihinsel, sosyal geliᗰim düzeylerinin ortalamaya göre geri 

ya da ileri olmasጐndan kaynaklanabileceᇰi gibi, ilgi, yetenek ve kapasite farklጐlጐklarጐ 

olabilir. Ayrጐca özürlü öᇰrenciler bulunabilir. Sosyo ekonomik düzey yönünden 

dezavantajlጐ gruplar olabilir… iᗰte bütün bunlarጐn göz önüne alጐnarak ilköᇰretimde 

çocuklara bireysel farklጐlጐklara duyarlጐ uygun geliᗰim ortamlarጐnጐn saᇰlanabilmesi için 

rehberlik hizmetlerine gereksinim vardጐr (Yeᗰilyaprak, 2000). 

 

ጀlköᇰretim çaᇰጐ öᇰrencilerinin rehberliᇰe olan gereksinimleri Nelson (1972) 

tarafጐndan 4 ana baᗰlጐk altጐnda özetlenmektedir: 

 

1. Düzeltici Rehberlik: Yanlጐᗰ benlik algጐsጐ (kendini zayጐf, güçsüz, iᗰe yaramaz 

olarak görme) durumunda yardጐm. 

2. Kጐsa süreli veya acil yardጐma olan gereksinmelere yönelik rehberlik: Hastalጐk, 

boᗰanma, taᗰጐnma, kጐskançlጐk, b.b. sorun durumlarጐnda yardጐm. 

3. Araᗰtጐrma-keᗰfetme gereksinmesine yönelik rehberlik: ጀlgili ve yetenekli 

olduᇰu alanlarጐ keᗰfetmesi için uygun ortam sunma. 
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4. Geliᗰimsel gereksinmelere yönelik rehberlik: Okuma-yazma ve aritmetikle 

ilgili üç temel akademik beceriyi kazanmak, baᗰkalarጐyla baᇰጐmsጐz sosyal iliᗰkiler 

kurabilmek, anlamak ve anlaᗰጐlmak, duygularጐnጐ kontrol etmek konularጐnda becerilerini 

geliᗰtirmesine yönelik yardጐm (Külahoᇰlu, 2003). 

 

Özetle, çocuᇰun kiᗰisel, eᇰitsel ve mesleki geliᗰimi açጐsጐndan ilköᇰretim 

döneminde rehberlik hizmetlerinin saᇰlanmasጐ gerekmektedir. Kuᗰkusuz, temel eᇰitim 

zorunlu olduᇰu için bu dönemde saᇰlanan hizmetlerin ulaᗰabildiᇰi hedef kitle de çok 

büyük olacaktጐr. 

 

• ጀlköᇰretimde Rehberlik Hizmetlerinin Karakteristik Özellikleri 

 

Çocuᇰun okula baᗰladጐᇰጐ 6-7 yaᗰlarጐndan, ilköᇰretim diplomasጐ aldጐᇰጐ 14-15 

yaᗰlarጐna kadar olan geliᗰim dönemini kapsayan temel eᇰitim süreci rehberlik  

hizmetleri açጐsጐndan çok iyi deᇰerlendirilmesi gereken bir dönemdir.   

 

ጀlköᇰretim sistemi genel olarak “öᇰretmen merkezli” bir uygulamaya 

dayanmaktadጐr. Fakat son yጐllarda bu uygulamanጐn  “öᇰrenci merkezli”  olmasጐ yönünde 

çalጐᗰmalar yapጐlmaktadጐr. Öᇰretmen-öᇰrenci iliᗰkileri, diᇰer öᇰretim kademelerine göre 

daha yakጐn ve yoᇰundur. Kuᗰkusuz bu durum, ilköᇰretim düzeyindeki rehberlik 

hizmetlerinde ‘öᇰretmen’ e en önemli görev ve sorumluluklar yüklenmesinin 

gerekçesini oluᗰturur (Kuzgun, 1992). Zaten ilköᇰretim okullarጐmጐza rehberlik alanጐnda 

yetiᗰmiᗰ öᇰretmenlerin atanmasጐna son yጐllarda baᗰlanmጐᗰtጐr. Diᇰer bir deyiᗰle, gerek 

ülkemizdeki durum açጐsጐndan, gerekse bu düzeydeki eᇰitim ve rehberlik hizmetlerinin 

karakteristik özelliᇰi açጐsጐndan ilköᇰretim düzeyinde öᇰrencilere  rehberlik hizmetleri 

öᇰretmen tarafጐndan saᇰlanጐr. ጀlköᇰretimde öᇰretmenlerin rehberlikle ilgili rollerinin 

diᇰer öᇰretim düzeylerindeki öᇰretmenlerden çok daha önemli olacaᇰጐ bu alanda 

uzmanlarca da benimsenmiᗰ bir anlayጐᗰtጐr (Dinkmeyer, 1970, Akt. Yeᗰilyaprak, 2004).  

 

ጀlköᇰretim dönemi, çocuᇰun öᇰretmenini model alma ve ondan etkilenme 

açጐsጐndan kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle rehberlik anlayጐᗰጐna sahip çocukla sጐcak 

ve etkili bir iletiᗰim kuran sጐnጐf öᇰretmeni onu olumlu etkileme yönünden büyük bir 

gücü vardጐr. Onu doᇰrudan etkileyebilir. Genellikle öᇰretmen ana – babaya göre bu 

dönemde çocukla daha uzun ve daha yoᇰun bir iliᗰkidedir. Temel eᇰitimde olumlu 
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öᇰretmen tutumlarጐ sonucu çocuᇰun okula, okumaya, eᇰitime yaᗰam boyu güdülenmesi 

bu dönemdeki yaᗰantጐlarጐ sonucu gerçekleᗰecektir (Yeᗰilyaprak, 2004). 

 

ጀlköᇰretimde öᇰrenciler, aynጐ sጐnጐf arkadaᗰlarጐ ile yጐllarca birlikte eᇰitim 

görürler. Sosyal iliᗰkilerin geliᗰimi, yakጐnlaᗰma, yardጐmlaᗰma, iᗰbirliᇰi gibi toplumsal 

özelliklerin geliᗰtirilmesi açጐsጐndan sጐnጐfta olumlu bir ortam yaratጐlmasጐ çok önemlidir. 

Üstelik ilköᇰretim, orta öᇰretime göre daha az karmaᗰጐktጐr. Daha küçük gruplarla 

etkileᗰime girmek mümkündür. Bu yüzden rehberlikte grup etkinlikleri yoᇰunluk 

kazanጐr.  

 

ጀlköᇰretim düzeyinde ailelerle iᗰbirliᇰi yapmak daha kolaydጐr. Çünkü ebeveyn 

ilgisi genellikle daha yüksek düzeydedir. Öᇰretmen bu durumu dikkate alarak rehberlik 

etkinlikleri kapsamጐna aileyi de almalጐdጐr. Çocuᇰun geliᗰimi için bu iᗰbirliᇰi 

kaçጐnጐlmazdጐr. Bu nedenledir ki ilköᇰretim kurumlarጐnda yürütülen rehberlik hizmetleri, 

çocuᇰun kendisinden çok onu yetiᗰtiren çevreye odaklanmጐᗰtጐr. Ortamጐ iyileᗰtirme 

olarak adlandጐrጐlan bu yardጐmጐn amacጐ, baᗰta ana-babalar olmak üzere çocuᇰu 

etkilemekte olan bütün kiᗰileri çocuk geliᗰimi ve eᇰitimi konusunda aydጐnlatmak ve 

yetiᗰtirmektir (Kuzgun, 1992). 

 

Görüldüᇰü gibi, ilköᇰretimde rehberliᇰin karakteristik olarak çocuk, okul-

öᇰretmen, ve ailelerle iᗰbirliᇰi esasጐna dayandጐᇰጐ görülmektedir. Dikkat edilmesi 

gereken, rehberlik hizmetlerinin, bu bütün doᇰrultusunda uygulanmasጐdጐr. ጀlköᇰretim 

düzeyinde verilecek rehberlik hizmetleri sorunlu öᇰrenciye yardጐm, krize müdahale ya 

da problem durumlarጐna çözüm bulmak ᗰeklinde düᗰünülen klasik rehberlik 

yaklaᗰጐmlarጐ yerine daha önce de bahsedildiᇰi üzere, çocuᇰun geliᗰimsel özelliklerini 

dikkate alan  geliᗰimsel rehberlik yaklaᗰጐmጐna dayanmalጐdጐr.  

 

Geliᗰimsel anlayጐᗰa dayanan bir ilköᇰretim rehberlik programጐ aᗰaᇰጐdaki felsefi 

temeller üzerine kurulmalጐdጐr: 

 

1. Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yaᗰጐ, ጐrkጐ, yeteneᇰi, performansጐ ya da 

toplumsal statüsü ne olursa olsun deᇰerli birer varlጐktጐr. Her birey eᗰsizdir. Herkes kendi 

kapasiteleri ölçüsünde geliᗰme hakkጐna sahiptir. Rehberlik hizmetleri ayrጐm 

yapmaksጐzጐn tüm çocuklara gerekli yardጐmlarጐ saᇰlamayጐ amaçlamalጐdጐr. 
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2. ጀlköᇰretimde rehberlik etkinliklerinin iᗰlevi çocuklarጐn geliᗰimini desteklemek 

ve kolaylaᗰtጐrmaktጐr. 

 

3. Okulda rehberlik uzmanጐ / okul danጐᗰmanጐ varsa, okuldaki tüm personel ile, 

özellikle de sጐnጐf öᇰretmenleri ile yönetici ve veliler ile iᗰbirliᇰi içinde çalጐᗰmalጐdጐr. 

 

4. Geliᗰimsel rehberlik anlayጐᗰጐ, ilköᇰretim düzeyinde çocuᇰun potansiyel ve 

güçlerini ortaya çጐkarmaya önem verir. Çocuᇰun bu açጐdan kendini daha iyi tanጐmasጐna 

çalጐᗰጐr. Geliᗰimin tüm alanlarጐnda söz konusu olan geliᗰim ihtiyaçlarጐnጐn karᗰጐlanmasጐna 

yardጐmcጐ olacak bir okul ortamጐ yaratmasጐ hedeflenir. Ancak uygulamalar içinde doᇰal 

olarak krize müdahale, problem çözme gibi hizmetlere de yer verilir. 

 

5. ጀlköᇰretim düzeyindeki öᇰrencilere verilecek rehberlik hizmetleri geliᗰim 

döneminin özellikleri ve farklጐlጐklarጐndan dolayጐ ergenlere ve yetiᗰkinlere verilecek 

hizmetlerden farklጐ ve daha karmaᗰጐktጐr.  

 

6. Rehberlik hizmetlerini yürütmede sጐnጐf öᇰretmenleri anahtar konumundadጐr 

ancak, ilköᇰretim okullarጐna, öᇰrenci sayጐlarጐ dikkate alጐnarak yeterli uzman personel 

atanmalጐdጐr. Rehberlik uzmanlarጐ özellikle öᇰretmenlere müᗰavirlik hizmeti verme, 

psikolojik danጐᗰma yardጐmጐ yapma, ölçme araç ve gereçleri hazጐrlama, rehberlik 

etkinliklerini programlama ve çalጐᗰmalarጐ koordine etme… gibi konularda önemli görev 

ve sorumluluklarጐ üstlenir. 

 

7. ጀlköᇰretimdeki geliᗰimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eᇰitim öᇰretim 

hizmetlerinin tamamlayጐcጐsጐ ve bütünün bir parçasጐdጐr. 

 

8. Geliᗰimsel rehberlik programጐnጐn hedefleri okulun felsefesi ve misyonu, 

rehberliᇰin ilkeleri ve öᇰrencilerin ihtiyaçlarጐ üzerine temellendirilmelidir.  Bu yüzden 

hedefler okuldan okula farklጐlጐklar gösterebilir. 

 

ጀlköᇰretimde, rehberlik programጐnda önceden hazጐrlanmጐᗰ amaçlar 

doᇰrultusunda yapጐlacak olan rehberlik etkinlikleri, ilköᇰretimde rehberliᇰin 

karakteristik özellikleri ve geliᗰimsel özellikleri dikkate alጐnarak uygulanmalጐdጐr. 

Rehberlik programlarጐnda geliᗰimsel yaklaᗰጐm daima ön planda tutulmalጐdጐr. 
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• ጀlköᇰretimde Rehberliᇰin Amaçlarጐ 

 

Daha önce de birkaç kez vurgulandጐᇰጐ üzere rehberliᇰin genel amacጐ bireyin her 

geliᗰim döneminde saᇰlጐklጐ ve uyumlu bir geliᗰim sürdürebilmesine ve kendini 

gerçekleᗰtirmesine yardጐm etmektir. Bu genel amaç doᇰrultusunda ilköᇰretim düzeyinde 

rehberlik hizmetleri ᗰu amaçlara yöneliktir (Yeᗰilyaprak, 2004): 

 

1. Çocuᇰun kendini tanጐmasጐnጐ ve anlamasጐnጐ saᇰlamak. Kendi ilgileri, 

yetenekleri, özellikleri ile çevresindeki fጐrsat ve olanaklar arasጐndaki iliᗰki konusundaki 

anlayጐᗰጐ arttጐrmak. 

 

2. Saᇰlጐklጐ bir toplumsallaᗰmayጐ gerçekleᗰtirmek. Sosyal ilgi ve ait olma 

duygusunu geliᗰtirmek. Baᗰkalarጐnጐn ihtiyaçlarጐna duyarlጐ olma, sosyalleᗰme sürecini 

kolaylaᗰtጐrmak. 

 

3. Çocuᇰun sorumlu ve amaçlarጐ olan bir birey olmasጐna yardጐm etmek. Çocuᇰun 

akademik baᗰarጐ için gerekli olan içsel bir öᇰrenme güdüsü geliᗰtirmesini saᇰlamak. 

Eᇰitsel ve mesleki hedefler oluᗰturmasጐna yardጐm etmek.  

 

4. Çocuᇰun öz-yönetim, öz-denetim, problem çözme ve karar verme konularጐnda 

geliᗰmelerine yardጐm etmek. Eᇰitimsel süreçlere daha fazla katጐlmaya teᗰvik etmek. 

 

5. Çocuᇰun kendisi hakkጐnda olumlu kavramlar ve tutumlar geliᗰtirmesine, 

kendini kabul düzeyini arttጐrmasጐna yardጐm etmek. Geliᗰim görevlerini yerine getirme 

konusunda cesaretlendirmek. 

 

6. ጀnsan davranጐᗰጐnጐn doᇰasጐnጐ anlamalarጐna ve insan iliᗰkilerinde 

olgunlaᗰmalarጐna yardጐm etmek. 

 

7. Öᇰrencilerin biliᗰsel, duyuᗰsal, kiᗰisel ve sosyal gereksinimlerini karᗰጐlamak 

için ders içi ve dጐᗰጐ tüm eᇰitim programlarጐna yardጐmcጐ olmak. 
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8. Öᇰrenimin bireyselleᗰtirilmesini desteklemek, bireyin kiᗰisel özellikleri ile 

eᇰitim programlarጐnጐ baᇰdaᗰtጐrmak, rehberlik ilke ve yöntemlerinin öᇰretmenler, 

yöneticiler ve tüm çalጐᗰanlar tarafጐndan kullanጐlmasጐna yardጐmcጐ olmak ve desteklemek. 

 

9. Ana-babalara; aile ortamጐnda, insan iliᗰkileri ve çocukla olan iliᗰkilerde 

karᗰጐlaᗰጐlan sorunlarla ilgili olarak yardጐmcጐ olmak.  

 

Yukarጐda da görüldüᇰü gibi ilköᇰretimde rehberlik hizmetlerinin temel maçlarጐ 

vardጐr. Bu amaçlarda esas olan problem çözebilen, karar verebilen, eleᗰtirel 

düᗰünebilen, sorumluluᇰunun farkጐnda, özgüveni olan, fiziksel ve ruhsal yönden saᇰlጐklጐ 

bireyler yetiᗰtirmek ve bu aᗰamada ailelere yardጐmcጐ olmaktጐr. ጀᗰte bu sebepten dolayጐ 

rehberlik hizmetlerinin amaçlarጐnጐn uygulanmasጐnda titizlik gösterilmelidir.  

 

• ጀlköᇰretimde Rehberlik Hizmetlerinin Kapsamጐ 

 

ጀlköᇰretim düzeyinde çocuᇰa düzgün konuᗰma, okuma ve yazma, özetleme, 

hesaplama gibi temel becerilerin kazandጐrጐlmasጐnጐn yanጐ sጐra kiᗰilik geliᗰimi de 

önemlidir. Bu nedenle rehberlik hizmetleri kapsamጐnda “çocuklarda geliᗰim isteᇰi 

uyandጐracak bir sጐnጐf ortamጐ oluᗰturulmasጐ” na yönelik etkinlikler geniᗰ bir yer tutar. 

Öᇰrencilerin kiᗰisel geliᗰimini saᇰlamaya yönelik olarak özgüven kazanma, olumlu bir 

benlik kavramጐ geliᗰtirme, baᗰkalarጐ ile dengeli iliᗰkiler içinde birlikte yaᗰamayጐ 

öᇰrenmesinde böyle bir ortamጐn önemi büyüktür (Bakጐrcጐoᇰlu, 1994).  

 

ጀlköᇰretimdeki  rehberlik programጐnda yer verilecek ikinci konu, tüm eᇰitim 

süresince her olanaktan yararlanarak “öᇰrencileri tanጐma ve onlarጐn kendilerini objektif 

bir ᗰekilde tanጐmalarጐna yardጐm” çalጐᗰmalarጐdጐr. Bu kapsamda çeᗰitli tanጐma teknik ve 

araçlarጐnጐn kullanጐlmasጐ, geliᗰim kayጐtlarጐnጐn tutulmasጐ gereklidir. Bu çalጐᗰmalar ile 

çocuᇰun geliᗰim sorunlarጐnጐ saptama ve giderme olanaklarጐ da saᇰlanmጐᗰ olur (Tan, 

1992).  

 

Üçüncü bir konu ise “eᇰitsel ve mesleki rehberlik etkinlikleri” dir. Bu kapsamda 

eᇰitsel güçlüklerini saptama ve giderme çalጐᗰmalarጐ, eᇰitsel planlar yapma ve 

uygulamasጐna yardጐm, olumlu çalጐᗰma alጐᗰkanlጐklarጐ kazanma, okula uyum, eᇰitsel 

kararlar alma, seçimler yapmasጐ için eᇰitim olanak ve alternatifleri hakkጐnda bilgi 
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saᇰlama gibi hizmetler eᇰitsel rehberliᇰin alanጐna girer. Meslekleri tanጐtma, mesleki 

alternatifleri inceleme, mesleki kararlar alma, planlar yapma ve yürütme, mesleki 

yönelmenin uygun olmasጐna çalጐᗰma gibi hizmetler ise mesleki rehberliᇰin kapsamጐnda 

yer alጐr. 

 

Kuᗰkusuz ilköᇰretimde yapጐlacak rehberlik hizmetlerinden en çok önemseneni 

“yöneltme” dir. Yöneltme konusundaki hizmetler eᇰitsel ve mesleki rehberliᇰin 

kapsamጐnda yer alጐr. Özellikle de 8. sጐnጐf öᇰrencileri için geçerli olan yöneltme 

konusundaki rehberlik hizmetleri üzerinde hassasiyetle durulmalጐ; öᇰrencilerin doᇰru 

yönde yönlendirilmeleri saᇰlanmalጐdጐr. Dolayጐsጐyla, sekiz yጐllጐk ilköᇰretimin sonunda ve 

orta öᇰretimin baᗰጐnda öᇰrencinin kendine uygun eᇰitim kurumlarጐna veya iᗰ/meslek 

alanlarጐna yönelmesine iliᗰkin çalጐᗰmalarda rehberlik hizmetleri büyük önem 

taᗰጐmaktadጐr (Yeᗰilyaprak, 2000). 

 

Bunlarጐn yanጐ sጐra “öᇰrenci velileriyle yakጐn iliᗰkiler kurarak çocuᇰun geliᗰimi 

için iᗰ birliᇰi yapma”, “özel eᇰitim gerektiren çocuklarጐ saptama ve uygun öᇰretim 

programጐna yönlendirme veya gerekli ortam düzenleme” çalጐᗰmalarጐ rehberlik 

etkinlikleri kapsamጐnda yer alጐr (Bakጐrcጐoᇰlu,1994; Tan, 1992). Bu kapsamda, okul 

rehberlik öᇰretmenlerinin öncülüᇰünde, sጐnጐf rehber öᇰretmenleri, sጐnጐflarጐnda bulunan 

özel eᇰitim gerektiren ya da kaynaᗰtጐrma düzeyindeki öᇰrencileri saptayarak R.A.M.’ ne 

yönlendirmelidir. Özel eᇰitim gerektiren ve kaynaᗰtጐrma düzeyindeki öᇰrenciler için 

Bireyselleᗰtirilmiᗰ Eᇰitim Programጐ (B.E.P.) yapጐlmalጐdጐr.  

 

 

1. 4. Eᇰitim Programlarጐ ጀçinde Rehberlik Programlarጐnጐn Yeri 

 

Okul eᇰitiminin, planlጐ ve kontrollü bir süreç olmasጐnጐ saᇰlayan temel etken 

eᇰitim programlarጐdጐr. Nitelik, en iyi olmak ve en mükemmeli ortaya koymak 

anlamጐnda ele alጐndጐᇰጐnda nitelikle eᇰitimde en iyi öᇰrencileri yetiᗰtirmekle mümkün 

olabilir. En iyi öᇰrencilerde çaᇰdaᗰ anlamda hazጐrlanmጐᗰ eᇰitim programlarጐ ile 

yetiᗰtirebilirler. (Demirel, 1998). 

 

Genel olarak, 20. yüzyጐla kadar “konular listesi” anlamጐnda kullanጐlan eᇰitim 

programጐ kavramጐnጐn tanጐmጐ üzerinde çeᗰitli yorumlar yapጐlmጐᗰ ve bu yorumlar arasጐnda 
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ortak olanlardan en çarpጐcጐ olanlar ᗰöyle sጐralanmጐᗰtጐr.  ( Olivia, 1988, aktaran; Demirel, 

1998). 

 

Eᇰitim programጐ, çalጐᗰmalarጐn programlanmasጐdጐr. 

Eᇰitim programጐ, derslerin sጐralanmasጐdጐr. 

Eᇰitim programጐ, hedef davranጐᗰlar grubudur. 

Eᇰitim programጐ, okul içinde ve dጐᗰጐnda öᇰretilen her ᗰeydir. 

Ancak, eᇰitim programlarጐ üzerinde uzmanlaᗰmጐᗰ eᇰitim bilimcilerin tanጐmlarጐna 

baktጐᇰጐmጐzda daha kapsamlጐ ve betimleyici tanጐmlarla karᗰጐlaᗰmak mümkündür. 

Örneᇰin; Caswell ve Campbell eᇰitim programጐnጐ konular listesi olarak deᇰil, daha çok, 

öᇰrencilerin öᇰretmenlerin rehberliᇰi altጐnda kazandጐklarጐ yaᗰantጐlarጐn tümü olarak 

görmektedir. 

 

Saylor, Alexander ve Levis ise programጐ, eᇰitilecek bireylere, öᇰrenme 

yaᗰantጐlarጐnጐ kazandጐrma planጐ olarak tanጐmlamaktadጐr.  

 

Taba’ ya göre, bütün eᇰitim programlarጐ nasጐl tanጐmlanጐrsa tanጐmlansጐn, belli 

ögelerden oluᗰur. Bunlar, hedefler ve hedef davranጐᗰlar, içeriᇰin seçimi ve örgütlenmesi, 

öᇰrenme-öᇰretme süreci ve son olarak da hedeflerin deᇰerlendirilmesidir. 

 

Ronald C. Doll ise, eᇰitim programጐnጐ, okul sorumluluᇰunda öᇰrencilerin 

deᇰerlerini, tutumlarጐnጐ, tavጐrlarጐnጐ deᇰiᗰtiren, becerilerini geliᗰtiren , bilgi ve anlayጐᗰ 

kazanmalarጐnጐ saᇰlayan hem süreç hem de içerik olarak tanጐmlamጐᗰ ve okulun 

kontrolünde öᇰrencilerin tüm yaᗰantጐlarጐnጐn düzeni olarak görmüᗰtür. 

 

Tanner ve Taner’ e göre, eᇰitim program, okul ya da üniversitelerin sorumluluᇰu 

altጐnda sistematik olarak geliᗰtirilen bilgi yaᗰantጐlarጐn yeniden yapጐlanmasጐ olarak 

tanጐmlanmጐᗰtጐr. ( Aktaran; Demirel, 1998).  

 

Ülkemizde ise, program geliᗰtirme alanጐndaki eᇰitim bilimcilerinin, eᇰitim 

programጐ hakkጐndaki görüᗰleri ᗰöyledir: 
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Varጐᗰ’ a göre eᇰitim programጐ,bir eᇰitim kurumunun çocuklar, gençler ve 

yetiᗰkinler için saᇰladጐᇰጐ Milli Eᇰitimin ve kurumun amaçlarጐnጐ gerçekleᗰmesine dönük 

tüm faaliyetleri kapsar. 

 

Öᇰretim ders dጐᗰጐ kol faaliyetleri, özel günlerin kutlanmasጐ, geziler, kጐsa kurslar, 

rehberlik, saᇰlጐk v.b. hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer (Varጐᗰ, 1996). 

 

Doᇰan (1997)’ a göre,eᇰitim programጐ, okulun kontrolü ve rehberliᇰi altጐnda 

öᇰrencilerin okul içindeki ve okul dጐᗰጐndaki tüm yaᗰantጐlarጐnጐ kapsamaktadጐr.  

Eᇰitim programጐ, bireyde istenilen yönde davranጐᗰ deᇰiᗰikliᇰi meydana getirmek 

amacጐyla yapጐlan tüm etkinliᇰi gösteren planlardጐr. Eᇰitim programlarጐ okullarጐn 

temelini oluᗰturur ve okuldaki tüm etkinlikler eᇰitim programጐ doᇰrultusunda düzenlenir 

(Erden, 1998). 

 

Eᇰitim programጐ, öᇰrenene, okulda ve okul dጐᗰጐnda planlanmጐᗰ etkinlikler 

yoluyla saᇰlanan öᇰrenme yaᗰantጐlarጐ düzeneᇰidir (Demirel, 1998).  

 

Hጐzal (1982) eᇰitim programጐ ve kapsamጐnጐ ᗰöyle belirtmektedir. “Eᇰitim 

programጐnጐn herhangi bir eᇰitim kuruluᗰunda veya herhangi bir eᇰitim aᗰamasጐnda Milli 

Eᇰitimin amaçlarጐnጐ, bu amaçlara ulaᗰmak için saptanmጐᗰ öᇰretim ve ders programlarጐnጐ, 

ders içi ve ders dጐᗰጐ faaliyetleri, amaçlara ne dereceye kadar ulaᗰጐldጐᇰጐnጐ kontrol etme 

iᗰlevine sahip deᇰerlendirme etkinlikleri içerdiᇰini söyleyebiliriz.” (Büyükkaragöz, 

1996). 

 

Baytekin de eᇰitim programጐnጐ; 1) Öᇰretim Programጐ (Dersler ve ጀçerikleri)                 

2) Uygulanan grup ve bireysel öᇰretim programጐ (yetenek ve ilgi alanጐ)     3) Rehberlik 

programጐ (Öᇰrenci yönlendirme)  olarak üç öᇰeden oluᗰan bir bütünlük içinde 

düᗰünmüᗰtür (Baytekin, 1996).  

 

Ertürk, eᇰitim programlarጐ konusunda ᗰu iki hususu özellikle vurgulamaktadጐr.          

A. Eᇰitim ve öᇰretim öᇰrencilerin kiᗰiliklerini geliᗰtirmelerini, düᗰünce üretmelerini, 

kendilerine özgü yol ve yöntem bulmalarጐnጐ saᇰlayabilmelidir. B. Eᇰitim programlarጐ 

öᇰrencilerin ilgilerini doyurarak yeteneklerini ortaya çጐkaracak; onlarጐ seçecekleri 
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mesleklere yöneltecek, mesleklerin bilgi ve becerilerini kazandጐracak seçimlik ders ve 

eᇰitim etkinliklerini içermelidir (Ertürk, 1994). 

 

Öᇰretim programlarጐ öᇰrencilerde geliᗰtirilmek istenen davranጐᗰlarጐn tümünü 

teᗰkil eder. Programlar, öᇰrencileri, toplumda alacaklarጐ görevlere hazጐrlayan belli 

davranጐᗰlarጐn,  ders ve ders dጐᗰጐ etkinliklerle nasጐl kazandጐrጐlacaᇰጐnጐ ayrጐntጐlጐ olarak 

saptar. Öᇰretim programጐnጐ hazጐrlayan uzmanlar, bireyleri geliᗰtirecek davranጐᗰlarጐ 

saptarken bir yandan toplumun koᗰullarጐnጐ ve beklentilerini yani toplumda geçerli dünya 

görüᗰünü, insan anlayጐᗰጐnጐ, öte yandan öᇰrenme psikolojisinin verilerini dikkate alጐrlar. 

Ancak bu genel ilkeler yanጐnda yerel gereksinme ve koᗰullar hakkጐnda en geçerli bilgiyi 

rehberlik çalጐᗰmalarጐ saᇰlayabilir. 

 

Rehberlik uzmanlarጐ program geliᗰtiricilere, öᇰrenci gruplarጐnጐn genel ve özel 

yetenek düzeyleri, baᗰarጐlarጐ, güçlü ve zayጐf yönleri, ilgileri, sorunlarጐ ve eᇰitim 

hedefleri gibi, program geliᗰtirme açጐsጐndan önemli bilgileri saᇰlayan bir aracጐ rolü 

oynarlar. 

 

Program geliᗰtirme uzmanlarጐ da, öᇰrencinin yetenek ve ilgilerine göre, esnek ve 

çeᗰitli programlar hazጐrlamak ve öᇰretimi, elden geldiᇰi kadar bireysel gereksinmeleri 

karᗰጐlayacak biçimde planlamak suretiyle, rehberliᇰe önemli katkጐlarda bulunurlar. 

Program geliᗰtirme uzmanlarጐ derslerde ve ders dጐᗰጐ etkinliklerde uygulanacak öᇰrenim 

yaᗰantጐlarጐnጐ bireysel ayrጐlጐklarጐ ortaya çጐkarጐp geliᗰtirecek ᗰekilde planladጐklarጐ ölçüde 

rehberlik çalጐᗰmalarጐna katkጐda bulunmuᗰ olacaklardጐr (Kuzgun, 1992). 

   

Bireyin yeti ve yetenekleri doᇰrultusunda yönlendirilmesine, bütünüyle 

geliᗰmesine, etkin bir kiᗰisel-toplumsal ve mesleki uyum gücü kazanmasጐna yardጐmcጐ 

olmak amacጐyla okullara öᇰrenci kiᗰilik hizmetleri adጐ altጐnda yeni hizmetler girmiᗰtir. 

Öᇰrenci kiᗰilik hizmetleri baᗰlጐca öᇰrenci seçimi, saᇰlጐk iᗰleri, öᇰrenci kol faaliyetleri, 

disiplin iᗰleri, beslenme ve yatma durumu, burs ve mali yardጐm, sosyal faaliyetler ile 

rehberlik ve psikolojik danጐᗰma faaliyetlerini içermektedir (Kuzgun, 1992). Alkan’ a 

göre öᇰrenci kiᗰilik hizmetleri eᇰitimin bölünmez bir parçasጐ, yönetim ve öᇰretim 

görevlerinden ayrጐ ve onlara paralel olarak fonksiyon gösteren bir görevler bütünüdür 

(Alkan, 1970). 
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Okul rehberlik programጐ ve danጐᗰmanlar öᇰretmenlerin eᇰitim ve öᇰretim 

çalጐᗰmalarጐnጐ çeᗰitli yönlerden destekleyen bir nitelik taᗰጐr. Araᗰtጐrma sonuçlarጐ okul 

rehberlik programlarጐnጐn öᇰretmen – öᇰrenci iliᗰkilerini geliᗰtirdiᇰini, okulda öᇰrenci 

baᗰarጐsጐnጐ ve yüksek öᇰrenime devamጐ artጐrdጐᇰጐnጐ, okuldan ayrጐlጐm oranጐnጐ düᗰürdüᇰünü 

göstermektedir. Rehberlik programጐ, öᇰretmen ve velilerin öᇰrencilerin geliᗰme sürecini 

ve her geliᗰme aᗰamasጐnጐn problemleri hakkጐnda bilgi ve anlayጐᗰ sahibi olmalarጐna, 

dolaylጐ olarak da öᇰrencilere yardጐm etmektedir.  

 

Rehberlik programጐ, bir taraftan bireye geliᗰim alanlarጐnda yardጐm yapmaya 

çalጐᗰጐrken, diᇰer taraftan da okulda çocukla doᇰrudan iliᗰkileri olan öᇰretmen ve 

idarecileri, rehberlik anlayጐᗰጐ ve teknikleri konusunda bilgilendirme ve birlikte çalጐᗰma 

için uᇰraᗰጐr.  

 

Rehberlik programጐ, öᇰretmenlerin öᇰrencilerde, ileride problem haline 

gelebilecek patolojik davranጐm belirtilerini erken teᗰhis etmeye karᗰጐ duyarlጐlጐᇰጐnጐ 

artጐrጐr. Bu suretle öᇰrenmenin birey ve toplum için olabilecek problemleri “önleyicilik” 

rolünü artጐrmጐᗰ olur.  

 

Öᇰretmenin, sጐnጐfጐndaki öᇰrencilerin bireysel olarak, saᇰlጐk durumlarጐnጐ, 

bedensel ve ruhsal geliᗰimlerini, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve problemlerini, geldikleri sosyal 

ve aile çevresini bilmesi ve öᇰretim etkinliklerini bireysel farklጐlጐklara göre yapabilmesi 

öᇰretimi etkili hale getirir. Rehberlik programጐ, bireysel olarak her çocuk hakkጐnda 

bilgiler toplar ve bu bilgilerden öᇰretmenler de yararlanጐr. Gereᇰinde bir çocuk 

hakkጐnda daha ayrጐntጐlጐ bilgi toplanmasጐ hususunda öᇰretmene yardጐm eder. 

Öᇰrencilerin toplu dosyalarጐnda sistematik olarak toplanan bu bilgiler öᇰretmenlerin 

çocuklar hakkጐnda bilgi ve anlayጐᗰጐnጐ artጐrጐr ve öᇰretmenlere çok zaman kazandጐrጐr. 

Eᇰitim-öᇰretim sürecinde öᇰretmene destek olan rehberlik programlarጐ ile eᇰitim 

programlarጐ yukarጐda da görüldüᇰü gibi bir bütün olarak ele alጐnmalጐdጐr. Eᇰitim 

programlarጐ, rehberlik programlarጐnጐ; rehberlik programlarጐ, eᇰitim programlarጐnጐ 

destekler nitelikte hazጐrlanmalጐdጐr. Eᇰitim ve rehberlik programlarጐnda öᇰrencilerin 

bireysel farklጐlጐklarጐ göz önünde bulundurulmalጐ, geliᗰimsel özellikleri dikkate alጐnmalጐ 

ve de ilgi ve ihtiyaçlarጐna önem verilmelidir.  
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1. 5. ጀlköᇰretim 8. Sጐnጐf Öᇰrencilerinin Programdan Yararlanma Düzeyleri 

Arasጐndaki Farkጐ Etkileyen Cinsiyet, Anne Ve Baba Öᇰrenim Düzeyleri, Sosyo 

Ekonomik Düzey (S.E.D) Faktörleri    

 

Kiᗰiler arasጐndaki bireysel farklar, psikoloji biliminin en önemli ve en temel 

bulgularጐndan biri olmuᗰtur. Her birey kendine özgü bir varlጐktጐr; ilgi, yetenek, deᇰer ve 

tutumlarጐ ile baᗰkalarጐndan farklጐlጐk gösterir. Farklጐ yaradጐlጐᗰጐ olan ve farklጐ çevrelerden 

gelen bireylerin ihtiyaçlarጐ da farklጐlጐk gösterir (Kuzgun, 1992). Eᇰitim programlarጐ 

hazጐrlanጐrken bir çok bilim dalጐndan olduᇰu gibi psikoloji bilim dalጐndan da 

yararlanጐlmጐᗰ ve bunun sonucu olarak eᇰitimde bireysel farklጐlጐklar dikkate alጐnmጐᗰtጐr. 

 

Bir sጐnጐfጐ dolduran öᇰrencilerin hiç biri birbirinin aynጐ deᇰildir. Aynጐ doᇰum 

yaᗰጐna sahip çocuklar bile birbirlerinden farklጐ zaman ve tempoda geliᗰip olgunlaᗰጐrlar. 

Bu sebeple, bir sጐnጐftaki aynጐ takvim yaᗰጐna sahip olan birçok çocuk farklጐ farklጐ 

olgunluk derecesinde olurlar.  

 

Öᇰrenciler arasጐnda bireysel farklጐlጐklar olduᇰunu ve bireysel farklardaki 

daᇰጐlጐmጐn normal bir daᇰጐlጐm gösterdiᇰini bilen bir öᇰretmen, bir rehber öᇰretmen, bir 

yönetici ve bir danጐᗰman, aynጐ metot ve  malzemenin bütün öᇰrencilerin geliᗰip 

olgunlaᗰmasጐnda aynጐ derecede etkili olamayacaᇰጐnጐ bilir (Tan, 1992). 

 

Bireysel farklar ve kiᗰideki nitelik farklarጐ, psikoloji için o kadar önemlidir ki 

bazጐ yazarlar, kiᗰiler arasጐndaki bireysel farklarጐ ve bireydeki nitelik farklarጐnጐ, etkili bir 

rehberlik ve danጐᗰma hizmetlerinin temeli olarak görmektedirler. Eᇰer rehber öᇰretmen 

söz konusu farklarጐn tabiatጐnጐ ve bu farklarጐn geniᗰliᇰini dikkate alarak çalጐᗰጐrsa, 

uᇰraᗰtጐᇰጐ öᇰrencilerin ᗰu andaki ve gelecekteki uyumlarጐna daha etkili bir ᗰekilde 

yardጐmcጐ olabilir (Tan,1992).  

 

Kጐzlarla erkekler arasጐnda bedensel, duygusal geliᗰim özellikleri; ilgiler, cinsel 

ve kimi toplumsal roller bakጐmጐndan ayrጐlጐklarጐn bulunduᇰu bilinmektedir. 8. sጐnጐflar 

çocuᇰun, çocukluk döneminden çጐkጐp ergenlik dönemine baᗰladጐᇰጐ bir geçiᗰ dönemi 

olarak nitelenen ön ergenlik dönemini kapsar. Kuᗰkusuz ki geliᗰim dönemlerinin 

sጐnጐrlarጐ cinsiyete göre de deᇰiᗰir. Öyle ki kጐzlar için bu dönem erkeklere göre ortalama 

2 yጐl daha erkene kaymaktadጐr (Yeᗰilyaprak, 2004). Kጐzlar, ergenliᇰe yaᗰጐtlarጐ olan 
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erkeklerden daha erken ulaᗰmakta ve erkekleri aᇰጐrlጐk bakጐmጐndan geride 

bጐrakmaktadጐrlar. Ergenlik döneminden sonra ise, erkekler bedensel güç bakጐmጐndan 

kጐzlarጐ geçmekte ve bu ayrጐmጐ yaᗰamlarጐ boyunca korumaktadጐrlar. Bu doᇰal 

ayrጐlጐklardan baᗰka, kጐzlarla erkekler arasጐnda bir de kültürel etkilerle oluᗰturulan 

ayrጐlጐklar görülebilmektedir. Kültürel deᇰerlerin, toplumsal kurallarጐn etkisiyle kጐz ve 

erkeklerin ayrጐ alanlara ilgi gösterdikleri, ayrጐ alanlarda baᗰarጐlጐ olduklarጐ 

gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak toplumda kimi meslekler erkeᇰe, kimi meslekler 

bayana yakጐᗰtጐrጐlmaktadጐr.  

 

Cinse özgü kimi geliᗰim ve uyum sorunlarጐ da cinsel ayrጐlጐklar yarattጐᇰጐ için 

rehberlik ve psikolojik danጐᗰma çalጐᗰmalarጐnda, cinsel kimliᇰin kazanጐlmasጐna iliᗰkin 

bilimsel bilgiler de göz önünde bulundurulmalጐdጐr (Bakጐrcጐoᇰlu, 1994). Cinsiyetler 

arasጐndaki tüm bu farklጐlጐklar öᇰrencilerin programdan yararlanma düzeylerinde 

farklጐlጐklar yaratmaktadጐr. 

 

Zamanጐmጐzጐn endüstrileᗰen ve karmaᗰጐklaᗰan toplumunda eskinin “iki veya üç 

kuᗰaᇰጐ bir arada tutan kalabalጐk ailesi” yerine anne, baba ve çocuklardan oluᗰan 

“çekirdek aile” denen küçük aile tipi yaygጐnlaᗰmaktadጐr. Eskiden anne, evinde kendi 

iᗰleri ile uᇰraᗰጐrken, zamanጐmጐz toplumunda deᇰer hükümlerindeki deᇰiᗰmeler, annenin 

eᇰitimine önemi artጐrmጐᗰtጐr. Eᇰitimin öneminin artጐᇰጐ günümüz toplumunda çocuᇰun 

yetiᗰmesindeki çekirdek ailenin rolü de dikkate alጐnጐrsa anne ve babanጐn öᇰrenim 

düzeylerinin etkisi yadsጐnamaz bir faktördür. Anne ve babanጐn öᇰrenim düzeyleri ne 

kadar yüksek olursa çocuklarጐn aile içi iletiᗰim düzeyleri daha da artጐᇰጐ gibi 

ebeveynlerin çocuklarጐ ile doᇰru iletiᗰim ve etkileᗰim içinde olduklarጐ görülmektedir. 

Bilinçli bireyler yetiᗰtirmede aile faktörü göz önünde bulundurulacak olursa ailenin 

öᇰrencinin okul yaᗰantጐsጐna olumlu ya da olumsuz etkileri olduᇰu söylenebilir. Sandis 

(1970) ana babanጐn özellikle annenin eᇰitim düzeyi ile üst düzey mesleklere yöneliᗰ 

arasጐnda da iliᗰki saptamጐᗰtጐr. Annenin eᇰitim düzeyi ile öᇰrenci seçme sጐnavጐ puanlarጐ 

arasጐnda anlamlጐ iliᗰki bulunmuᗰtur. Dolayጐsጐyla da anne ve baba öᇰrenim durumlarጐ 

açጐsጐndan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan yararlanma düzeylerinde de farklጐlጐklar 

oluᗰmaktadጐr. 

 

Her toplumda ekonomik ve eᇰitim düzeyleri, benimsedikleri deᇰer sistemleri ve 

yaᗰam biçimleri birbirinden farklጐ olan sጐnጐflar olarak adlandጐrጐlan gruplar vardጐr. Sosyal 
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sጐnጐflarጐ birbirinden ayጐrt eden çeᗰitli göstergelerden en önemlisi ekonomik durum ve 

buna baᇰlጐ olan meslektir. Bir meslek edinmenin en önemli yolu eᇰitimden geçer ve 

eᇰitim de her ᗰeyden önce parasal olanaklarla elde edilir. Ancak eᇰitime baᇰlanan 

deᇰerin tek göstergesi parasal olanaklar deᇰildir. Eᇰitimin toplumsal hareketlilikteki 

deᇰerini kavrayabilen aileler, toplumdaki olanaklarጐ (burs, yatጐlጐlጐk vb.) araᗰtጐrarak 

çocuklarጐnጐ okutmaya çalጐᗰabilirler.  

 

Lipsett’ e göre, bireylerin davranጐᗰlarጐ, onlarጐn ait olduklarጐ gruplarጐ tanጐmadan 

anlaᗰጐlamaz. Alt gelir düzeyindeki ailelerin çocuklarጐ ile üst gelir düzeyindeki ailelerin 

çocuklarጐnጐn seçimleri arasጐnda önemli farklar vardጐr. Yüksek gelirli ailelerin çocuklarጐ 

çok küçük yaᗰlardan itibaren üniversiteye gideceklerini kabul etmektedirler. Bu 

çocuklar gerçekçi seçim dönemine geldiklerinde uzun bir eᇰitime dayalጐ mesleklere 

yönelirlerken, düᗰük gelirli ailelerin çocuklarጐ ekonomik yetersizliklerin uzun bir eᇰitim 

görmeyi engellemede ne derece güçlü bir engel oluᗰturduᇰunu fark edip eᇰitim ve 

meslek emellerini düᗰürmektedir. Alt S.E.D’ den öᇰrencilerin aile çevrelerin edindikleri 

deneyimler, geliᗰtirdikleri kavram ve beceriler genellikler yetersiz olduᇰundan, orta 

SED’ den öᇰrenciler için hazጐrlanmጐᗰ olan öᇰretim ve de rehberlik programlarጐnጐn 

gereklerini karᗰጐlamakta güçlük çektikleri gözlenmektedir (Kuzgun, 2003). 

 

ጀlköᇰretimde öᇰrencilerin özellikle de araᗰtጐrmanጐn içeriᇰini oluᗰturan 8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeylerinde farklጐlጐklar olduᇰu 

görülmektedir. Öᇰrencilerin programdan yararlanma düzeylerindeki farklጐlጐklarጐ en aza 

indirgemek için rehberlik programጐnጐn uygulanmasጐnda farklጐlጐklarጐ yaratan faktörler, 

bireysel farklጐlጐklar ve geliᗰimsel özellikler, dikkate alጐnmalጐdጐr. Araᗰtጐrma bu 

farklጐlጐklarጐ oluᗰturan cinsiyet, anne ve baba öᇰrenim durumlarጐ, sosyo ekonomik düzey  

faktörleri üzerinde durduᇰundan araᗰtጐrma ile ilgili problem, araᗰtጐrmanጐn amacጐ, önemi, 

sayጐltጐlar ve sጐnጐrlጐlጐklar ᗰu ᗰekilde düzenlenmiᗰtir: 
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1. 6. Problem 

 

ጀlköᇰretim 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri 

arasጐnda cinsiyet, anne ve baba öᇰrenim durumlarጐ, sosyo ekonomik düzey faktörleri 

fark yaratmakta mጐdጐr? 

 

 

 

1.7. Araᗰtጐrmanጐn Amacጐ 

 

Bu araᗰtጐrmanጐn temel amacጐ, Bursa ili merkezindeki ilköᇰretim okullarጐnጐn 8. 

sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐ 

etkileyen bazጐ faktörlerin incelenmesidir. Bu amacጐn gerçekleᗰtirilmesi için aᗰaᇰጐdaki 

sorulara cevap aranmጐᗰtጐr.  

 

1. Sekizinci sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri 

arasጐnda, cinsiyet faktörü fark yaratmakta mጐdጐr? 

 

2. Sekizinci sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri 

arasጐnda, anne öᇰrenim durumu faktörü fark yaratmakta mጐdጐr? 

 

3. Sekizinci sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri 

arasጐnda, baba öᇰrenim durumu faktörü fark yaratmakta mጐdጐr? 

 

4. Sekizinci sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri 

arasጐnda, sosyo ekonomik düzey faktörü fark yaratmakta mጐdጐr? 
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1. 8. Araᗰtጐrmanጐn Önemi 

 

Okullarda uygulanan rehberlik programlarጐnጐn öᇰrencilere yönelik rehberlik 

hizmetlerini geniᗰ ölçüde ele almasጐ eᇰitim sisteminin iᗰlevselliᇰini arttጐrmasጐ yönünden 

önem taᗰጐmaktadጐr.  

 

Okullarda rehberlik programጐnጐn uygulanmasጐnda Milli Eᇰitim Temel Amaç ve 

ጀlkelerinin önemli bir yeri vardጐr. Bu gerek doᇰrultusunda okullarda eᇰitim faaliyetlerini 

yürütenlerin rehberlik hizmetlerine bakጐᗰ açጐlarጐ ve rehberlik konusunda ilgili ve motive 

olmuᗰ olmalarጐ eᇰitim ve öᇰretimin saᇰlጐklጐ iᗰleyiᗰi açጐsጐndan önem taᗰጐmaktadጐr. 

 

 

Daha önce lise 1. sጐnጐflar üzerine böyle bir araᗰtጐrma yapጐlmጐᗰ olmasጐna raᇰmen 

8. sጐnጐflar için böyle bir araᗰtጐrma yapጐlmamasጐ açጐsጐndan bu tip araᗰtጐrmalar için boᗰluk 

doldurabileceᇰi düᗰünülmektedir. Bu araᗰtጐrmada elde edilecek sonuçlarጐn, 8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐ cinsiyet, 

anne ve baba öᇰrenim durumu, sosyo ekonomik düzey  faktörlerinin etkileme 

derecelerine dikkati çekmesi, öᇰretmenlerin eᇰitici çalጐᗰmalarጐna rehberlik edici bir 

çalጐᗰma olmasጐ ve M.E.Bakanlጐᇰጐ ve Rehberlik Araᗰtጐrma Merkezinin program 

geliᗰtirme faaliyetleri için veri oluᗰturabileceᇰi beklenmektedir. Ayrጐca bu araᗰtጐrmanጐn 

8. sጐnጐf öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri ile ilgili olarak 

gelecekte yapጐlacak araᗰtጐrmalar için de bir ön çalጐᗰma olmasጐ niteliᇰinde katkጐ 

saᇰlayacaᇰጐ düᗰünülmüᗰtür. Bu veriler çerçevesinde alጐnacak önlemlerle, bu faktörler 

göz önünde tutularak, öᇰrencilerin programdan yararlanma düzeylerinin artጐrጐlmasጐnጐn 

önemi baᇰlamጐnda program geliᗰtirme çalጐᗰmalarጐna ጐᗰጐk tutacaᇰጐ düᗰünülmüᗰtür.  

 

 

 

1. 9. Sayጐltጐlar 

 

1.  Araᗰtጐrmada kullanጐlan anket formunda yer alan sorular amaçlanan verileri 

toplamaya uygun niteliktedir. 
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2. Belirtilen ilkeler ve yapጐlan açጐklamalar sonucunda, ጀlköᇰretim okullarጐndaki 

8. sጐnጐf öᇰrencilerinin ankete verdikleri yanጐtlar, gerçek düᗰüncelerini ve duygularጐnጐ 

yansጐtmaktadጐr.   

 

 

 

 1. 10. Sጐnጐrlጐlጐklar  

 

1. Araᗰtጐrma 15.07.1974 tarihli M.E.B Tebliᇰler Dergisinde kabul edilen ve 

uygulanmakta olan ilköᇰretim okulu 8. sጐnጐf rehberlik programጐnጐn amaçlarጐ ile 

sጐnጐrlጐdጐr. 

 

2. Araᗰtጐrma Bursa ili merkezindeki örneklem okullarጐndaki ilköᇰretim 8. sጐnጐf 

öᇰrencileri ile sጐnጐrlጐdጐr. 

 

3. Araᗰtጐrma 2004 – 2005 eᇰitim – öᇰretim yጐlጐ ikinci yarጐyጐl ile sጐnጐrlጐdጐr. 

 

4. Toplanan bilgiler araᗰtጐrmacጐnጐn uyguladጐᇰጐ anket sorularጐ ile sጐnጐrlጐdጐr.  
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1. 11. Tanጐmlar ve Kጐsaltmalar 

 

Eᇰitim Programጐ: Bireyde istenilen yönde davranጐᗰ deᇰiᗰikliᇰi meydana getirmek 

amacጐyla yapጐlan tüm etkinliᇰi gösteren planlardጐr. 

 

Öᇰretim Programጐ:  Okullarda bilgi ve becerinin eᇰitim programጐnጐn amaçlarጐ 

doᇰrultusunda ve planlጐ bir ᗰekilde kazandጐrጐlmasጐna dönük programdጐr. 

 

Rehberlik Programጐ: 167 sayጐlጐ rehberlik hizmetleri yönetmeliᇰi çerçevesinde 

okullarጐn kendi imkan ve ᗰartlarጐna göre hazጐrlamalarጐ gereken programdጐr. 

 

Rehberlik Servisi: 2946 sayጐlጐ Özel Eᇰitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile 167 Sayጐlጐ 

Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliᇰi uyarጐnca okullarda rehberlik etkinliklerini 

programlamak, yürütmek ve deᇰerlendirmek üzere kurulan bürodur. 

 

Rehberlik: Bireyin en verimli ᗰekilde geliᗰmesi ve tatminkar uyumlar saᇰlanmasጐnda 

gerekli olan seçmeleri, yorumlarጐ, planlarጐ yapmasጐna ve kararlar vermesine yarayacak 

bilgi ve beceriler kazanmasጐ ve ulaᗰtጐᇰጐ bu seçme ve kararlarጐ uygulayabilmesi için 

kiᗰiye yapጐlan sistemli ve profesyonel (uzmanlጐk düzeyinde) yardጐmdጐr. 

 

M.E.B: Milli Eᇰitim Bakanlጐᇰጐ 

 

S.E.D: Sosyo Ekonomik Düzey 

 

B.E.P: Bireyselleᗰtirilmiᗰ Eᇰitim Programጐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document converted by PDFMoto freeware version



 41 

 

 

 

 

BÖLÜM II 

 

ጀLGጀLጀ ARAᗠTIRMALAR 

 

Bu bölümde konuyla ilgili olarak Türkiye’ de ve dጐᗰ ülkelerde yapጐlmጐᗰ 

araᗰtጐrmalardan ulaᗰጐlabilinenlerin özetlerine yer verilmiᗰtir.  

 

Yurt dጐᗰጐnda yapጐlan araᗰtጐrmalar 

 

Ketterman’ ጐn (1968) araᗰtጐrmasጐnda, bireyler danጐᗰmanlardan, eᇰitsel, mesleki 

ve kiᗰisel alanlarda danጐᗰma yapmalarጐnጐ istemektedirler. Öᇰrencilerin okul çevresine 

uyumlarጐnda ana – baba ve öᇰretmenlerde de yardጐm beklenilmektedir. Psikolojik testler 

gibi araçlarጐn danጐᗰmada kullanጐlmasጐ istenmektedir. 

 

Okul rehber öᇰretmenlerinin rollerini belirleyen etmenler üzerinde araᗰtጐrma 

yapan Miller (1968), bu etmenleri (1) Yönetici tutumlarጐ (2) Öᇰretmen tutumlarጐ (3) 

Öᇰrenci tutumlarጐ (4) Veli ve toplum tutumlarጐ (5) Okulun büyüklüᇰü (6) Rehber  

öᇰretmen – öᇰrenci oranlarጐ (7) Rehberlik örgütü (8) Rehber öᇰretmen yetiᗰtiren 

kurumlardaki akademik personel (9) Meslek örgütleri olarak sጐralanmጐᗰtጐr. 

 

Arbuckle (1968), okul yöneticileri ile okul rehber öᇰretmenlerinin görev ve 

sorumluluklarጐ konusunda rehber öᇰretmenler ile yöneticiler arasጐndaki deᇰerlendirme 

farklጐlጐklarጐnጐ araᗰtጐrmጐᗰtጐr. Bu araᗰtጐrmada rehber öᇰretmenlerin fonksiyonlarጐ ile 

yöneticilerin fonksiyonlarጐ eᇰitsel fonksiyonlarጐnጐ deᇰerlendirmelerinin birbirine 

karጐᗰtጐᇰጐnጐ belirtmiᗰtir. Ayrጐca bu karጐᗰጐklጐᇰጐn Amerikan kiᗰilik hizmetleri ve Rehberlik 

Derneᇰi, Amerikan okul danጐᗰmanlarጐ derneᇰi gibi  meslek kuruluᗰlarጐ arasጐndaki görüᗰ 

farklጐlጐklarጐndan kaynaklandጐᇰጐnጐ ileri sürmüᗰtür. 

 

Öᇰrencilerin rehber öᇰretmenlerin rollerini nasጐl algጐladጐklarጐnጐ araᗰtጐran Grant 

(1954), öᇰrencilere eᇰitsel planlama, mesleki planlama, kiᗰisel ve duygusal planlama 
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konularጐnda kimlerden yardጐm istediklerini sormuᗰtur. Bulgularጐn analizinde 

öᇰrencilerin en çok eᇰitsel ve mesleki planlama konularጐnda rehber öᇰretmenlerden 

yardጐm isteᇰinde bulunduklarጐ ortaya çጐkmጐᗰtጐr. 

 

Okul rehber öᇰretmenlerinin fonksiyonlarጐ ile rehberlik programጐnጐn öᇰrencilere 

yaptጐᇰጐ temel yardጐmጐn ne olduᇰunu inceleyen Gibson (1962), araᗰtጐrmasጐnda 

öᇰrencilerin %95’ inin rehberliᇰin sadece programlara öᇰrencilerin bir takጐm 

özelliklerinin geliᗰtirilmesi için eklendiᇰini ama öᇰrencilerin %27’ sinin kiᗰisel 

sorunlarጐnጐn çözümünde bunlarጐn yeterli olmadጐᇰጐnጐ, %56’ sጐnጐn okuldaki rehberlik 

programጐndan haberi olmadጐᇰጐnጐ bulmuᗰtur.  

 

Leviton (1977) tarafጐndan yapጐlan bir araᗰtጐrmada, öᇰrencilerden okul rehberlik 

etkinliklerini kendi ihtiyaçlarጐ açጐsጐndan önem sጐrasጐna göre dizmeleri istenmiᗰ ve ilk 

dört sጐrayጐ mesleki rehberlik, arkadaᗰ iliᗰkileri, ebeveyn-çocuk iliᗰkisi ve öᇰretmen-

öᇰrenci iliᗰkilerindeki sorunlarጐ konu alan rehberlik çalጐᗰmalarጐnጐn  aldጐᇰጐ saptanmጐᗰtጐr 

(Akt., Doᇰan, 1983). 

 

Evraiff (1961), yaptጐᇰጐ araᗰtጐrmada ana – babalarጐn rehber öᇰretmenlerden 

beklentilerini incelemiᗰtir. Amerikan kültüründe yapጐlan bu araᗰtጐrmada, ana – babalarጐn 

rehber öᇰretmenlerde program yapma, öᇰrenci baᗰarጐsጐzlጐklarጐ nedenleri ile ilgilenme, 

meslek seçiminde yardጐmcጐ olma ve kiᗰisel problemlerinde psikolojik danጐᗰma yapma 

gibi bazጐ görevleri bekledikleri anlaᗰጐlmaktadጐr. 

 

Siefer (1998)’ in çalጐᗰmasጐnጐn amacጐnጐ, okul öᇰretmenleri için profesyonelce 

geliᗰtirilmiᗰ rehberlik stratejilerinin ve müdahalelerinin yine okul öᇰretmenlerinin 

incelenmesi oluᗰturmuᗰtur. Otuz kiᗰiden oluᗰan öᇰretmen grubunun kiᗰisel projelerden 

elde edilen sonuçlara göre, öᇰrencilerin geliᗰimlerinde, sosyal uyumsuzluklarጐnda, 

onlarጐn özel ihtiyaçlarጐnጐ belirlemede ve sጐnጐflardaki düzenlemelerde okul ihtiyaçlarጐ ve 

amaçlarጐ doᇰrultusunda bir takጐm çalጐᗰmasጐnጐn gerekliliᇰi ortaya çጐkmጐᗰtጐr.   

 

ጀlköᇰretimde öᇰrencilerin rehberlik programጐndan yararlanmalarጐ ve rehberlik 

ihtiyaçlarጐ ile ilgili yurt dጐᗰጐnda yapጐlan araᗰtጐrmalar incelendiᇰinde rehberlik konusunun 

her eᇰitim kademesinde önem taᗰጐdጐᇰጐ ve bununla ilgili olarak bilimsel çalጐᗰmalarጐn 

yapጐldጐᇰጐ görülmektedir. 
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Yurt içinde yapጐlan araᗰtጐrmalar 

 

Ülkemizde öᇰrencilerin rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri ile 

doᇰrudan ilgili araᗰtጐrmalar olmasa da konuyla baᇰlantጐlጐ olarak rehberlik anlayጐᗰጐ ve 

rehberlik ihtiyaçlarጐyla ilgili doᇰrudan ve dolaylጐ olarak ilgili bazጐ araᗰtጐrmalar 

bulunmaktadጐr.  

 

Kuzgun (2003), yapmጐᗰ olduᇰu bir araᗰtጐrmada, öᇰrencilerin çoᇰunluᇰunun, 

gerek  rehberlik programጐ, rehberlik ve psikolojik danጐᗰmaya iliᗰkin görevlerin, gerekse 

de rehberlik anlayጐᗰጐ ile baᇰdaᗰmayan görevlerin hemen hemen tümünü öncelikle sጐnጐf 

öᇰretmenlerinden beklediᇰini ya da sጐnጐf öᇰretmenlerinin görevi yönünden bulgular elde 

etmiᗰtir.  

 

Öztoprak (1991), “Rehberlik Hizmetlerinin Tanጐtጐlmasጐnጐn Veli Beklentilerine 

Etkisi” ni incelemiᗰtir. Araᗰtጐrma grubu, öᇰrenci velisi olan toplam 48 veliden 

oluᗰturulmuᗰtur. Bunlardan 24’ ü deney, 24’ ü kontrol grubuna alጐnmጐᗰtጐr. Eᇰitim 

sonrasጐ, deney ve kontrol gruplarጐnጐn her görev kategorisi için yapጐlan ön test – son test 

karᗰጐlaᗰtጐrጐlmalarጐnda bireyi tanጐma, bilgi verme psikolojik danጐᗰma ve çevreye yönelik 

hizmet beklentileri ile rehberlik hizmetleri tanጐtma programጐna katጐlma arasጐnda anlamlጐ 

etkileᗰimler bulunmamጐᗰtጐr. 

 

Gögen (1997), “Okul Rehberlik Bürolarጐnጐn Rolü (Eᇰitim Programlarጐ ጀçinde 

Yer Alan Rehberlik Programጐ Amaçlarጐnጐn Lise 1. Sጐnጐflarda Gerçekleᗰtirilme Düzeyi)” 

nü incelemiᗰtir. Araᗰtጐrmasጐnda Örneklem 532 kiᗰiden oluᗰmuᗰtur. Araᗰtጐrmalar 

sonucunda öᇰrencilerin okul rehberlik bürolarጐnጐn amaç ve iᗰlevlerinden haberdar 

olduklarጐ, rehberlik programጐnጐn amaçlarጐnጐn gerçekleᗰtirme düzeyinin istenilen 

düzeyde olmadጐᇰጐna dair bulgular elde etmiᗰtir. 

 

Yüksel (2004), “ጀlköᇰretim Öᇰrencilerinin Geliᗰim Alanlarጐ, Geliᗰim Alanlarጐnጐn 

ጀᗰaretçisi Olan ጀhtiyaçlar Ve Geliᗰtirilmesi: Bu Süreçte Rehber Öᇰretmenin ጀᗰlevleri” 

adlጐ araᗰtጐrmasጐnda kurumsal bir inceleme  yapmጐᗰtጐr. ጀncelemesinde, geliᗰim alanlarጐ ile 
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ilgili davranጐᗰlarጐn kazanጐlmasጐna okuldaki etkinliklerin önemli katkጐlarda bulunduᇰunu; 

önemli olanጐn ilgili geliᗰim alanጐnጐn iᗰaretçisi olan ihtiyaçlar ve geliᗰtirilmesi gereken 

becerilerin gündeme getirilmesi, gündemde tutulmasጐ, davranጐᗰ olarak ele alጐnmasጐ ve 

ilgili davranጐᗰlarጐn kazandጐrጐlmasጐnጐ örnekleyen yaᗰantጐlarጐn oluᗰturulmasጐ olduᇰunu 

belirtmiᗰtir.  

Yeᗰilyaprak (2004), “Sጐnጐf Öᇰretmenlerinin Rehberlik Açጐsጐndan Rol Ve 

ጀᗰlevleri” adlጐ makalesinde, öᇰretmenlerin yetiᗰme sürecinde ya da hizmet içi eᇰitimle 

rehberlik konusunda yeterli bir ders / seminer / kurs olmamጐᗰ olmasጐ onlarጐn, rehberlik 

çalጐᗰmalarጐna verebilecekleri katkጐyጐ ve yöntem olarak tüm potansiyellerini ortaya 

koymalarጐnጐ sጐnጐrladጐᇰጐ; oysa rehberlik alanlarጐndaki rollerini benimsediklerinde onlarጐn 

okuldaki öᇰretmenlik rollerini daha iyi yerine getirmelerine ve kendilerine olumlu 

öᇰretmen niteliklerini geliᗰtirmelerine önemli katkጐlar saᇰlayacaᇰጐnጐ belirtmiᗰtir. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

 

3.1. Araᗰtጐrma Modeli 

 

 Bu araᗰtጐrma, genel tarama modeli ile yapጐlan çalጐᗰmadጐr. Genel tarama modeli, 

çok sayጐda elemandan oluᗰan bir evrende, evren hakkጐnda genel bir yargጐya varmak 

amacጐ ile evrenin tümü ya da ondan alጐnacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 

yapጐlan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2000). 

 

3.2. Evren, Örneklem 

 

Araᗰtጐrmanጐn evrenini Bursa ᗰehir merkezindeki 94 ilköᇰretim okulunun 8. sጐnጐf 

öᇰrencileri oluᗰturmaktadጐr.  

 

Araᗰtጐrma evrenindeki okullar sosyo ekonomik düzeylerine göre farklጐlጐk 

oluᗰturduᇰundan, bu okullarጐn üç sosyo ekonomik düzeye (Üst, Orta ve Alt Sosyo 

Ekonomik Düzey) göre gruplandጐrጐlmasጐ yapጐlmጐᗰtጐr. Gruplandጐrጐlan okullar arasጐndan  

her grubu temsilen, tesadüfi örnekleme yöntemiyle aᗰaᇰጐda belirtilen okullar çalጐᗰma 

grubu olarak alጐnmጐᗰtጐr: 

 

a) Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu (Üst Sosyo Ekonomik) 

b) Altጐparmak ጀlköᇰretim Okulu (Orta Sosyo Ekonomik) 

c) ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu (Alt Sosyo Ekonomik) 
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Tablo 1. Örneklem Okullarጐ 

Okullar Öᇰrenci 
   Sayጐsጐ 

Yüzdelik 
(%) 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 149 33,3 

Altጐparmak F. A. ጀlköᇰretim O.  149 33,3 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu 149 33,3 

TOPLAM 447 100,0 

 

 

3.3. Veri Toplama Aracጐ 

  

 Araᗰtጐrmada araᗰtጐrmacጐ tarafጐndan geliᗰtirilen anket veri toplama aracጐ olarak 

kullanጐlmጐᗰtጐr. Veri toplama aracጐ geliᗰtirilmeden önce ilgili literatür taranarak 8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinin rehberlik programጐ ve rehberlik ile ilgili yapጐlan çalጐᗰmalar incelenmiᗰtir. 

Araᗰtጐrmacጐ tarafጐndan hazጐrlanan anket formu alan uzmanlarጐ ve okul rehber 

öᇰretmenlerinin görüᗰleri ve önerileri çerçevesinde yeniden düzenlenmiᗰtir. Geliᗰtirilen 

aracጐn geçerliliᇰinde uzman kanጐsጐ yeterli görülmüᗰtür.    

 

 Anket formunun güvenilirliᇰinin hesaplanmasጐnda Kuder – Richardson 

Katsayጐsጐna bakጐlmጐᗰtጐr.  Aracጐn B ve C bölümleri için ayrጐ hesaplama yapጐlarak bu 

bölümleri güvenilirliᇰi istatistiksel olarak incelenmiᗰtir. 

 

 Aracጐn güvenilirliᇰinin hesaplanmasጐnda B bölümü için güvenilirlik katsayጐsጐ 

.63, C bölümü için ise .85 olarak hesaplanmጐᗰ. Dolayጐsጐyla Kuder – Richardson 

Katsayጐsጐna göre anketin B ve C bölümlerinin güvenilir olduᇰu saptanmጐᗰtጐr.  

 

 Anketteki sorularጐn net, doᇰru bir yanጐtጐ yoktur, kiᗰiden kiᗰiye göreceli olarak 

deᇰiᗰen doᇰrular vardጐr. Uzman görüᗰmelerinden sonra son haline getirilen anket formu 

üç bölümden oluᗰmaktadጐr. Birinci bölümde 8. sጐnጐf öᇰrencilerine ait kiᗰisel bilgiler, 

ikinci bölümde 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin okul rehberlik servisi ile iliᗰkileri; üçüncü 

bölümde ise okul rehberlik servisinin etkinliklerine iliᗰkin sorular yer almaktadጐr. 

Geliᗰtirilen ankette öᇰrencilerin düᗰünceleri “Evet” ve “Hayጐr” ᗰeklinde alጐnmጐᗰtጐr. 

“Evet” yanጐtጐ 1, “Hayጐr” yanጐtጐ 0 (sጐfጐr) puan ile belirlenmiᗰtir.     
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3.4. Verilerin Toplanmasጐ 

 

Hazጐrlanan ankete gerekli izinler alጐndጐktan sonra bizzat araᗰtጐrmacጐ tarafጐndan 

okullara elden ulaᗰtጐrጐlmጐᗰ; okul müdürlerine, öᇰretmenlere ve öᇰrencilere gerekli 

açጐklamalar yapጐlarak uygulanmጐᗰtጐr. Çalጐᗰma grubuna giren üç okulda, her okulda 149 

öᇰrenciye olmak üzere toplam 447 öᇰrenciye anket verilmiᗰtir. Bu okullardan tüm 

anketler geri dönmüᗰtür.  

 

3.5.Verilerin Çözümlenmesi 

 

Verilerin çözümlenmesinde SPSS 10.0 programጐndan yararlanጐlmጐᗰtጐr. toplanan 

verilerin daᇰጐlጐmlarጐ incelendiᇰinde normal daᇰጐlጐm göstermediᇰi tespit edilmiᗰtir. bu 

nedenle parametrik olmayan (Non – Parametrik) teknikler kullanጐlmጐᗰtጐr. 8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinden toplanan veriler cinsiyetlerine, anne ve baba öᇰrenim durumlarጐna, 

sosyo ekonomik duruma göre analiz edilerek incelenmiᗰtir. Öᇰrencilerin cinsiyetlerine, 

anne ve baba öᇰrenim durumlarጐna, sosyo ekonomik düzeye göre incelenmesinde   x2 

(ki kare) testi  kullanጐlmጐᗰtጐr. Öᇰrencilerin programdan yararlanma düzeylerinde 

cinsiyetleri, anne ve baba öᇰrenim durumlarጐna, sosyo ekonomik düzeylerine göre 

farklጐlጐk göstermesi durumunda farklጐlጐk gösteren maddelerde P < 0,05 Anlamlጐlጐk 

deᇰerlerine bakጐlmጐᗰtጐr.  
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BÖLÜM IV 

 

BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUM 

 

  

Bu bölümde araᗰtጐrmada elde edilen bulgular ortaya konularak açጐklanmakta ve 

yorumlanmaktadጐr. 

  

Birinci alt bölümde 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐna göre 

rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐn karᗰጐlaᗰtጐrጐlmasጐ 

yapጐlmጐᗰtጐr. 

  

ጀkinci alt bölümde genel olarak 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐna 

göre rehberlik programጐndan yararlanmalarጐ arasጐndaki fark istatistiksel olarak 

incelenmiᗰtir. 

  

Üçüncü alt bölümde  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐnጐn rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki fark incelenmiᗰtir. 

 

 Dördüncü alt bölümde ise genel olarak 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin okuduklarጐ 

okullarጐn, bulunduklarጐ çevre açጐsጐndan, sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki fark incelenmiᗰtir.  
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BULGULAR 
 
 

 
4. 1. Birinci Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgular  

 

 Araᗰtጐrmanጐn birinci alt problemi, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine göre, 

rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki fark biçiminde düzenlenmiᗰtir. 

Bu bölümde araᗰtጐrma kapsamጐna alጐnan ve ankete cevap veren 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin 

cinsiyetlerine iliᗰkin bilgiler yer almaktadጐr.  

  

 Araᗰtጐrmamጐzጐn örnekleminin % 49,7’si kጐz, % 50,3’ ü erkek öᇰrencilerden 

oluᗰmaktadጐr. 

  

Tablo 2, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine göre rehberlik programጐndan 

yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐ istatistiksel olarak vermektedir. 
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Tablo 2.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine göre rehberlik programጐndan yararlanma 
düzeyleri arasጐndaki fark 
 

Cinsiyet 
Kጐz Erkek    Toplam Maddeler 

N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk  
(P) 

E 213 95,9 211 93,8 424 94,9 Okulunuzda rehberlik servisi 
olduᇰundan bilginiz var mጐ? H 9 4,1 14 6,2 23 5,1 

1,076b 0,393 

E 218 98,2 221 98,2 439 98,2 Okulunuzda rehber öᇰretmen 
olduᇰundan bilginiz var mጐ ? H 4 1,8 4 1,8 8 1,8 

0,000b 1,000 

E 212 95,5 211 93,8 423 94,6 Okulunuzda rehberlik servisinin 
yerini biliyor musunuz? H 10 4,5 14 6,2 24 5,4 

0,649b 0,530 

E 191 86,0 181 80,4 372 83,2 Rehber öᇰretmeniniz ile tanጐᗰtጐnጐz 
mጐ? H 31 14,0 44 19,6 75 16,8 2,502b 0,129 

E 167 75,2 160 71,1 327 73,2 Okul rehberlik servisinin amaç ve 
iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ? 

H 55 24,8 65 28,9 120 26,8 
0,963b 0,339 

E 110 49,5 109 48,4 219 49,0 Okulunuzdaki rehberlik servisinden 
yararlandጐnጐz mጐ? H 112 50,5 116 51,6 228 51,0 

0,055b 0,850 

E 161 72,5 133 59,1 294 65,8 Sorunlarጐnጐzጐ rehber öᇰretmeniniz 
ile paylaᗰabilir misiniz? H 61 27,5 92 40,9 153 34,2 

8,928b 0,004 

E 89 40,1 83 36,9 172   
38,5 Sorunlarጐnጐzጐn çözümünde rehber 

öᇰretmeninizden destek aldጐnጐz mጐ? 
H 133 59,9 142 63,1 275 61,5 

  0,484b 0,498 
 

E 183 82,4 174 77,3 357 79,9 Rehber öᇰretmeniniz sorunlarጐnጐza 
ilgi duyuyor mu? H 39 17,6 51 22,7 90 20,1 

1,807b 0,195 

E 186 83,8 171 76,0 357 79,9 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

i ጀ
le

 ጀl
iᗰ

ki
le

r 

Rehber öᇰretmeniniz sorunlarጐnጐza 
çözüm üretebiliyor mu? H 36 16,2 54 24,0   90   

20,1 

4,210b 0,045 

E 163 73,4 150 66,7 313 70,0 Rehber öᇰretmeniniz size öᇰretim 
programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi? H 59 26,6 75 33,3 134 30,0 

2,430b 0,123 

E 142 64,0 155 68,9 297 66,4 Rehber öᇰretmeniniz size not 
sistemi konusunda bilgi verdi mi? H 80 36,0 70 31,1 150 33,6 

1,216b 0,273 

E 114 51,4 112 49,8 226 50,6 Rehber öᇰretmeniniz sizi ortak ve 
seçmeli dersler konusunda 

bilgilendirdi mi? H 108 48,6 113 50,2 221 49,4 
0,111b 0,777 

E 155 69,8 147 65,3 302 67,6 Rehber öᇰretmeniniz size sጐnav 
yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi 

mi? H 67 30,2 78 34,7 145  32,4 
1,026b 0,315 

E 178 80,2 164 72,9 342  76,5 Rehber öᇰretmeniniz size disiplin 
yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi 

mi?  44 19,8 61 27,1 105  23,5 
3,305b 0,075 

E 148 66,7 145 64,4 293  65,5 Rehber öᇰretmeniniz size sጐnava 
hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ 
konusunda bilgi verdi mi? H 74 33,3 80 35,6 154  34,5 

0,244b 0,691 

E 169 76,1 155 68,9 324  72,5 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber öᇰretmeniniz size verimli 
ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda 

bilgi verdi mi? H 53 23,9 70 31,1 123  27,5 
2,935b 0,091 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 2. Devamጐ 

Cinsiyet 
Kጐz Erkek Toplam  

Maddeler N % N % N % 

      㱰2 
Anlam                 
lጐlጐk                 
(P) 

E 150 67,6 146 64,9 296 66,2 Rehber öᇰretmeniniz size boᗰ 
zamanlarጐn deᇰerlendirilmesi 

konusunda bilgi verdi mi? H 72 32,4 79 35,1 151 33,8 
0,358b 0,617 

E 141 63,5 143 63,6 284 63,5 Rehber öᇰretmeniniz size 
arkadaᗰlጐk iliᗰkilerinin önemi 

konusunda bilgi verdi mi? H 81 36,5 82 36,4 163 36,5 
0,000b 1,000 

E 114 51,4 119 52,1 233 32,1 Rehber öᇰretmeniniz size üst 
öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi 

verdi mi? H 108 48,6 106 47,9 214 47,9 
0,106b 0,777 

E 137 61,7 135 60,0 272 60,9 Rehber öᇰretmeniniz size 
meslekler konusunda bilgi verdi 

mi? H 85 38,3 90 40,0 175 39,1 
0,137b 0,771 

E 160 72,1 157 69,8 317 70,9 Rehber öᇰretmeniniz size öᇰrenci 
tanጐma formu konusunda bilgi 

verdi mi? H 62 27,9 68 30,2 130 29,1 
0,285b 0,604 

E 178 80,2 179 79,6 357 79,9 Öᇰrenci tanጐma formu 
doldurdunuz mu? H 43 19,4 46 20,4 89 29,1 

1,084a 0,582 

E 81 36,5 88 39,1 169 37,8 Rehber öᇰretmeniniz size 
otobiyografi konusunda bilgi verdi 

mi? H 141 63,5 137 60,9 278 32,2 
0,327b 0,626 

E 76 34,2 82 36,4 158 35,3 
Otobiyografi doldurdunuz mu? 

H 146 65,8 143 63,6 289 64,7 
0,293b 0,692 

E 25 11,3 46 20,4 72 16,1 Rehber öᇰretmeniniz size 
sosyometri konusunda bilgi verdi 

mi? H 196 88,3 179 79,6 375 83,9 
7,962a 0,019 

E 26 11,7 46 20,4 72 16,1 Sጐnጐfጐnጐzda sosyometri uygulamasጐ 
yaptጐnጐz mጐ? 

H 196 88,3 179 79,6 375 83,9 
6,306b 0,014 

 
* 
 
 
* 

E 68 30,6 77 34,2 146 32,4 Rehber öᇰretmeniniz size problem 
tarama envanteri konusunda bilgi 

verdi mi? H 153 68,9 148 65,8 301 67,3 
1,622a 0,444 

E 66 29,7 82 36,4 148 33,1 Problem tarama envanteri 
doldurdunuz mu? H 156 70,3 143 63,6 299 66,9 2,275b 0,133 

E 51 23,0 67 29,8 118 26,4 Problem tarama envanterinizin 
sonuçlarጐ konusunda rehber 

öᇰretmeniniz sizinle görüᗰtü mü? H 171 77,0 158 70,2 329 73,6 
2,663b 0,109 

E 60 27,0 78 34,7 138 30,9 Size baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketi 
uygulandጐ mጐ? H 162 73,0 147 65,3 309 69,1 

3,056b 0,083 

E 40 18,0 70 31,1 110 24,6 Baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketinin 
sonuçlarጐ hakkጐnda rehber 

öᇰretmeniniz sizinle görüᗰtü mü? H 182 82,0 155 68,9 337 75,4 
10,325b 0,001 

E 77 34,7 104 46,2 181 40,5 Rehber öᇰretmeniniz sizin için üst 
öᇰretim kurumlarጐna geziler 

düzenledi mi? H 145 65,3 121 53,8 266 59,5 
6,173b    0,016 

E 25 
 11,3 46 20,4 71 15,9 

Rehber öᇰretmeniniz meslekleri 
tanጐtmak için kaynak kiᗰileri 
(doktor, mühendis, avukat 

vb.)okulunuza getirip sizlerle 
tanጐᗰtጐrdጐ mጐ? 

H 197 88,7 179 79,6 376 84,1 
7,053b    0,009 

 
** 
 
* 
 
 
** 

E 80 36,0 99 44,0 179 40,0 Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan 
öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐ 

çalጐᗰmasጐ yapጐldጐ mጐ? H 142 64,0 126 56,0 268 60,0 
2,952b 0,101 

E 21 9,5 47 20,9 69 15,2 Sጐnጐfጐnጐzda iᗰitme engelli 
öᇰrencilerle ilgili iᗰitme taramasጐ 

çalጐᗰmasጐ yapጐldጐ mጐ? H 201 90,5 177 78,7 378 84,6 
12,445a 0,092 

E 64 28,8 81 36,0 145 32,4 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Kaynaᗰtጐrma öᇰrencileri 
sጐnጐfጐnጐzda ön sጐrada mጐ oturuyor? H 158 71,2 144 64,0 302 67,6 

2,622b 0,107 

*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 2. Devamጐ 
Cinsiyet 

Kጐz Erkek   Toplam Maddeler 
N % N % N % 

       㱰2 
 

Anlam 
lጐlጐk 
(P) 

E 131 59,0 126 56,0 257 57,5 Rehber öᇰretmeninizin okuldan 
kaynaklanan sorunlarጐnጐzጐn 

çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi 
yaptጐᇰጐ (müdür, müdür 

yardጐmcጐsጐ,öᇰretmenlerle) 
kanጐsጐnda mጐsጐnጐz? H 91 41,0 99 44,0 190 42,5 

0,414b 0,566 

   E 11 5,0 26 11,6 37 8,3 Rehber öᇰretmeniniz evinizi 
ziyaret etti mi? 

H 211 95,0 199 88,4 410 91,7 
6,412b 0,015 

E 46 20,7 54 24,0 203 45,4 Rehber öᇰretmeniniz veliniz 
ile sጐk sጐk görüᗰür mü? 

H 176 79,3 171 76,0 244 54,6 
0,526b 0,428 

E 97 43,7 106 47,1 100 22,4 Rehber öᇰretmeniniz baᗰarጐ ile 
ilgi konusunda velilerinize 

bilgi verdi mi? H 125 56,3 119 52,9 347 77,6 
0,692b 0,506 

E  96 43,2 90 40,0 186 41,6 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber öᇰretmeniniz 
velilerinizi etkili anne baba 

olma konusunda bilinçlendirdi 
mi? 

 
H 
 

126 56,8 135 60,0 261 58,4 
0,484b 0,503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
 

 

 

 

Tablo 2’de görüldüᇰü gibi, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine göre rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farka bakጐldጐᇰጐnda “Sorunlarጐnጐzጐ rehber 

öᇰretmeniniz ile paylaᗰabilir misiniz?” , “Rehber öᇰretmeniniz sorunlarጐnጐza çözüm 

üretebiliyor mu?” , “Rehber öᇰretmeniniz size sosyometri konusunda bilgi verdi mi?”, 

“Sጐnጐfጐnጐzda sosyometri uygulamasጐ yaptጐnጐz mጐ?”, “Baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketinin 

sonuçlarጐ hakkጐnda rehber öᇰretmeniniz sizinle görüᗰtü mü?” , “Rehber öᇰretmeniniz 

sizin için üst öᇰrenim kurumlarጐna geziler düzenledi mi?”, “ Rehber öᇰretmeniniz 

meslekleri tanጐtmak için kaynak kiᗰileri (doktor, mühendis, avukat vb.) okulunuza 

getirip sizlerle tanጐᗰtጐrdጐ mጐ?” , “Rehber öᇰretmeniniz evinizi ziyaret etti mi?”  anket 

maddelerinde P<0,05 anlamlጐlጐk düzeyine göre anlamlጐ farklጐlጐklar bulunmuᗰtur.  

 

“Sorunlarጐnጐzጐ rehber öᇰretmeniniz ile paylaᗰabilir misiniz?” sorusu açጐsጐndan 8. 

sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine göre incelendiᇰinde, erkek  ve kጐz öᇰrenciler arasጐnda  

p<0,01 düzeyinde anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Kጐz öᇰrenciler (72,5), erkek 
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öᇰrencilere (59,1) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdiklerinden kጐz öᇰrencilerin 

rehber öᇰretmenleri ile sorunlarጐnጐ  erkek öᇰrencilere göre daha rahat paylaᗰabildikleri 

ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

“Rehber öᇰretmeniniz sorunlarጐnጐza çözüm üretebiliyor mu?” anket maddesine 

bakጐldጐᇰጐnda, erkek ve kጐz öᇰrenciler arasጐnda, p<0,05 düzeyinde, anlamlጐ bir farklጐlጐk 

ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Kጐz öᇰrencilerin  (83,8) bu soruya verdikleri ‘evet’ yanጐtጐ erkek 

öᇰrencilerinkinden (76,0) daha fazla olduᇰundan kጐz öᇰrencilerin erkek öᇰrencilere göre 

rehber öᇰretmenlerinden sorunlarጐna daha fazla çözüm bulabildikleri sonucuna 

ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

“Rehber öᇰretmeniniz size sosyometri konusunda bilgi verdi mi?”, anket 

maddesine bakጐldጐᇰጐnda, erkek ve kጐz öᇰrenciler arasጐnda, p<0,05 düzeyinde, anlamlጐ bir 

farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Erkek öᇰrencilerin  (20,4) bu soruya verdikleri ‘evet’ yanጐtጐ 

kጐz öᇰrencilerinkinden (11,3) daha fazla olduᇰundan erkek öᇰrencilerin kጐz  öᇰrencilere 

göre sosyometri konusunda bilgilendirildiklerini düᗰündükleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

“Sጐnጐfጐnጐzda sosyometri uygulamasጐ yaptጐnጐz mጐ?” anket maddesine bakጐldጐᇰጐnda, 

erkek ve kጐz öᇰrenciler arasጐnda, p<0,05 düzeyinde anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. 

Erkek öᇰrencilerin  (20,4) bu soruya verdikleri ‘evet’ yanጐtጐ kጐz öᇰrencilerinkinden 

(11,7) daha fazla olduᇰundan sosyometri uygulanan öᇰrencilerden erkek öᇰrencilerin 

kጐz öᇰrencilerden daha fazla bir orana sahip olduᇰu sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

“Baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketinin sonuçlarጐ hakkጐnda rehber öᇰretmeniniz sizinle 

görüᗰtü mü?” sorusu açጐsጐndan bakጐldጐᇰጐnda kጐz ve erkek öᇰrenciler arasጐnda verilen 

yanጐtlarda p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Bu bulguya göre kጐz 

öᇰrencilerle (18,0) baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketlerinin sonuçlarጐ hakkጐnda erkek 

öᇰrencilere (31,1) göre daha az görüᗰülmektedir. 

 

“Rehber öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰrenim kurumlarጐna geziler düzenledi mi?” 

sorusu bakጐmጐndan incelendiᇰinde cinsiyetler arasጐnda p<0,05 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Kጐz öᇰrenciler (34,7) , erkek öᇰrencilere (46,2)  göre rehber  
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öᇰretmenlerinin üst öᇰrenim kurumlarጐna düzenledikleri gezilere daha az sayጐda 

katጐldጐklarጐ görülmektedir. 

 

“Rehber öᇰretmeniniz meslekleri tanጐtmak için kaynak kiᗰileri (doktor, 

mühendis, avukat vb.) okulunuza getirip sizinle tanጐᗰtጐrdጐ mጐ?” anket sorusuna  verilen 

yanጐtlara bakጐldጐᇰጐnda cinsiyetler arasጐnda, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya 

çጐkmጐᗰtጐr.  anlamlጐ bir farklጐlጐk olduᇰu saptanmጐᗰtጐr. Erkek  öᇰrenciler (20,4) anket 

sorusuna kጐz öᇰrencilere (11,3) daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri; erkek öᇰrencilerin 

daha fazla meslek rehberliᇰi gördükleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

“Rehber öᇰretmeniniz evinizi ziyaret etti mi?” sorusu bakጐmጐndan 

incelendiᇰinde cinsiyetlere göre, p<0,05 düzeyinde anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr.  

Erkek öᇰrencilerin (11,6) kጐz öᇰrencilere (5,0) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

verdikleri dolayጐsጐyla da  rehber öᇰretmenlerin daha çok erkek öᇰrencilerin evlerini 

ziyaret ettikleri sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

 

4.2 ጀkinci Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgular 

 

 Araᗰtጐrmanጐn ikinci alt problemi 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim 

durumlarጐna  göre rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐn 

belirlenmesi biçiminde düzenlenmiᗰti. Bu bölümde araᗰtጐrma kapsamጐna alጐnan ve 

ankete cevap veren 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐnጐn % 9,2’ sini okur 

yazar, %39,6’ sጐnጐ ilk okul, %14,1’ ini orta okul, %26,8’ ini lise, %10,3’ ünü yüksek 

okul mezunlarጐ oluᗰturmaktadጐr. 

 

 Tablo 3, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐn betimleyici deᇰerlerini ve 

istatistiksel karᗰጐlaᗰtጐrmasጐnጐ vermektedir. 
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Tablo 3.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik programጐndan 
yararlanma düzeyleri arasጐndaki fark 
 

Anne Öᇰrenim Durumu 
Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  

Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 36 87,8 168 94,9 58 92,1 116 96,7 46 100 424 94,9 
Okulunuzda 
rehberlik 
servisi 
olduᇰundan 
bilginiz var 
mጐ? 

H 5 12,2 9 5,1 5 7,9 4 3,3 0 0 23 5,1 

- - 

E 38 92,7 167 94,4 59 93,7 114 95,0 45 97,8 423 94,6 
Okulunuzda 
rehber 
öᇰretmen 
olduᇰundan 
bilginiz var 
mጐ ? 

H 3 7,3 10 5,6 4 6,3 6 5,0 1 2,2 24 5,4 
- - 

E 
 

37 
 

90,2 175 98,9 61 96,8 120 100 46 100 439 98,2 
Okulunuzda 
rehberlik 
servisinin 
yerini biliyor 
musunuz? H  

4 9,8 2 1,1 2 3,2 0 0 0 0 8 1,8 

- - 

E 25 61,0 141 79,7 52 82,5 111 92,5 43 93,5 372 83,2 Rehber 
öᇰretmeniniz 
ile tanጐᗰtጐnጐz 
mጐ? 

H 16 39,0 36 20,3 11 17,5 9 7,5 3 6,5 75 16,8 
- - 

E 24 58,5 123 69,5 44 69,8 98 87,8 38 82,6 327 73,2 
Okul 
rehberlik 
servisinin 
amaç ve 
iᗰlevleri size 
tanጐtጐldጐ mጐ? 

H 17 41,5 54 47,5 19 30,2 22 12,2 8 17,4 120 26,8 
12,544a 0,014 

 
 
* 

E 19 46,3 90 50,8 33 52,4 58 48,3 19 41,3 219 49,0 
Okulunuzdaki 
rehberlik 
servisinden 
yararlandጐnጐz 
mጐ? 

H 22 53,7 87 49,2 30 47,6 62 51,7 27 58,7 228 51,0 
1,757a  

E 28 68,3 124 70,1 39 61,9 76 63,3 27 58,7 294 65,8 
Sorunlarጐnጐzጐ 
rehber 
öᇰretmeniniz 
ile 
paylaᗰabilir 
misiniz? 

H 13 31,7 53 29,9 24 38,1 44 36,7 19 41,3 153 34,2 
3,318a 0,506 

E 14 34,1 75 42,4 25 39,7 44 36,7 14 30,4 172 38,5 
Sorunlarጐnጐzጐn 
çözümünde 
rehber 
öᇰretmeniniz
den destek 
aldጐnጐz mጐ? 

H 27 65,9 102 57,6 38 60,3 76 63,3 32 69,6 275 61,5 
2,921a 0,571 

E 30 73,2 146 82,5 51 81,0 94 78,3 36 78,3 357 79,9 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
sorunlarጐnጐza 
ilgi duyuyor 
mu? 

H 11 26,8 31 17,5 12 19,0 26 21,7 10 21,7 90 20,1 
2,194a 0,700 

E 35 85,4 144 81,4 49 77,8 95 79,2 34 73,9 357 79,9 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

i ጀ
le

 ጀl
iᗰ

ki
le

r 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
sorunlarጐnጐza 
çözüm 
üretebiliyor 
mu? 

H 6 14,6 33 18,6 14 22,2 25 20,8 12 26,1 90 20,1 
2,237a 0,692 

E 21 51,2 115 65,0 42 66,7 95 79,2 40 87,0 313 70,0 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size öᇰretim 
programጐ 
hakkጐnda bilgi 
verdi mi? 

H 20 48,8 62 35,0 21 33,3 25 20,8 6 13,0 134 30,0 
20,459a 0,0000

1 

E 9 22,0 112 63,3 36 57,1 97 80,8 43 93,5 297 66,4 

 Rehber 
öᇰretmeniniz 
size not 
sistemi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 32 78,0 65 36,7 27 42,9 23 19,2 3 6,5 150 33,6 

65,865a 0,0000
1 

 
 
*** 
 
 
 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 3. Devamጐ 
Anne Öᇰrenim Durumu 

Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 
 

10 
 

24,4 85 48,0 31 49,2 72 60,0 28 60,9 226 50,6 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
sizi ortak ve 
seçmeli 
dersler 
konusunda 
bilgilendirdi 
mi? 

H 
 

31 
 

75,6 92 52,0 32 50,8 48 40,0 18 39,1 221 49,4 

17,969a 0,001 

E 
 

10 
 

24,4 105 59,3 43 68,3 104 86,7 40 87,0 302 67,6 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size sጐnav 
yönetmeliᇰi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H  
31 75,6 72 40,7 20 31,7 16 13,3 6 13,0 145 32,4 

68,245a 0,0000
1 

E 
 

20 
 

48,8 127 71,8 48 76,2 107 89,2 40 87,0 342 76,5 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size disiplin 
yönetmeliᇰi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 21 51,2 50 28,2 15 23,8 13 10,8 6 13,0 105 23,5 

33,264a 0,0000
1 

E 
 

11 
 

26,8 110 62,1 41 65,1 95 79,2 36 78,3 293 65,5 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size sጐnava 
hazጐrlanma ve 
sጐnav kaygጐsጐ 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 30 73,2 67 37,9 22 34,9 25 20,8 10 21,7 154 34,5 

41,278a 0,0000
1 

 
E 
 

22 53,7 126 71,2 43 68,3 93 77,5 40 87,0 324 72,5 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size verimli 
ders çalጐᗰma 
yöntemleri 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 19 46,3 51 28,8 20 31,7 27 22,5 6 13,0 123 27,5 

14,344a 0,006 

 
 
** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
** 

 
E 

 
21 
 

51,2 115 65,0 41 65,1 87 79,5 32 69,6 296 66,2 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size boᗰ 
zamanlarጐn 
deᇰerlendiril
mesi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 20 
 48,8 62 35,0 22 34,9 33 40,5 14 30,4 151 33,8 

6,630a 0,157 

E 22 53,7 105 59,3 37 58,7 89 74,2 31 67,4 284 63,5 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size 
arkadaᗰlጐk 
iliᗰkilerinin 
önemi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 19 46,3 72 40,7 26 41,3 31 25,8 15 32,6 163 36,5 

9,860a 0,043 

E 12 29,3 73 41,2 32 50,8 83 69,2 33 71,7 233 52,1 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size üst 
öᇰrenim 
kurumlarጐnጐ 
tanጐtጐcጐ bilgi 
verdi mi? 

H 29 70,7 104 58,8 31 49,2 37 30,8 13 28,3 214 47,9 
38,084a 0,0000

1 

E 13 31,7 102 57,6 37 58,7 86 71,7 34 73,9 272 60,9 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size meslekler 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 28 68,3 75 42,4 26 41,3 34 28,3 12 26,1 175 39,1 
24,696a 0,0000

1 

E 20 48,8 114 64,4 47 74,6 97 80,8 39 84,8 317 70,9 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size öᇰrenci 
tanጐma formu 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 21 51,2 63 35,6 16 25,4 23 19,2     7 15,2 130 29,1 

23,803a 0,0000
1 

 
 
 
* 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 

*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 3. Devamጐ 
Anne Öᇰrenim Durumu 

Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 29 70,7 139 78,5 45 71,4 104 86,7 40 87,0 357 79,9 Öᇰrenci 
tanጐma formu 
doldurdunuz 
mu? H 11 26,8 38 21,5 18 28,6 16 13,3 6 13,0 89 19,9 

- - 

E 11 26,8 66 37,3 22 34,9 51 42,5 19 41,3 169 37,8 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size 
otobiyografi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 30 73,2 111 62,7 41 65,1 69 57,5 27 58,7 278 62,2 

3,708a 0,447 

E 11 26,8 67 37,9 20 31,7 42 35,0 18 39,1 158 35,3 Otobiyografi 
doldurdunuz 
mu? H 30 73,2 110 62,1 43 68,3 78 65,0 28 60,9 289 64,7 

2,440a 0,655 

E 8 19,5 23 13,0 8 12,7 20 16,7 12 26,1 71 15,9 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size 
sosyometri 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 33 80,5 153 86,4 55 87,3 100 83,3 34 73,9 375 83,9 

- - 

E 8 19,5 24 13,6 7 11,1 24 20,0 9 19,6 72 16,1 Sጐnጐfጐnጐzda 
sosyometri 
uygulamasጐ 
yaptጐnጐz mጐ? H 33 80,5 153 86,4 56 88,9 96 80,0 37 80,4 375 83,9 

4,119a 0,390 

E 9 22,0 48 27,1 20 31,7 45 37,5 23 50,0 145 32,4 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size problem 
tarama 
envanteri 
konusunda 
bilgi verdi 
mi?  

H 31 75,6 129 72,9 43 68,3 75 62,5 23 50,0 301 67,3 

- - 

E 7 17,1 53 29,9 20 31,7 44 36,7 24 52,2 148 33,1 
Problem 
tarama 
envanteri 
doldurdunuz 
mu? 

H 34 82,9 124 70,1 43 68,3 76 63,3 22 47,8 299 66,9 
13,849a 0,008 

E 6 14,6 40 22,6 16 25,4 39 32,5 17 37,0 118 26,4 

Problem 
tarama 
envanterinizin 
sonuçlarጐ 
 konusunda 
rehber 
öᇰretmeniniz 
sizinle 
görüᗰtü mü? 

H 35 85,4 137 77,4 47 74,6 81 67,5 29     
63,0 329 73,6 

9,207a 0,056 

 
** 
 
 
 
 
 

E 

 
  
11 
 

26,8 
 61 34,5 18 28,6 36 30,0 12 26,1 138 30,9 Size 

baᗰarጐsጐzlጐk 
nedenleri 
anketi 
uygulandጐ mጐ? H 

 
30 
 

73,2 116 65,5 45 71,4 84 70,0 34 73,9 309 69,1 

2,076a 0,722 

E    7 17,1 44 24,9 17 27,0 31 25,8 11 23,9 110 24,6 

Baᗰarጐsጐzlጐk 
nedenleri 
anketinin 
sonuçlarጐ 
hakkጐnda 
rehber 
öᇰretmeniniz 
sizinle 
görüᗰtü mü? 

H 34 82,9 133 75,1 46 73,0 89 74,2 35 76,1 337 75,4 

1,561a 0,816 

 
E 6 14,6 52 29,4 31 49,2 65 54,2 27 58,7 181 40,5 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
sizin için üst 
öᇰretim 
kurumlarጐna 
geziler 
düzenledi mi? 

H 35 85,4 125 70,6 32 50,8 55 45,8 19 41,3 266 59,5 
38,073a 0,0000

1 

 
 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 3. Devamጐ 
Anne Öᇰrenim Durumu 

Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 5 12,2 30 16,9 12 19,0 18 15,0 6 13,0 71 15,9 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
meslekleri 
tanጐtmak için 
kaynak 
kiᗰileri 
(doktor, 
mühendis, 
avukat 
vb.)okulunuza 
getirip sizlerle 
tanጐᗰtጐrdጐ mጐ? 

H 36 87,8 147 83,1 51 81,0 102 85,0 40 87,0 376 84,1 

1,388a 0,846 

E 
 

23 
 

56,1 85 48,0 25 39,7 34 28,3 12 26,1 179 40,0 

Sጐnጐfጐnጐzda 
görme 
problemi olan 
öᇰrencilerle 
ilgili görme 
taramasጐ 
çalጐᗰmasጐ 
yapጐldጐ mጐ? 

H 18 43,9 92 52,0 38 60,3 86 71,7 34 73,9 268 60,0 

19,684a 0,001 

 
 
** 

E 5 12,2 31 17,5 9 14,3 15 12,5 8 17,4 68 15,2 
Sጐnጐfጐnጐzda 
iᗰitme engelli 
öᇰrencilerle 
ilgili iᗰitme 
taramasጐ 
çalጐᗰmasጐ 
yapጐldጐ mጐ? 

H 35 85,4 146 82,5 54 85,7 105 87,5 38 82,6 378 84,6 

- - 

E 
 

13 
 

31,7 49 27,7 28 44,4 40 33,3 15 32,6 145 32,4 
Kaynaᗰtጐrma 
öᇰrencileri  
sጐnጐfጐnጐzda ön 
sጐrada mጐ 
oturuyor? H 28 68,3 128 72,3 35 55,6 80 66,7 31 67,4 302 67,6 

6,024a 0,197 

E 17 23,6 89 50,3 39 61,9 81 67,5 31 67,4 257 57,5 

Rehber 
öᇰretmeninizi
n okuldan 
kaynaklanan 
sorunlarጐnጐzጐn 
çözümünde 
ilgililerle 
iᗰbirliᇰi 
yaptጐᇰጐ 
(müdür, 
müdür 
yardጐmcጐsጐ,öᇰ
retmenlerle) 
kanጐsጐnda 
mጐsጐnጐz? 

H 24 17,4 88 49,7 24 38,1 39 32,5 15 32,6 190 42,5 

15,340a 0,004 

 
 
 
 
 
** 

E   4 9,8 17 9,6 4 6,3 7 5,8 5 10,9 37 8,3 Rehber 
öᇰretmeniniz 
evinizi ziyaret 
etti  
mi? 

H 
 

37 
 

90,2 160 90,4 59 93,7 113 94,2 41 89,1 410 91,7 
2,188a 0,701 

E 4 9,8 41 23,2 13 20,6 28 23,3 14 30,4 100 22,4 
 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
veliniz ile sጐk 
sጐk görüᗰür 
mü? 

H 37 90,2 136 76,8 50 79,4 92 76,7 32 69,6 347 77,6 
5,717a 0,221 

E 15 36,6 70 39,5 26 41,3 63 52,5 29 63,0 203 45,4 
 Rehber 
öᇰretmeniniz 
baᗰarጐ ile ilgi 
konusunda 
velilerinize 
bilgi verdi 
mi? 

H 26 63,4 107 60,5 37 58,7 57 47,5 17 37,0 244 54,6 
12,380a 0,015 

 
 
* 

E 10 24,4 69 39,0 26 41,3 58 48,3 23 50,0 186 41,6 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
velilerinizi 
etkili anne 
baba olma 
konusunda 
bilinçlendirdi 
mi? 

H 31 75,6 108 61,0 37 58,7 62 51,7 23 50,0 261 58,4 

9,075a 0,059 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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 Tablo 3’ te görüldüᇰü gibi 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐna 

göre, rehberlik programጐndan yararlanma  düzeyleri arasጐndaki farka bakጐldጐᇰጐnda  

“Okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ?” , “Rehber öᇰretmeniniz 

size öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size not sistemi 

konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler 

konusunda bilgilendirdi mi?” ,  “Rehber öᇰretmeniniz size sጐnav yönetmeliᇰi konusunda 

bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi 

mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgi 

verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgi 

verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size arkadaᗰlጐk iliᗰkilerinin önemi konusunda bilgi 

verdi mi?”, “Rehber öᇰretmeniniz size üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verdi mi?”, 

“Rehber öᇰretmeniniz size öᇰrenci tanጐma formu konusunda bilgi verdi mi?” , “Problem 

tarama envanteri doldurdunuz mu?” , “Rehber öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰrenim 

kurumlarጐna geziler düzenledi mi?” , “Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan öᇰrencilerle 

ilgili görme taramasጐ yapጐldጐ mጐ?” , “Rehber öᇰretmeninizin okuldan kaynaklanan 

sorunlarጐnጐzጐn çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle) 

kanጐsጐnda mጐsጐnጐz?” , “Rehber öᇰretmeniniz baᗰarጐ ile ilgili velilerinize bilgi verdi mi?”  

sorularጐna bakጐlarak rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐnda anlamlጐ 

farklጐlጐklar bulunmuᗰtur. 

 

 “Okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ?” sorusuna 

bakጐldጐᇰጐnda, anne öᇰrenim durumu lise ve yüksek okul olan öᇰrencilerle, anne öᇰrenim 

durumu okur yazar, ilk okul ve orta okul olan öᇰrenciler arasጐnda, p<0,05 düzeyinde 

anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Anne öᇰrenim durumu lise (87,8) ve yüksek okul 

(82,6) olan öᇰrencilere; anne öᇰrenim durumu okur yazar (58,5), ilk okul (69,5) ve orta 

okul (69,8) olan öᇰrencilere göre rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevlerinin daha fazla 

tanጐtጐlmakta olduᇰu ortaya çጐkmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu ilk okul (69,5) olan 

öᇰrencilerle, orta okul (69,8) olan öᇰrenciler arasጐnda verilen yanጐtlar bakጐmጐndan 

birbirine yakጐnlጐk olduᇰu görülmektedir.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi?” 

hususunda incelendiᇰinde, anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrencilerle 

anne öᇰrenim durumu okur yazar, ilk okul ve orta okul olan öᇰrenciler arasጐnda, 

p<0,001 düzeyinde anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Özellikle anne öᇰrenim 
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durumu yüksek okul (87,0) ve lise (79,2) olan öᇰrenciler öᇰretim programጐ hakkጐnda 

anne öᇰrenim durumu orta okul (66,7), ilk okul (65,0) ve okur yazar (51,2) olan 

öᇰrencilere göre daha fazla bilgi edinebilmekte olduklarጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna 

bakጐldጐᇰጐnda 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan verdikleri 

yanጐtlarda, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ bir farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Anne öᇰrenim 

durumu yüksek okul (93,5) olan öᇰrenciler lise (80,8), ilk okul (63,3) ve orta okul (57,1) 

olan öᇰrencilere göre not sistemi konusunda daha fazla bilgilendirilmektedir. Özellikle 

de anne öᇰrenim durumu okur yazar (22,0) olan öᇰrencilerin not sistemi hakkጐnda diᇰer 

öᇰrencilerden daha az derecede bilgilendirildikleri ortay çጐkmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi mi?” 

sorusuna bakጐldጐᇰጐnda, anne öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ bir 

farklጐlጐk ortaya çጐkmጐᗰtጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul (60,9), lise (60,0) olan 

öᇰrenciler ; anne öᇰrenim durumu orta okul (49,2) , ilk okul (48,0) ve okur yazar (24,4) 

olan öᇰrencilere göre ortak ve seçmeli dersler konusunda daha fazla bilgi sahibi 

olduklarጐ ortaya çጐkmaktadጐr. Özellikle de anne öᇰrenim durumu okur yazar olan 

öᇰrencilerle diᇰer öᇰrenciler arasጐndaki farklጐlጐk oldukça büyük orandadጐr. Anne 

öᇰrenim durumu lise ve yüksek okul olan öᇰrenciler; ilk okul ve orta okul olan 

öᇰrencilerde olduᇰu gibi birbirine yakጐn oranlarda farklጐlጐk göstermektedir.  

 

“Rehber öᇰretmeniniz size sጐnav yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?”  sorusu 

bakጐmጐndan , öᇰrencilerin yanጐtlarጐnda anne öᇰrenim durumu, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ bir farklጐlጐk yaratmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul (87,0) ve lise 

(86,7) olan öᇰrenciler, orta okul (68,3) , ilk okul (59,3) ve okur yazar (24,4) olan 

öᇰrencilere göre sጐnav yönetmeliᇰi konusunda daha fazla bilgilendirildikleri sonucu 

ortaya çጐkmaktadጐr. En büyük farklጐlጐk özellikle de anne öᇰrenim durumu okur yazar 

olan öᇰrencilerle yüksek okul olan öᇰrenciler arasጐnda oluᗰmaktadጐr.  

 

“Rehber öᇰretmeniniz size disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?” 

sorusu bakጐmጐndan, öᇰrencilerin yanጐtlarጐnda anne öᇰrenim durumu, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ bir farklጐlጐk yaratmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul (87,0) ve lise 

(89,2) olan öᇰrenciler, orta okul (76,2) , ilk okul (71,2) ve okur yazar (48,8) olan 
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öᇰrencilere göre disiplin yönetmeliᇰi konusunda daha fazla bilgilendirildikleri sonucu 

ortaya çጐkmaktadጐr. En büyük farklጐlጐk özellikle de anne öᇰrenim durumu okur yazar 

olan öᇰrencilerle lise olan öᇰrenciler arasጐnda oluᗰmaktadጐr.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgi 

verdi mi?” sorusu hususunda anne öᇰrenim durumu açጐsጐndan verilen yanጐtlarda, 

p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr.anne öᇰrenim durumu yüksek 

okul (78,3) ve lise (79,2) olan öᇰrencilerin, anne öᇰrenim durumu orta okul (65,1), ilk 

okul (62,1) olan öᇰrencilere göre sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda 

bilgilendirildiᇰi sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. En büyük farklጐlጐᇰጐ ise anne öᇰrenim 

durumu okur yazar (26,8) olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Bu konuda da en az bu 

öᇰrencilerin bilgilendirildiᇰi görülmektedir.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgi 

verdi mi?” anket sorusu açጐsጐndan deᇰerlendirildiᇰinde anne öᇰrenim durumuna göre, 

p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar bulunmaktadጐr. Özellikle de anne öᇰrenim 

durumu yüksek okul (87,0) olan öᇰürencilerle, okur yazar (53,7) olan öᇰrenciler 

arasጐnda büyük bir farklጐlጐk saptanmጐᗰtጐr. Anne öᇰrenim durumu lise (77,5) , ilk okul 

(71,2)  ve orta okul (68,3) olan öᇰrenciler arasጐnda farklጐlጐklar söz konusu olmasጐna 

raᇰmen verilen yanጐtlar bakጐmጐndan birbirine yakጐn deᇰerler görülmektedir. Verimli 

ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda en fazla anne öᇰrenim durumu lise olan öᇰrencilerin 

bilgilendirildiᇰi; en az ise anne öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerin 

bilgilendirildiᇰi sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size arkadaᗰlጐk iliᗰkilerinin önemi konusunda bilgi verdi 

mi?” anket sorusuna verilen yanጐtlar bakጐmጐndan anne öᇰrenim durumlarጐna göre , 

p<0,05 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar bulunmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu lise (74,2) 

olan öᇰrencilerle yüksek okul (69,6), ilk okul (59,3) ve orta okul (58,7) olan öᇰrenciler 

arasጐnda verilen  yanጐtlar bakጐmጐndan anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. 

Dolayጐsጐyla anne öᇰrenim durumu lise olan öᇰrenciler diᇰer öᇰrencilere göre arkadaᗰlጐk 

iliᗰkilerinin önemi konusunda rehberlik hizmetinden daha fazla yararlandጐᇰጐ 

saptanmaktadጐr.  
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 “Rehber öᇰretmeniniz size üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐt ጐcጐ  bilgi verdi mi?”  

sorusunda anne öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar 

bulunmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul (71,7) ve lise (69,2) olan 

öᇰrencilerle, orta okul (50,8), ilk okul (41,2) ve okur yazar (29,3) olan öᇰrenciler 

arasጐnda farklጐlጐklar saptanmaktadጐr.  Özellikle anne öᇰrenim durumu okur yazar olan 

öᇰrencilerle diᇰer öᇰrenciler arasጐnda büyük oranda farklጐlጐklar olduᇰu görülmektedir. 

Anne öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin diᇰer öᇰrencilere nazaran üst 

öᇰrenim kurumlarጐ hakkጐnda daha fazla bilgilendirilmesinin yanጐ sጐra anne öᇰrenim 

durumu okur yazar olan öᇰrencilerin daha bilgilendirildiᇰi sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna 

öᇰrencilerin verdikleri yanጐtlarda anne öᇰrenim durumlarጐ bakጐmጐndan, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar oluᗰmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yükse okul (73,9) 

ve lise (71,7) olan öᇰrencilerle orta okul (58,7) , ilkokul (57,6) ve okur yazar (31,7)  

olan öᇰrenciler arasጐnda meslekler konusunda bilgilendirilmeleri bakጐmጐndan anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan 

öᇰrencilerin diᇰer öᇰrencilere göre bu konuda daha çok bilgilendirilmekte olduklarጐ ve 

anne öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerin ise diᇰer öᇰrencilere göre daha az 

bilgilendirilmekte olduklarጐ sonucuna varጐlmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size öᇰrenci tanጐma formu konusunda bilgi verdi mi?” 

sorusuna bakጐldጐᇰጐnda, anne öᇰrenim durumu açጐsጐndan, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul (84,8) ve lise (80,8) 

olan öᇰrencilerle, anne öᇰrenim durumu orta okul (74,6), ilk okul (64,6) ve okur yazar 

olan öᇰrenciler arasጐnda farklጐlጐklar gözlenmektedir. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul 

ve lise olan öᇰrencilerin diᇰer öᇰrencilere göre öᇰrenci tanጐma formu konusunda daha 

fazla rehberlik gördükleri; anne öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerin ise daha 

az rehberlik gördükleri sonucuna varጐlmaktadጐr.  

 

 “Problem tarama envanteri doldurdunuz mu ?” konusunda anne öᇰrenim 

durumlarጐna göre, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar bulunmaktadጐr. Anne öᇰrenim 

durumu yüksek okul (52,2) olan öᇰrencilerin, anne öᇰrenim durumu lise (36,7) , orta 

okul (31,7), ilk okul (29,9)  ve okur yazar (17,1) olan öᇰrencilere göre daha fazla oranda 

problem tarama envanteri doldurduklarጐ görülmektedir. Anne öᇰrenim durumu okur 
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yazar olan öᇰrencilerle yüksek okul olan öᇰrenciler arasጐndaki farklጐlጐk oranጐnጐn diᇰer 

öᇰrencilere göre daha yüksek olduᇰu görülmektedir.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰretim kurumlarጐna geziler düzenledi mi?” 

soru hususunda,öᇰrencilerin anne öᇰrenim durumlarጐna göre verilen ‘evet’ yanጐtlarጐnda , 

p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar saptanmጐᗰtጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul 

(58,7) lise (54,2) ve orta okul (49,2) olan öᇰrencilerle, ilk okul (29,4) ve okur yazar 

(14,6) olan öᇰrenciler arasጐnda farklጐlጐklar saptanmጐᗰtጐr. Üst öᇰretim kurumlarጐna daha 

çok anne öᇰrenim durumu yüksek okul, lise ve orta okul olan öᇰrenciler için geziler 

düzenlendiᇰine; anne öᇰrenim durumu ilk okul ve okur yazar olan öᇰrenciler için bu 

gezilerin daha az oranlarda düzenlendiᇰine varጐlmaktadጐr. 

 

 “Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐ yapጐldጐ mጐ?” 

konusuyla ilgili olarak verilen yanጐtlarda, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar 

görülmektedir. Anne öᇰrenim durumu okur yazar (56,1)  ve ilk okul (48,0) olan 

öᇰrenciler ile orta okul (39,7), lise (28,3) ve yüksek okul (26,1) olan öᇰrenciler arasጐnda 

farklጐlጐklar bulunmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu okur yazar  olan öᇰrencilerin 

sጐnጐflarጐnda, özellikle de görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐnጐn 

yapጐlmasጐna daha çok hassasiyet gösterildiᇰi sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr.   

 

 “Rehber öᇰretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐzጐn çözümünde 

ilgililerle (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle) iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ kanጐsጐnda mጐsጐnጐz?”  

sorusu bakጐmጐndan anne öᇰrenim durumlarጐna göre, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar olduᇰu saptanmጐᗰtጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul (67,4) ve lise (67,5) 

olan öᇰrencilerin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐn çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi 

yapጐldጐᇰጐnጐ düᗰünme oranlarጐ, anne öᇰrenim durumu orta okul (61,9), ilk okul (50,3) ve 

okur yazar (23,6) olan öᇰrencilerin ise sorunlarጐnጐn çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi 

yapጐldጐᇰጐnጐ düᗰünme oranlarጐna göre daha fazla sayጐda olduᇰu görülmektedir.   

 

 Rehber öᇰretmeniniz baᗰarጐ ile ilgili velilerinize bilgi verdi mi?” sorusunda 

verilen ‘evet’ yanጐtlarጐna göre anne öᇰrenim durumuna göre, p<0,05 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Anne öᇰrenim durumu yüksek okul ( 63,0) olan 

öᇰrencilerin, anne öᇰrenim durumu lise (52,5), orta okul (41,3), ilk okul (39,5) ve okur 

yazar (36,6) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri göz 
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önüne alጐnarak anne öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin velilerine  baᗰarጐ ile 

ilgili daha fazla bilgilendirme yapጐldጐᇰጐ görülmektedir. Anne öᇰrenim durumu lise olan 

öᇰrencilerle anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrenciler; 

anne öᇰrenim durumu orta okul olan öᇰrencilerle ilk okul ve okur yazar olan öᇰrenciler; 

anne öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrencilerle okur yazar olan öᇰrenciler arasጐnda 

anlamlጐ farklጐlጐklar oluᇰu dikkati çekmektedir. En düᗰük bilgilendirilme oranጐnጐn anne 

öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerin velilerinin olduᇰu sonucu ortaya 

çጐkmaktadጐr.  

 

 

 

4.3 Üçüncü Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgular 

 

 Araᗰtጐrmanጐn üçüncü alt problemi 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin babalarጐnጐn öᇰrenim 

durumlarጐna göre rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐn 

belirlenmesi biçiminde düzenlenmiᗰti. Bu bölümde araᗰtጐrma kapsamጐna alጐnan ve 

ankete cevap veren 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin babalarጐnጐn öᇰrenim durumlarጐna iliᗰkin 

bilgiler yer almaktadጐr.  

 

 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin, baba öᇰrenim durumlarጐnጐn %2,0’ sini okur yazar ,  

%32,7’sini ilk okul , % 19,5’ ini orta okul , % 28,6’ sጐnጐ lise , % 17,2’ sini yüksek okul  

mezunlarጐ oluᗰturmaktadጐr.  

 

 Tablo 4’ te 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik 

programጐndan yararlanmalarጐ düzeyleri arasጐndaki farkጐn betimleyici deᇰerlerini ve 

istatistiksel karᗰጐlaᗰtጐrmasጐnጐ vermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document converted by PDFMoto freeware version



 65 

Tablo 4.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik programጐndan 
yararlanma düzeyleri arasጐndaki fark 
 

Baba Öᇰrenim Durumu 
Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  

Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 8 88,9 137 93,8 84 96,6 120 93,8 75 97,4 424 94,9 
Okulunuzda 
rehberlik 
servisi 
olduᇰundan 
bilginiz var 
mጐ? 

H 1 11,1 9 6,2 3 3,4 8 6,2 2 2,6 23 5,1 

- - 

E 9 100 139 95,2 87 100 127 99,2 77 100 439 98,2 
Okulunuzda 
rehber 
öᇰretmen 
olduᇰundan 
bilginiz var 
mጐ ? 

H 0 0 7 4,8 0 0 1 0,8 0 0 8 1,8 
- - 

E 8 88,9 136 93,2 85 97,7 120 93,8 74 96,1 423 94,6 Okulunuzda 
rehberlik 
servisinin 
yerini biliyor 
musunuz? 

H 1 11,1 10 6,8 2 2,3 8 6,3 3 3,9 24 5,4 
- - 

E 4 44,4 114 78,1 68 78,2 115 89,8 71 92,2 372 83,2 Rehber 
öᇰretmeniniz 
ile tanጐᗰtጐnጐz 
mጐ? 

H 5 55,6 32 21,9 19 21,8 13 10,2 6 7,8 75 16,8 
22,522a 0,0000

1 

E 5 55,6 90 61,6 67 77,0 100 78,1 65 84,4 327 73,2 
Okul 
rehberlik 
servisinin 
amaç ve 
iᗰlevleri size 
tanጐtጐldጐ mጐ? 

H 4 44,4 56 38,4 20 23,0 28 21,9 12 15,6 120 26,8 
18,511a 0,001 

 
*** 
 
 
** 

E 5 55,6 74 50,7 47 54,0 58 45,3 35 45,5 219 49,0 
Okulunuzdaki 
rehberlik 
servisinden 
yararlandጐnጐz 
mጐ? 

H 4 44,4 72 49,3 40 46,0 70 54,7 42 54,5 228 51,0 
2,283a 0,684 

E 6 66,7 94 64,4 59 67,8 87 68,0 48 62,3 294 65,8 
Sorunlarጐnጐzጐ 
rehber 
öᇰretmeniniz 
ile 
paylaᗰabilir 
misiniz? 

H 3 33,3 52 35,6 28 32,2 41 32,0 29 37,7 153 34,2 
0,967a 0,915 

E 5 55,6 59 40,4 34 39,1 47 36,7 27 35,1 172 38,5 
Sorunlarጐnጐzጐn 
çözümünde 
rehber 
öᇰretmeniniz
den destek 
aldጐnጐz mጐ? 

H 4 44,4 87 59,6 53 60,9 81 63,3 50 64,9 275 61,5 
1,899a 0,754 

E 8 88,9 106 72,6 76 87,4 102 79,7 65 84,4 357 79,9 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
sorunlarጐnጐza 
ilgi duyuyor 
mu? 

H 1 11,1 40 27,4 11 12,6 26 20,3 12 15,6 90 20,1 
9,275a 0,055 

E 7 77,8 113 77,4 71 81,6 99 77,3 67 87,0 357 79,9 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

i ጀ
le

 ጀl
iᗰ

ki
le

r 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
sorunlarጐnጐza 
çözüm 
üretebiliyor 
mu? 

H 2 22,2 33 22,6 16 18,4 29 22,7 10 13,0 90 20,1 
3,694a 0,449 

E 3 33,3 86 58,9 63 72,4 97 89,6 64 83,1 313 70,0 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size öᇰretim 
programጐ 
hakkጐnda bilgi 
verdi mi? 

H 6 66,7 60 41,1 24 27,6 31 38,4 13 16,9 134 30,0 
22,918a 0,0000

1 

E 1 11,1 74 50,7 56 64,4 98 76,6 68 88,3 297 66,4 

 Rehber 
öᇰretmeniniz 
size not 
sistemi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 8 88,9 72 49,3 31 35,6 30 23,4 9 11,7 150 33,6 

51,181a 0,0000
1 

 
 
*** 
 
 
 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 4. Devamጐ 
Baba Öᇰrenim Durumu 

Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 2 22,2 61 41,8 42 48,3 69 53,9 52 67,5 226 50,6 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
sizi ortak ve 
seçmeli 
dersler 
konusunda 
bilgilendirdi 
mi? 

H 7 77,8 85 58,2 45 51,7 59 46,1 25 32,5 221 49,4 

17,021a 0,002 

E  
1 11,1 70 47,9 56 64,4 104 81,3 71 92,2 302 67,6 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size sጐnav 
yönetmeliᇰi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 
 
8 
 

88,9 76 52,1 31 35,6 24 18,7 6 7,8 145 32,4 

71,411a 0,0000
1 

E 
 
4 
 

44,4 97 66,4 67 77,0 102 79,7 72 93,5 342 76,5 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size disiplin 
yönetmeliᇰi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 5 55,6 49 33,6 20 23,0 26 20,3 5 6,5 105 23,5 

26,498a 0,0000
1 

E 3 
 33,3 80 54,8 50 57,5 94 73,4 66 50,5 293 65,5 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size sጐnava 
hazጐrlanma ve 
sጐnav kaygጐsጐ 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 6 66,7 66 45,2 37 42,5 34 26,6 11 26,5 154 34,5 

31,520a 0,0000
1 

 
E 
 

3 33,3 100 68,5 63 72,4 96 75,0 62 80,5 324 72,5 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size verimli 
ders çalጐᗰma 
yöntemleri 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 6 66,7 46 31,5 24 27,6 32 25,0 15 19,5 123 27,5 

10,982a 0,027 

 
 
** 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
* 

 
E 5 55,6 95 65,1 56 64,4 90 70,3 50 64,9 296 66,2 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size boᗰ 
zamanlarጐn 
deᇰerlendiril
mesi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 4 
 44,4 51 34,9 31 35,6 38 29,7 27 35,1 151 33,8 

1,693a 0,792 

E 4 44,4 85 58,2 58 66,7 84 65,6 53 68,8 284 63,5 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size 
arkadaᗰlጐk 
iliᗰkilerinin 
önemi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 5 55,6 61 41,8 29 33,3 44 34,4 24 31,2 163 36,5 

4,738a 0,315 

E 4 44,4 61 41,8 38 
 

43,7 
 

71 55,5 59 76,6 233 52,1 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size üst 
öᇰrenim 
kurumlarጐnጐ 
tanጐtጐcጐ bilgi 
verdi mi? 

H 5 55,6 85 58,2 49 56,3 57 44,5 18 23,4 214 47,9 

28,053a 0,0000
1 

E 5 55,6 77 52,7 51 58,6 79 61,7 60 77,9 272 60,9 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size meslekler 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 4 44,4 69 47,3 36 41,4 49 38,3 17 22,1 175 39,1 
13,780a 0,008 

E 4 44,4 87 59,6 62 71,3 98 76,6 66 85,7 317 709 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size öᇰrenci 
tanጐma formu 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 5 55,6 59 40,4 25 28,7 30 23,4 11 14,3 130 29,1 

22,300a 0,0000
1 

 
 
*** 
 
 
 
 
** 
 
 
 
*** 

*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 4. Devamጐ 
Baba Öᇰrenim Durumu 

Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 6 66,7 108 74,0 70 80,5 108 84,4 65 84,4 357 79,9 Öᇰrenci 
tanጐma formu 
doldurdunuz 
mu? H 3 33,3 38 26,0 16 18,4 20 15,6 12 15,6 89 19,9 

- - 

E 3 33,3 52 35,6 26 29,9 50 39,1 38 49,4 169 37,8 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size 
otobiyografi 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 6 66,7 94 64,4 61 70,1 78 60,9 39 50,6 278 62,2 

7,146a 0,128 

E 5 55,6 58 39,7 21 24,1 41 32,0    33 42,9 158 35,3 Otobiyografi 
doldurdunuz 
mu? H 4 44,4 88 60,3 66 75,9 87 68,0 44 57,1 289 64,7 

10,133a 0,038 
 
* 

E 1 11,1 23 15,8 14 16,1 19 14,8 14 18,2 71 15,9 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
size 
sosyometri 
konusunda 
bilgi verdi 
mi? 

H 8 88,9 122 83,6 73 83,9 109 85,2 63 81,8 375 83,9 

- - 

E 1 11,1 24 16,4 12 13,8 22 17,2 13 16,9 72 16,1 Sጐnጐfጐnጐzda 
sosyometri 
uygulamasጐ 
yaptጐnጐz mጐ? H 8 88,9 122 83,6 75 86,2 106 82,8 64 83,1 375 83,9 

0,668a 0,955 

E 3 33,3 35 24,0 24 27,6 47 36,7 36 46,8 145 32,4 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
size problem 
tarama 
envanteri 
konusunda 
bilgi verdi 
mi?  

H 6 66,7 111 76,0 62 71,3 81 63,3 41 53,2 301 67,3 

- - 

E 3 33,3 39 26,7 22 25,3 46 35,9 38 49,4 148 33,1 
Problem 
tarama 
envanteri 
doldurdunuz 
mu? 

H 6 66,7 107 73,3 65 74,7 82 64,1 39 50,6 299 66,9 
14,735a 0,005 

 
 
** 

E 1 11,1 36 24,7 21 24,1 33 25,8 27 35,1 118 26,4 

Problem 
tarama 
envanterinizin 
sonuçlarጐ 
 konusunda 
rehber 
öᇰretmeniniz 
sizinle 
görüᗰtü mü? 

H 8 88,9 110 75,3 66 75,9 95 74,2 50 64,9 329 73,6 

4,541a 0,338 

E  
4 44,4 48 32,9 24 27,6 44 34,4 18 23,4 138 30,9 

Size 
baᗰarጐsጐzlጐk 
nedenleri 
anketi 
uygulandጐ mጐ? 

H 5 
 55,6 98 67,1 63 72,4 84 65,6 59 76,6 309 69,1 

4,255a 0,373 

E 2 22,2 36 24,7 20 23,0 32 25,0 20 26,0 110 24,6 

Baᗰarጐsጐzlጐk 
nedenleri 
anketinin 
sonuçlarጐ 
hakkጐnda 
rehber 
öᇰretmeniniz 
sizinle 
görüᗰtü mü? 

H 7 77,8 110 75,3 67 77,0 96 75,0 57 74,0 337 75,4 

0,239a 0,993 

 
E 4 44,4 36 24,7 32 36,8 57 44,5 52 67,5 181 40,5 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
sizin için üst 
öᇰretim 
kurumlarጐna 
geziler 
düzenledi mi? 

H 5 55,6 110 75,3 55 63,2 71 55,5 25 32,5 266 59,5 
39,980a 0,0000

1 

 
 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 4. Devamጐ 
Baba Öᇰrenim Durumu 

Okur 
yazar ጀlkokul Orta okul  Lise  Yüksek  Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 2 22,2 24 16,4 14 16,1 22 17,2 9 11,7 71 15,9 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
meslekleri 
tanጐtmak için 
kaynak 
kiᗰileri 
(doktor, 
mühendis, 
avukat 
vb.)okulunuza 
getirip sizlerle 
tanጐᗰtጐrdጐ mጐ? 

H 7 77,8 122 83,6 73 83,9 106 82,8 68 88,3 376 84,1 

1,484a 0,829 

E 5 55,6 78 53,4 40 46,0 38 29,7 18 23,4 179 40,0 

Sጐnጐfጐnጐzda 
görme 
problemi olan 
öᇰrencilerle 
ilgili görme 
taramasጐ 
çalጐᗰmasጐ 
yapጐldጐ mጐ? 

H 4 44,4 68 46,6 47 54,0 90 70,3 59 76,6 268 60,0 

27,693a 0,0000
1 

 
 
*** 

E 3 33,3 28 19,2 11 12,6 14 10,9 12 15,6 68 15,2 
Sጐnጐfጐnጐzda 
iᗰitme engelli 
öᇰrencilerle 
ilgili iᗰitme 
taramasጐ 
çalጐᗰmasጐ 
yapጐldጐ mጐ? 

H 6 66,7 117 80,1 76 87,4 114 89,1 65 84,4 378 84,6 

- - 

E 3 33,3 44 30,1 31 35,6 41 32,0 26 33,8 145 32,4 Kaynaᗰtጐrma 
öᇰrencileri  
sጐnጐfጐnጐzda ön 
sጐrada mጐ 
oturuyor? 

H    6 66,7 102 69,9 56 64,4 87 68,0 51 66,2 302 67,6 
0,833a 0,934 

E 5 55,6 73 50,0 45 51,7 77 60,2 57 74,0 257 57,5 

Rehber 
öᇰretmeninizi
n okuldan 
kaynaklanan 
sorunlarጐnጐzጐn 
çözümünde 
ilgililerle 
iᗰbirliᇰi 
yaptጐᇰጐ 
(müdür, 
müdür 
yardጐmcጐsጐ,öᇰ
retmenlerle) 
kanጐsጐnda 
mጐsጐnጐz? 

H 4 44,4 73 50,0 42 48,3 51 39,8 20 26,0 190 42,5 

13,537a 0,009 

 
 
 
 
 
** 

E 2 22,2 14 9,6 7 8,0 6 4,7 8 10,4 37 8,3 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
evinizi ziyaret 
etti  
mi? 

H 7 77,8 132 90,4 80 92,0 122 95,3 69 89,6 410 91,7 
5,267a 0,261 

E 1 11,1 30 20,5 18 20,7 35 27,3 16 20,8 100 22,4 
 
Rehber 
öᇰretmeniniz 
veliniz ile sጐk 
sጐk görüᗰür 
mü? 

H 8 88,9 116 79,5 69 79,3 93 72,7 61 79,2 347 77,6 
3,013a 0,556 

E 2 22,2 61 41,8 33 37,9 67 52,3 40 51,9 203 45,4 
 Rehber 
öᇰretmeniniz 
baᗰarጐ ile ilgi 
konusunda 
velilerinize 
bilgi verdi 
mi? 

H 7 77,8 85 58,2 54 62,1 61 47,7 37 48,1 244 54,6 

8,501a 0,075 

E 1 11,1 53 36,3 37 42,5 60 46,9 35 45,5 186 41,6 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber 
öᇰretmeniniz 
velilerinizi 
etkili anne 
baba olma 
konusunda 
bilinçlendirdi 
mi? 

H 8 88,9 93 63,7 50 57,5 68 53,1 42 54,5 261 58,4 

7,098a 0,131 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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 Tablo 4’ te görüldüᇰü gibi 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna göre 

rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farka bakጐldጐᇰጐnda “Rehber 

öᇰretmeniniz ile tanጐᗰtጐnጐz mጐ?” , “Okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri size 

tanጐtጐldጐ mጐ?” , “Rehber öᇰretmeniniz size öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi?” , 

“Rehber öᇰretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber 

öᇰretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendir mi?” , “Rehber 

öᇰretmeniniz size sጐnav yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz 

size disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size sጐnava 

hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size 

verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size 

üst öᇰretim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size meslekler 

konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber öᇰretmeniniz size öᇰrenci tanጐma formu 

konusunda bilgi verdi mi?” , “Otobiyografi doldurdunuz mu?” , “Problem tarama 

envanteri doldurdunuz mu?” , “Rehber öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰretim kurumlarጐna 

geziler düzenledi mi?” , “Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme 

taramasጐ çalጐᗰmasጐ yapጐldጐ mጐ?” , “Rehber öᇰretmeninizin okuldan kaynaklanan 

sorunlarጐnጐzጐn çözümünde ilgililerle iᗰ birliᇰi yaptጐᇰጐ (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, 

öᇰretmenlerle) kanጐsጐnda mጐsጐnጐz?”  sorularጐnda baba öᇰrenim durumlarጐ bakጐmጐndan 

farklጐlጐklar bulunmuᗰtur. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz ile tanጐᗰtጐnጐz mጐ?”  sorusuna verilen yanጐtlar  8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (92,2) olan 

öᇰrencilerin, baba öᇰrenim durumu lise (89,8) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha 

fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri görülmektedir. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (92,2) 

olan öᇰrenciler orta okul (78,2)  olan öᇰrencilere göre rehber öᇰretmenleri ile daha fazla 

oranda tanጐᗰmaktadጐrlar. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrenciler ilk okul 

(78,1) ve okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. 

Baba öᇰrenim durumu lise (89,8) olan öᇰrenciler orta okul (78,2), ilk okul (78,1) ve 

okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere oranla daha fazla sayጐda rehber öᇰretmenleri ile 

tanጐᗰtጐᇰጐ görülmektedir. Baba öᇰrenim durumu orta okul (78,2)  olan öᇰrencilerin ise ilk 

okul (78,1) ve özellikle de okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre daha yüksek sayጐda, 

rehber öᇰretmenleri ile tanጐᗰtጐklarጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr.  
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 “Okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ?” sorusu 

bakጐmጐndan 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna göre, p<0,01 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklarጐ incelendiᇰinde; baba öᇰrenim durumu yüksek okul (84,4) olan 

öᇰrencilere baba öᇰrenim durumu lise (78,1) , orta okul (77,0) , ilk okul (61,6)  ve okur 

yazar (55,6) olan öᇰrencilere göre rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri daha fazla 

tanጐtጐldጐᇰጐ ortaya çጐkmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (78,1) olan öᇰrenciler de orta 

okul (77,0) , ilk okul (61,6)  ve okur yazar (55,6) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha 

fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Baba öᇰrenim durumu orta okul olan öᇰrencilerle ilk 

okul ve okur yazar olan öᇰrenciler; baba öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrencilerle 

okur yazar olan öᇰrenciler arasጐnda anlamlጐ farklጐlጐklar görülmektedir. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi?”  sorusu 

açጐsጐndan 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna göre, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklarጐna bakጐldጐᇰጐnda; baba öᇰrenim durumu lise (89,6) olan öᇰrencilerin 

yüksek okul (83,1) , orta okul (72,4) , ilk okul (58,9)  ve okur yazar (33,3) olan 

öᇰrencilere göre öᇰretim programጐ hakkጐnda daha fazla bilgilendirildiᇰi görülmektedir. 

Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (83,1) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu orta 

okul (72,4) , ilk okul (58,9) ve okur yazar olan öᇰrencilere oranla bu soruya verdikleri 

‘evet’ daha fazladጐr. Baba öᇰrenim durumu orta okul (72,4) olan öᇰrenciler ilk okul 

(58,9)  ve okur yazar (33,3)  olan öᇰrencilere göre öᇰretim programጐ hakkጐnda daha 

fazla bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu ilk okul (58,9) 

olan öᇰrencilerle okur yazar (33,3) olan öᇰrenciler arasጐnda anlamlጐ fark olduᇰu 

görülmektedir.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?”  sorusuna 

bakጐldጐᇰጐnda baba öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ  farklጐlጐklar 

saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul  (88,3)  olan öᇰrenciler, baba öᇰrenim 

durumu lise  (76,6) , orta okul (64,4) , ilk okul  (50,7)  ve okur yazar  (11,1) olan 

öᇰrencilere göre not sistemi konusunda daha fazla bilgilendirildiᇰi sonucuna 

ulaᗰጐlmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (76,6 ) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim 

durumu orta okul (64,4) , ilk okul (50,7)  ve okur yazar  (11,1)  olan öᇰrencilere göre bu 

soruya daha fazla sayጐda ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri  görülmektedir. Baba öᇰrenim durumu 

orta okul (64,4)  olan öᇰrenciler ile ilk okul (50,7) , okur yazar (11,1) olan öᇰrenciler ve 
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baba öᇰrenim durumu ilk okul (50,7) olan öᇰrencilerle okur yazar olan öᇰrenciler 

arasጐnda anlamlጐ farklጐlጐklar olduᇰu sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 “Rehber öᇰretmeniniz sizi  ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi 

mi?”  konusu bakጐmጐndan baba öᇰrenim durumlarጐna göre verilen yanጐtlar arasጐnda, 

p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek 

okul (67,5) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu lise (53,9) , orta okul (48,3) , ilk okul 

(41,8) ve okur yazar (22,2)  olan öᇰrencilere göre ortak ve seçmeli dersler konusunda 

daha çok bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (53,9) 

olan öᇰrenciler ile baba öᇰrenim durumu orta okul (48,3) , ilk okul (41,8) ve okur yazar 

(22,2)  olan öᇰrenciler; baba öᇰrenim durumu  orta okul (48,3) olan öᇰrenciler ile ilk 

okul (41,8) ve okur yazar (22,2)  olan öᇰrenciler; baba öᇰrenim durumu ilk okul (41,8) 

olan öᇰrenciler ile okur yazar (22,2)  olan öᇰrenciler arasጐnda anlamlጐ farklጐlጐklar olduᇰu 

dolayጐsጐyla da ortak ve seçmeli dersler konusunda baba öᇰrenim durumu okur yazar 

olan öᇰrencilerin bilgilendiᇰi  sonucu görülmektedir.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size sጐnav yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?”  

sorusuna verilen yanጐtlara bakጐldጐᇰጐnda baba öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (92,2) 

olan öᇰrencilerin lise (81,3) , orta okul (64,4) , ilk okul (47,9) ve okur yazar (11,1) olan 

öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri görülmektedir. Baba 

öᇰrenim durumu lise (81,3) olan öᇰrencilerin orta okul (64,4) , ilk okul (47,9) ve okur 

yazar (11,1) olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim durumu orta okul (64,4) olan öᇰrencilerin 

ilk okul (47,9) ve okur yazar (11,1) olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim durumu ilk okul 

(47,9) olan öᇰrencilerin okur yazar (11,1) olan öᇰrencilere göre sጐnav yönetmeliᇰi 

konusunda bilgilendirilme oranጐnጐn daha yüksek olduᇰu sonucu görülmektedir.   

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?”  

sorusuna verilen yanጐtlar  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna  göre 

incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Baba 

öᇰrenim durumu yüksek okul (93,5) olan öᇰrencilerin lise (79,7) , orta okul (77,0) , ilk 

okul (66,4) ve okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

verdikleri; baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin diᇰer öᇰrencilere göre 

disiplin yönetmeliᇰi konusunda rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐklarጐ 

görülmektedir. Baba öᇰrenim durumu lise (79,7) olan öᇰrencilerin orta okul (77,0) , ilk 
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okul (66,4) ve okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim durumu orta okul (77,0) 

olan öᇰrencilerin ilk okul (66,4) ve okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim 

durumu ilk okul (66,4) olan öᇰrencilerin okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere  oranla daha 

fazla sayጐda ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri; baba öᇰürenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerin 

diᇰer öᇰrencilere göre disiplin yönetmeliᇰi konusunda rehberlik programጐndan daha az 

yararlandጐklar sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgi 

verdi mi?” sorusuna bakጐldጐᇰጐnda baba öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (73,4) olan öᇰrenciler ile 

orta okul (57,5) , ilk okul (54,8) , yüksek okul (50,5) ve okur yazar (33,3) olan 

öᇰrenciler arasጐnda anlamlጐ farklጐlጐklar olduᇰu saptanmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu 

orta okul (57,5) olan öᇰrenciler ile ilk okul (54,8) , yüksek okul (50,5) ve okur yazar 

(33,3) olan öᇰrenciler; baba öᇰrenim durumu ilk okul (54,8) olan öᇰrenciler ile yüksek 

okul (50,5) ve okur yazar (33,3) olan öᇰrenciler; baba öᇰrenim durumu yüksek okul 

(50,5) olan öᇰrenciler ile  okur yazar (33,3) olan öᇰrenciler arasጐnda da anlamlጐ 

farklጐlጐklar saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (73,4) olan öᇰrencilerin diᇰer 

öᇰrencilere göre sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda daha fazla 

bilgilendirildikleri görülmektedir. Baba  öᇰrenim durumu orta okul (57,5) olan 

öᇰrencilerin ilk okul, yüksek okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim 

durumu ilk okul (54,8) olan öᇰrencilerin yüksek okul ve okur yazar olan öᇰrencilere 

göre; baba öᇰrenim durumu yüksek okul (50,5) olan öᇰrencilerin okur yazar olan 

öᇰrencilere göre hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda daha fazla bilgilendirildikleri 

sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgi 

verdi mi?” konusu bakጐmጐndan baba öᇰrenim durumlarጐna göre verilen yanጐtlar arasጐnda, 

p<0,05 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek 

okul (80,5) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu lise (75,0) , orta okul (72,4) , ilk okul 

(68,5) ve okur yazar (33,3)  olan öᇰrencilere göre verimli ders çalጐᗰma yöntemleri 

konusunda rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐklarጐ görülmektedir. Baba 

öᇰrenim durumu lise (75,0) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu orta okul (72,4) , ilk 

okul (68,5) ve okur yazar (33,3)  olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu orta okul 

(72,4) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu ilk okul (68,5) ve okur yazar (33,3)  olan 
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öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu ilk okul (68,5) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim 

durumu okur yazar (33,3)  olan öᇰrencilere göre verimli ders çalጐᗰma yöntemleri 

konusunda daha fazla bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. Bu konu hakkጐnda 

rehberlik programጐndan en fazla yararlananጐn baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan 

öᇰrenciler olduᇰu; en az yararlananጐn ise baba öᇰrenim durumu okur yazar olan 

öᇰrenciler olduᇰu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size üst öᇰretim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verdi mi?” 

sorusu açጐsጐndan verilen yanጐtlarda 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna 

göre, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar olduᇰu saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu 

yüksek okul (76,6) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu lise (55,5), okur yazar 

(44,4), orta okul (43,7) ve ilk okul (41,8) olan öᇰrencilere göre üst öᇰretim kurumlarጐnጐn 

tanጐtጐmጐ hakkጐnda rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐklarጐ görülmektedir. 

Baba öᇰrenim durumu lise (55,5) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu okur yazar 

(44,4), orta okul (43,7) ve ilk okul (41,8) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu 

okur yazar (44,4) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu orta okul (43,7) ve ilk okul 

(41,8) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu orta okul (43,7) olan öᇰrencilerin 

baba öᇰrenim durumu ilk okul (41,8) olan öᇰrencilere göre üst öᇰretim kurumlarጐ 

hakkጐnda daha fazla bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. Üst  öᇰretim kurumlarጐ 

hakkጐnda,  baba öᇰrenim durumu lise (55,5) olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan 

en fazla yararlandጐᇰጐ; baba öᇰrenim durumu ilk okul (41,8) olan öᇰrencilerin rehberlik 

programጐndan en az yararlandጐᇰጐ sonucu ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?”  anket sorusuna 

bakጐldጐᇰጐnda 8, sጐnጐf öᇰrencileri tarafጐndan verilen yanጐtlar doᇰrultusunda baba öᇰrenim 

durumlarጐ bakጐmጐndan, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar oluᗰtuᇰu görülmektedir. 

Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (77,9) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu lise 

(61,7) , orta okul (58,6) , okur yazar (55,6) ve ilk okul (52,7) olan öᇰrencilere göre 

meslekler konusunda daha fazla bilgilendirildikleri ortaya çጐkmaktadጐr. Baba öᇰrenim 

durumu lise (61,7) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu orta okul (58,6) , okur yazar 

(55,6) ve ilk okul (52,7) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu orta okul (58,6) 

olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu okur yazar (55,6) ve ilk okul (52,7) olan 

öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu okur yazar (55,6) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim 

durumu ilk okul (52,7) olan öᇰrencilere göre meslekler konusunda rehberlik 
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programጐndan daha fazla yararlandጐklarጐ görülmektedir. Meslekler  konusunda, baba 

öᇰrenim durumu yüksek okul (77,9) olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan en fazla 

yararlandጐᇰጐ; baba öᇰrenim durumu ilk okul (52,7) olan öᇰrencilerin rehberlik 

programጐndan en az yararlandጐᇰጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz size öᇰrenci tanጐma formu konusunda bilgi verdi mi?” 

anket sorusuna verilen ‘evet’ yanጐtlarጐna göre incelendiᇰinde, verilen yanጐtlara göre 8. 

sጐnጐf öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumlarጐna göre, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar göze çarpmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (85,7) olan 

öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  lise (76,6) , orta okul (71,3) , ilk okul (59,6) ve okur 

yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri 

gözlenmektedir. Baba öᇰrenim durumu lise (76,6) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu 

orta okul (71,3), ilk okul (59,6) ve okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre; baba 

öᇰrenim durumu orta okul (71,3) olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu  ilk okul (59,6) 

ve okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu  ilk okul (59,6) olan 

öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu  okur yazar (44,4) olan öᇰrencilere göre  öᇰrenci 

tanጐma formu konusunda rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐklarጐ 

görülmektedir. Öᇰrenci  tanጐma formu konusunda baba öᇰrenim durumu  yüksek okul 

(85,7) olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan en fazla yararlandጐᇰጐ; baba öᇰrenim 

durumu okur yazar (44,4) olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan en az yararlandጐᇰጐ 

ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

 “Otobiyografi doldurdunuz mu?” anket sorusuna verilen ‘evet’ yanጐtlarጐna 

bakጐldጐᇰጐnda 8. sጐnጐf öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumlarጐna göre, p<0,05 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar gözlemlenmektedir. Baba öᇰrenim durumu okur yazar (55,6) olan 

öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  yüksek okul (42,9), ilk okul (39,7), lise (32,0)   ve 

orta okul (24,1) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdiᇰi 

görülmektedir. Baba  öᇰrenim durumu  yüksek okul (42,9) olan öᇰrencilerin baba 

öᇰrenim durumu ilk okul (39,7), lise (32,0)   ve orta okul (24,1) olan öᇰrencilere göre; 

baba öᇰrenim durumu ilk okul (39,7) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  lise 

(32,0)   ve orta okul (24,1) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu  lise (32,0) olan 

öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  orta okul (24,1) olan öᇰrencilere göre yine bu 

soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri gözlenmiᗰtir. Otobiyografi dolduran 

öᇰrencilerden en yüksek oranጐ baba öᇰrenim durumu okur yazar (55,6) olan 
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öᇰrencilerin; en düᗰük oranጐ ise baba öᇰrenim durumu  orta okul (24,1) olan 

öᇰrencilerin oluᗰturduᇰu ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

 “Problem tarama envanteri doldurdunuz mu?” anket sorusu bakጐmጐndan verilen 

‘evet’ yanጐtlarጐ doᇰrultusunda incelendiᇰinde 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin bu konuda rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeylerinde baba öᇰrenim durumlarጐ açጐsጐndan, p<0,01 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (49,4) 

olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  lise (35,9), okur yazar (33,3), ilk okul (26,7) ve 

orta okul (25,3) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdiᇰi 

görülmektedir. Baba öᇰrenim durumu lise (35,9) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim 

durumu okur yazar (33,3), ilk okul (26,7) ve orta okul (25,3) olan öᇰrencilere göre; baba 

öᇰrenim durumu okur yazar (33,3) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu ilk okul 

(26,7) ve orta okul (25,3) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu ilk okul (26,7) 

olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu orta okul (25,3) olan öᇰrencilere göre verdiᇰi 

‘evet’ yanጐtጐnጐn daha fazla olduᇰu saptanmጐᗰtጐr. Problem tarama envanteri dolduran 8. 

sጐnጐf öᇰrencilerinden en yüksek oranጐ baba öᇰrenim durumu yüksek okul (49,4)  olan 

öᇰrencilerin; en düᗰük oranጐ ise baba öᇰrenim durumu  orta okul (25,3) olan 

öᇰrencilerin oluᗰturduᇰu ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

 “Rehber öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰretim kurumlarጐna geziler düzenledi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlara bakጐldጐᇰጐnda 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin bu konudaki, programdan 

yararlanma düzeylerinde baba öᇰrenim durumlarጐ bakጐmጐndan, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklarጐn oluᗰtuᇰu dikkati çekmektedir. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul 

(67,5) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  lise (44,5), okur yazar (44,4), orta okul 

(36,8) ve ilk okul (24,7) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

verdikleri saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (44,5) olan öᇰrencilerin baba 

öᇰrenim durumu okur yazar (44,4), orta okul (36,8) ve ilk okul (24,7) olan öᇰrencilere 

göre; baba öᇰrenim durumu okur yazar (44,4)  olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu 

orta okul (36,8) ve ilk okul (24,7) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu orta okul 

(36,8) olan öᇰrencilerin ilk okul (24,7) olan öᇰrencilere göre de verdikleri ‘evet’ 

yanጐtጐnጐn daha yüksek oranda olduᇰu görülmektedir. Üst  öᇰretim kurumlarጐna geziler 

düzenlenen 8. sጐnጐf öᇰrencilerinden  baba öᇰrenim durumu yüksek okul (67,5) olan 

öᇰrencilerin daha fazla sayጐda olduᇰu bunun yanጐ sጐra baba öᇰrenim durumu ilk okul 

(24,7) olan öᇰrencilerde ise bu sayጐnጐn en aza düᗰtüᇰü saptanmጐᗰtጐr.   
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 “Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐ çalጐᗰmasጐ 

yapጐldጐ mጐ?” sorusu bakጐmጐndan alጐnan yanጐtlar incelendiᇰinde 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin bu 

konuda rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐnda, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu okur yazar (55,6) olan 

öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  ilk okul (53,4), orta okul (46,0), lise (29,7) ve 

yüksek okul (23,4) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri 

saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu ilk okul (53,4) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim 

durumu orta okul (46,0), lise (29,7) ve yüksek okul (23,4) olan öᇰrencilere göre; baba 

öᇰrenim durumu orta okul (46,0) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu lise (29,7) ve 

yüksek okul (23,4) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu lise (29,7) olan 

öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu yüksek okul (23,4) olan öᇰrencilere göre bu soruyu 

‘evet’ yanጐtጐ vererek cevapladጐklarጐ görülmektedir. Bu soruya en fazla ‘evet’ yanጐtጐnጐ 

baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerin verdikleri; en az ‘evet’ yanጐtጐnጐ ise 

baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin verdikleri dolayጐsጐyla da görme 

problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐ çalጐᗰmasጐnጐn daha çok baba öᇰrenim 

durumu okur yazar olan öᇰrencilerin sጐnጐflarጐnda yapጐldጐᇰጐ ve de baba öᇰrenim durumu 

yüksek okul olan öᇰrencilerin sጐnጐflarጐnda ise bu oranጐn en aza düᗰtüᇰü sonucuna 

ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

 “Rehber öᇰretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐzጐn çözümünde 

ilgililerle iᗰ birliᇰi yaptጐᇰጐ (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle) kanጐsጐnda 

mጐsጐnጐz?” anket sorusuna 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin verdikleri yanጐtlar doᇰrultusunda 

bakጐldጐᇰጐnda,  verilen yanጐtlarda baba öᇰrenim durumlarጐ dolayጐsጐyla, p<0,01 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar oluᗰmaktadጐr. Baba öᇰrenim durumu yüksek okul (74,0) olan 

öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu  lise (60,2), okur yazar (55,6), orta okul (51,7) ve ilk 

okul (50,0) olan öᇰrencilere göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri 

saptanmጐᗰtጐr. Baba öᇰrenim durumu lise (60,2) olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu 

okur yazar (55,6), orta okul (51,7) ve ilk okul (50,0) olan öᇰrencilere göre; baba 

öᇰrenim durumu okur yazar (55,6)  olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu orta okul 

(51,7) ve ilk okul (50,0) olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu orta okul (51,7) 

olan öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumu ilk okul (50,0) olan öᇰrencilere göre de 

verdikleri ‘evet’ yanጐtጐnጐn daha yüksek oranda olduᇰu görülmektedir. Soruya verilen 

‘evet’ yanጐtlarጐnጐn en fazla baba öᇰrenim durumu yüksek okul (74,0) olan öᇰrenciler; en 
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az ise baba öᇰrenim durumu ilk okul (50,0) olan öᇰrenciler tarafጐndan verildiᇰi dikkati 

çekmektedir. Rehber öᇰretmenlerinin, okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐn çözümünde 

ilgililerle iᗰ birliᇰi yaptጐᇰጐ (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle) kanጐsጐnda olan 

öᇰrencilerin çoᇰunluᇰunu baba öᇰrenim durumu yüksek okul (74,0) olan öᇰrencilerin 

oluᗰturduᇰu; baba öᇰrenim durumu ilk okul (50,0) olan öᇰrencilerin ise bu kanጐya daha 

az sahip olduklarጐ sonucu oluᗰmaktadጐr.  

 

 

 4. 4. Dördüncü Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgular 

 

 Araᗰtጐrmanጐn dördüncü alt problemi, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin okuduklarጐ okullarጐn, 

bulunduklarጐ çevre açጐsጐndan, sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farkጐn belirlenmesi biçiminde 

düzenlenmiᗰtir. Bu bölümde araᗰtጐrma kapsamጐna alጐnan ve ankete cevap veren 8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinin okuduklarጐ okullarጐn bulunduklarጐ çevre bakጐmጐndan sosyo ekonomik 

durumlarጐna  iliᗰkin bilgiler yer almaktadጐr.  

  

 Araᗰtጐrmamጐzጐn çalጐᗰma grubunun % 33,3’ ünü Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu, 

%33,3’ ünü Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu, %33,3’ ünü ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu’ ndan seçilmiᗰ olan 8. sጐnጐf öᇰrencileri oluᗰmaktadጐr. 

  

Tablo 5, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin okuduklarጐ okullarጐn, bulunduklarጐ çevre 

açጐsጐndan, sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik programጐndan yararlanma 

düzeyleri arasጐndaki farkጐ istatistiksel olarak vermektedir.  
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Tablo 5.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin, okuduklarጐ okullarጐn bulunduklarጐ çevre açጐsጐndan, 
sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik programጐndan yararlanma düzeyleri 
arasጐndaki fark 
 

Sosyo Ekonomik Durum 

Canaydጐn 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Altጐparmak 
F. A. 

ጀlköᇰretim 
Okulu 

ᗠirinevler 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 147 98,7 145 97,3 132 88,6 424 94,9 
 
 
*** 

Okulunuzda rehberlik 
servisi olduᇰundan 
bilginiz var mጐ? 

H 2 1,3 4 2,7 17 11,4 23 5,1 

18,243a 0,00001 

E 149 100 149 100 141 94,6 439 98,2 Okulunuzda rehber 
öᇰretmen olduᇰundan 
bilginiz var mጐ ? H 0 0,0 0 0,0 8 5,4 8 1,8 

- - 

E 149 100 137 91,9 137 91,9 423 94,6 Okulunuzda rehberlik 
servisinin yerini biliyor 
musunuz? H 0 0,0 12 8,1 12 8,1 24 5,4 

12,681a 0,002 

E 136 91,3 137 91,9 99 66,4 372 83,2 
Rehber öᇰretmeniniz ile 
tanጐᗰtጐnጐz mጐ? H 13 8,7 12 8,1 50 33,6 75 16,8 

45,085a 0,00001 

 
 
** 
 
*** 

E 139 93,3 100 67,1 88 59,1 327 73,2 Okul rehberlik 
servisinin amaç ve 
iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ 
mጐ? H 10 6,7 49 32,9 61 40,9 120 26,8 

48,596a 0,00001 

 
 
*** 

E 67 45,0 78 52,3 74 49,7 219 49,0 Okulunuzdaki rehberlik 
servisinden 
yararlandጐnጐz mጐ? H 82 55,0 71 47,7 75 50,3 228 51,0 

1,665a 0,435 

E 101 67,8 90 60,4 103 69,1 294 65,8 Sorunlarጐnጐzጐ rehber 
öᇰretmeniniz ile 
paylaᗰabilir misiniz? H 48 32,2 59 39,6 46 30,9 153 34,2 

2,922a 0,232 

E 58 38,9 52 34,9 62 41,6 172 38,5 Sorunlarጐnጐzጐn 
çözümünde rehber 
öᇰretmeninizden destek 
aldጐnጐz mጐ? H 91 61,1 97 65,1 87 58,4 275 61,5 

1,436a 0,488 

E 125 83,9 114 76,5 118 79,2 357 79,9 Rehber öᇰretmeniniz 
sorunlarጐnጐza ilgi 
duyuyor mu? H 24 16,1 35 23,5 31 20,8 90 20,1 

2,588a 0,274 

E 124 83,2 113 75,8 120 80,5 357 79,9 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

i ጀ
le

 ጀl
iᗰ

ki
le

r  

Rehber öᇰretmeniniz 
sorunlarጐnጐza çözüm 
üretebiliyor mu? H 25 16,8 36 24,2 29 19,5 90 20,1 

2,588a 0,274 

E 127 85,2 115 77,2 71 47,7 313 70,0 Rehber öᇰretmeniniz 
size öᇰretim programጐ 
hakkጐnda bilgi verdi mi? H 22 14,8 34 22,8 78 52,3 134 30,0 

55,590a 0,00001 

E 127 85,2 120 80,5 50 33,6 297 66,4 

 

Rehber öᇰretmeniniz 
size not sistemi 
konusunda bilgi verdi 
mi? H 22 14,8 29 19,5 99 66,4 150 33,6 

109,146a 0,00001 

 
*** 
 
 
 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 5. Devamጐ 

Sosyo Ekonomik Durum 

Canaydጐn 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Altጐparmak 
F. A. 

ጀlköᇰretim 
Okulu 

ᗠirinevler 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 100 67,1 78 52,3 48 32,2 226 50,6 Rehber öᇰretmeniniz 
sizi ortak ve seçmeli 
dersler konusunda 
bilgilendirdi mi? H 49 32,9 71 47,7 101 67,8 221 49,4 

36,586a 0,00001 

E 133 89,3 120 80,5 49 32,9 302 67,6 Rehber öᇰretmeniniz 
size sጐnav yönetmeliᇰi 
konusunda bilgi verdi 

mi? H 16 10,7 29 19,5 100 67,1 145 32,4 
125,209a 0,00001 

E 135 90,6 123 82,6 84 56,4 342 76,5 Rehber öᇰretmeniniz 
size disiplin yönetmeliᇰi 

konusunda bilgi verdi 
mi? H 14 9,4 26 17,4 65 43,6 105 23,5 

53,102a 0,00001 

E 119 79,9 122 81,9 52 34,9 293 65,5 Rehber öᇰretmeniniz 
size sጐnava hazጐrlanma 

ve sጐnav kaygጐsጐ 
konusunda bilgi verdi 

mi? 
H 30 20,1 27 18,1 97 65,1 154 34,5 

93,101a 0,00001 

 
*** 
 
 
 
*** 
 
 
*** 
 
 
 
*** 
 

E 107 71,8 133 89,3 84 56,4 324 72,5 
Rehber öᇰretmeniniz 

size verimli ders 
çalጐᗰma yöntemleri 

konusunda bilgi verdi 
mi? H 42 28,2 16 10,7 65 43,6 123 27,5 

40,447a 0,00001 

 
*** 
 

E 90 60,4 123 82,6 83 55,7 296 66,2 
Rehber öᇰretmeniniz 
size boᗰ zamanlarጐn 
deᇰerlendirilmesi 

konusunda bilgi verdi 
mi? 

H 59 39,6 26 17,4 66 44,3 151 33,8 
27,382a 0,00001 

E 92 61,7 119 79,9 73 49,0 284 63,5 Rehber öᇰretmeniniz 
size arkadaᗰlጐk 

iliᗰkilerinin önemi 
konusunda bilgi verdi 

mi? 
H 57 38,3 30 20,1 76 51,0 163 36,5 

30,957a 0,00001 

E 121 81,2 73 49,0 39 26,2 233 52,1 Rehber öᇰretmeniniz 
size üst öᇰrenim 

kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi 
verdi mi? H 28 18,8 76 51,0 110 73,8 214 47,9 

91,297a 0,00001 

E 129 86,6 86 57,7 57 38,3 272 60,9 Rehber öᇰretmeniniz 
size meslekler 

konusunda bilgi verdi 
mi? H 20 13,4 63 42,3 92 61,7 175 39,1 

73,943a 0,00001 

E 141 94,6 99 66,4 77 51,7 317 70,9 Rehber öᇰretmeniniz 
size öᇰrenci tanጐma 

formu konusunda bilgi 
verdi mi? H 8 5,4 50 33,6 72 48,3 130 29,1 

68,813a 0,00001 

 
*** 
 
 
 
*** 
 
 
 
*** 
 
 
*** 
 
 
 
*** 
 

E 143 96,4 112 75,2 102 68,5 357 79,9 Öᇰrenci tanጐma formu 
doldurdunuz mu? 

H 6 4,0 37 24,8 46 30,9 89 19,9 
39,366a 0,00001 

E 73 49,0 46 30,9 50 33,6 169 37,8 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber öᇰretmeniniz 
size otobiyografi 

konusunda bilgi verdi 
mi? H 76 51,0 103 69,1 99 66,4 278 62,2 

12,121a 0,002 

 
*** 
 
 
 
** 
 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 5. Devamጐ 

Sosyo Ekonomik Durum 

Canaydጐn 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Altጐparmak 
F. A. 

ጀlköᇰretim 
Okulu 

ᗠirinevler 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 64 43,0 39 26,2 55 36,9 158 35,3 Otobiyografi 
doldurdunuz mu? 

H 85 57,0 110 73,8 94 63,1 289 64,7 

9,417a 0,009 

E 24 16,1 23 15,4 24 16,1 71 15,9 Rehber öᇰretmeniniz 
size sosyometri 

konusunda bilgi verdi 
mi? H 125 83,9 126 84,6 124 83,2 375 83,9 

- - 

E 26 17,4 22 14,8 24 16,1 73 16,1 Sጐnጐfጐnጐzda sosyometri 
uygulamasጐ yaptጐnጐz mጐ? H 123 82,6 127 85,2 125 83,9 375 83,9 

0,397a 0,820 

E 69 46,3 44 29,5 32 21,5 145 32,4 Rehber öᇰretmeniniz 
size problem tarama 
envanteri konusunda 

bilgi verdi mi? 
H 80 53,7 105 70,5 116 77,9 301 67,3 

- - 

 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 70 47,0 45 30,2 33 22,1 148 33,1 Problem tarama 
envanteri doldurdunuz 

mu? H 79 53,0 104 69,8 116 77,9 299 66,9 
21,596a 0,00001 

 
*** 
 

E 48 32,2 45 30,2 25 16,8 118 26,4 
Problem tarama 

envanterinizin sonuçlarጐ 
konusunda rehber 

öᇰretmeniniz sizinle 
görüᗰtü mü? 

H 101 67,8 104 69,8 124 83,2 329 73,6 
10,800a 0,005 

E 34 22,8 56 37,6 48 32,2 138 30,9 Size baᗰarጐsጐzlጐk 
nedenleri anketi 
uygulandጐ mጐ? H 115 77,2 93 62,4 101 67,8 309 69,1 

7,799a 0,020 

E 26 17,4 51 34,2 33 22,1 110 24,6 Baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri 
anketinin sonuçlarጐ 

hakkጐnda rehber 
öᇰretmeniniz sizinle 

görüᗰtü mü? 
H 123 82,6 98 65,8 116 77,9 337 75,4 

12,034a 0,002 

E 127 85,2 31 20,8 23 15,4 181 40,5 Rehber öᇰretmeniniz 
sizin için üst öᇰretim 
kurumlarጐna geziler 

düzenledi mi? H 22 14,8 118 79,2 126 84,6 266 59,5 
186,576a 0,00001 

E 18 
 
12,1 
 

26 17,4 27 18,1 71 15,9 
Rehber öᇰretmeniniz 

meslekleri tanጐtmak için 
kaynak kiᗰileri (doktor, 

mühendis, avukat 
vb.)okulunuza getirip 
sizlerle tanጐᗰtጐrdጐ mጐ? 

H 131 87,9 123 82,6 122 81,9 376 84,1 

2,445a 0,295 

 
** 
 
 
 
* 
 
 
 
** 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 

E 42 28,2 51 34,2 86 57,7 179 40,0 
Sጐnጐfጐnጐzda görme 

problemi olan 
öᇰrencilerle ilgili görme 

taramasጐ çalጐᗰmasጐ 
yapጐldጐ mጐ? 

H 107 71,8 98 65,8 63 42,3 268 60,0 
30,209a 0,00001 

E 19 12,8 19 12,8 30 20,1 68 15,2 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Sጐnጐfጐnጐzda iᗰitme 
engelli öᇰrencilerle ilgili 

iᗰitme taramasጐ 
çalጐᗰmasጐ yapጐldጐ mጐ? H 130 87,2 130 87,2 118 79,2 378 84,6 

- - 

 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
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Tablo 5. Devamጐ 

Sosyo Ekonomik Durum 

Canaydጐn 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Altጐparmak 
F. A. 

ጀlköᇰretim 
Okulu 

ᗠirinevler 
ጀlköᇰretim 

Okulu 

Toplam    Maddeler 

N % N % N % N % 

㱰2 
Anlam 

lጐlጐk 
(P) 

E 61 40,9 48 32,2 36 24,2 145 32,4 Kaynaᗰtጐrma öᇰrencileri  
sጐnጐfጐnጐzda ön sጐrada mጐ 

oturuyor? 
 H 88 59,1 101 67,8 113 75,8 302 67,6 

9,575a 0,008 

E 
 

102 
 

68,5 95 63,8 60 40,3 257 57,5 

Rehber öᇰretmeninizin 
okuldan kaynaklanan 

sorunlarጐnጐzጐn 
çözümünde ilgililerle 

iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ (müdür, 
müdür 

yardጐmcጐsጐ,öᇰretmenlerl
e) kanጐsጐnda mጐsጐnጐz? 

H 47 31,5 54 36,2 89 59,7 190 42,5 

27,810a 0,00001 

E 6 4,0 15 10,1 16 10,7 37 8,3 Rehber öᇰretmeniniz 
evinizi ziyaret etti 

mi? H 143 96,0 134 89,9 133 89,3 410 91,7 
5,363a 0,068 

E 19 12,8 53 35,6 28 18,8 100 22,4 Rehber öᇰretmeniniz 
veliniz ile sጐk sጐk 

görüᗰür mü? H 130 87,2 96 64,4 121 81,2 347 77,6 
23,986a 0,00001 

 
** 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** 

E 58 38,9 94 63,1 51 34,2 203 45,4 
 Rehber öᇰretmeniniz 

baᗰarጐ ile ilgi 
konusunda 

velilerinize bilgi 
verdi mi? 

H 91 61,1 55 36,9 98 65,8 244 54,6 
28,824a 0,00001 

 
 
*** 

E 60 40,3 80 53,7 46 30,9 186 41,6 

R
eh

be
rli

k 
Se

rv
is

in
in

 E
tk

in
lik

le
ri 

Rehber öᇰretmeniniz 
velilerinizi etkili anne 
baba olma konusunda 

bilinçlendirdi mi? H 89 59,7 69 46,3 103 69,1 261 58,4 
16,132a 0,00001 

 
*** 

 
*: p < 0,05           **: p < 0,01           ***: p < 0,001  
 

 

 

 

 

 Tablo 5’ te görüldüᇰü gibi, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin, okuduklarጐ okullarጐn 

bulunduklarጐ çevre açጐsጐndan, sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farka bakጐldጐᇰጐnda “Okulunuzda 

Rehberlik Servisi olduᇰundan bilginiz var mጐ?”, “Okulunuzda Rehberlik Servisinin 

yerini biliyor musunuz?”, “Rehber  Öᇰretmeniniz ile tanጐᗰtጐnጐz mጐ?”, “Okulunuzda 

Rehberlik Servisinin amaç ve iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size 

öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size not sistemi 

konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler 
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konusunda bilgilendirdi mi?”,  “Rehber Öᇰretmeniniz size Sጐnav Yönetmeliᇰi 

konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size Disiplin Yönetmeliᇰi 

konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav 

kaygጐsጐ konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size verimli ders çalጐᗰma 

yöntemleri konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size boᗰ zamanlarጐn 

deᇰerlendirilmesi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size arkadaᗰlጐk 

iliᗰkilerinin önemi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size üst öᇰrenim 

kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size meslekler konusunda 

bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size Öᇰrenci Tanጐma Formu konusunda bilgi 

verdi mi?” , “Öᇰrenci Tanጐma Formu doldurdunuz mu?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size 

Otobiyografi konusunda bilgi verdi mi?” , “Otobiyografi doldurdunuz mu?” , “Problem 

Tarama Envanteri doldurdunuz mu?” , “Problem Tarama Envanterinizin sonuçlarጐ 

konusunda rehber öᇰretmeniniz sizinle görüᗰtü mü?” , “Size Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri 

Anketi uygulandጐ mጐ?” , “Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri Anketinin sonuçlarጐ hakkጐnda Rehber 

Öᇰretmeniniz sizinle görüᗰtü mü?” , “Rehber Öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰretim 

kurumlarጐna geziler düzenledi mi?” , “Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan öᇰrencilerle 

ilgili Görme Taramasጐ Çalጐᗰmasጐ yapጐldጐ mጐ?” , “Kaynaᗰtጐrma öᇰrencileri sጐnጐfጐnጐzda ön 

sጐrada mጐ oturuyor?” , “Rehber Öᇰretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐzጐn 

çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle) 

kanጐsጐnda mጐsጐnጐz?” , “Rehber Öᇰretmeniniz velileriniz ile sጐk sጐk görüᗰür mü?” , 

“Rehber öᇰretmeniniz baᗰarጐ ile ilgi konusunda velilerinize bilgi verdi mi?” , “Rehber 

öᇰretmeniniz velilerinizi etkili anne – baba olma konusunda bilinçlendirdi mi?”  

sorularጐnda  sosyo ekonomik  durum (S.E.D) bakጐmጐndan anlamlጐ farklጐlጐklar 

bulunmuᗰtur. 

 

 “Okulunuzda Rehberlik Servisi olduᇰundan bilginiz var mጐ?” sorusuna verilen 

yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim 

Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (98,7) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (97,3) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (88,6) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (97,3), alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (88,6) göre bu soruya 

daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri  görülmektedir. Dolayጐsጐyla, okullarጐnda rehberlik 
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servisi olduᇰunu bilen öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu Üst sosyo ekonomik düzeyde 

olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin  oluᗰturduᇰu görülmektedir.  

 

 “Okulunuzda Rehberlik Servisinin yerini biliyor musunuz?” sorusuna verilen 

yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya 

çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin (100,0), orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (91,9) ve  alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (91,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri  

görülmektedir. Okullarጐnda rehberlik servisinin yerini bilen öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin  oluᗰturduᇰu görülmektedir. Diᇰer iki okulun öᇰrencilerinin bu soruya aynጐ 

oranda yanጐt verdikleri görülmektedir. Bu okullarda okul rehberlik servisinin yerini 

bilmeyen öᇰrencilerin var olduᇰu görülmektedir.  

   “Rehber  Öᇰretmeniniz ile tanጐᗰtጐnጐz mጐ?” sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a 

göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri (91,9), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilere (91,3) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (66,4) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri (91,3), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (66,4) göre  bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda büyük oranda (33,6), rehber öᇰretmenleri ile tanጐᗰmayan 

öᇰrencilerin olduᇰu görüldüᇰünden alt sosyo ekonomik düzeyde olan bu okuldaki 

öᇰrencilerin rehberlik programጐndan yararlanma düzeylerinde diᇰer okullara göre 

farklጐlጐk oluᗰmaktadጐr. 

 

 “Okul Rehberlik Servisinin amaç ve iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ?” sorusuna verilen 

yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim 

Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (93,3) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (67,1) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (59,1) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (67,1), alt sosyo 
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ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (59,1) göre bu soruya 

daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Okul Rehberlik Servisinin amaç ve iᗰlevlerinin 

tanጐtጐldጐᇰጐ öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin hemen hemen 

yarጐsጐnጐn, rehberlik programጐnጐn amaç ve iᗰlevlerinin kendilerine tanጐtጐlmadጐᇰጐ 

görüᗰünde olduklarጐ görülmektedir.  

 

 “Rehber Öᇰretmeniniz size öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verdi mi?” sorusuna 

verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (85,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (77,2) ve alt sosyo ekonomik 

düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (47,7) göre; orta sosyo 

ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (77,2), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (47,7) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler, öᇰretim 

programጐ hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara göre, rehberlik 

programጐndan daha fazla yararlandጐᇰጐ; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha az yaralandጐᇰጐ 

ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

  “Rehber Öᇰretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna 

verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (85,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (80,5) ve alt sosyo ekonomik 

düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (33,6) göre; orta sosyo 

ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (80,5), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (33,6) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler, not sistemi 

hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara göre, rehberlik programጐndan daha 
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fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha az yaralanmaktadጐr. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (67,1) , orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (52,3) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (32,2) göre; orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (52,3), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (32,2) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Ortak ve 

seçmeli dersler konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler oluᗰtururken; alt 

sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri ise bu konudaki 

bilgilendirilme oranጐnda daha az bir sayጐya sahiptir.  

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size Sጐnav Yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?”  

sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (89,3) , orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (80,5) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (32,9) göre; orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (80,5), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (32,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Sጐnav 

yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler oluᗰtururken; alt 

sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin ise bu konuda 

daha az oranda bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr.   

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size Disiplin Yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Document converted by PDFMoto freeware version



 86 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (90,6) , orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (82,6) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (56,4) göre; orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (82,6), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (56,4) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Verilen 

yanጐtlar dahilinde üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öᇰrencilerin 

verdikleri yanጐtlarda anlamlጐ farklጐlጐklar göze çarpmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik 

düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler, disiplin yönetmeliᇰi 

hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara göre, rehberlik programጐndan daha 

fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha az yaralandጐᇰጐ sonucuna 

ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgi 

verdi mi?” sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak 

Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (81,9), üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilere (79,9) ve alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (34,9) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde 

olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (79,9), alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (34,9) göre  bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

vermiᗰlerdir. Sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin ise bu konuda diᇰer okullara göre daha az oranda 

rehberlik programጐndan yaralandጐᇰጐ görülmektedir. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgi 

verdi mi?” sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak 

Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (89,3), üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilere (71,8) ve alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (56,4) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde 
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olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (71,8), alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (56,4) göre  bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

vermiᗰlerdir. Verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin ise bu konuda diᇰer okullardaki öᇰrencilere göre daha 

düᗰük oranda rehberlik programጐndan yaralandጐᇰጐ gözlenmektedir. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size boᗰ zamanlarጐn deᇰerlendirilmesi konusunda bilgi 

verdi mi?” sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak 

Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (82,6), üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilere (60,4) ve alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (55,7) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde 

olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (60,4), alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (55,7) göre  bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

vermiᗰlerdir. Boᗰ zamanlarጐn deᇰerlendirilmesi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda bilgilendirilen öᇰrencilerin diᇰer okullardaki öᇰrencilere göre 

daha düᗰük bir orana sahip olduᇰu sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size arkadaᗰlጐk iliᗰkilerinin önemi konusunda bilgi verdi 

mi?” sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (79,9), üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilere (61,7) ve alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (49,0) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde 

olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (61,7), alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (49,0) göre  bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

verdiklerinden; arkadaᗰ iliᗰkilerinin önemi konusunda bu okullardaki öᇰrencilerin 

verdikleri yanጐtlar doᇰrultusunda anlamlጐ farklጐlጐklar olduᇰu saptanmጐᗰtጐr. Arkadaᗰ 

iliᗰkilerinin önemi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden en düᗰük oranጐ, alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰturmaktadጐr.  
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“Rehber Öᇰretmeniniz size üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verdi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (81,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (49,0) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (26,2) göre; orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (49,0), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (26,2) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Verilen 

yanጐtlar dahilinde üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öᇰrencilerin 

verdikleri yanጐtlarda anlamlጐ farklጐlጐklar göze çarpmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik 

düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler, üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ 

tanጐtጐcጐ bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara göre, rehberlik programጐndan daha 

fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha az yaralandጐᇰጐ görülmektedir. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna 

verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (86,6) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (57,7) ve alt sosyo ekonomik 

düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (38,3) göre; orta sosyo 

ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (57,7), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (38,3) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Verilen 

yanጐtlarda üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öᇰrencilerin 

verdikleri yanጐtlarda daha büyük oranda farklጐlጐklar olduᇰu göze çarpmaktadጐr. Üst 

sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin, 

meslekler konusunda, diᇰer okullardaki öᇰrencilere göre, rehberlik programጐnጐn 

amaçlarጐ gereᇰi daha yüksek bir oranda bilgilendirildiᇰi; alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin ise, bu konuda daha az oranda 

bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 
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“Rehber Öᇰretmeniniz size Öᇰrenci Tanጐma Formu konusunda bilgi verdi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (94,6) , orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (66,4) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (51,7) göre; orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (66,4), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (51,7) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdiklerinden, özellikle de 

üst ve alt sosyo ekonomik duruma sahip olan okullardaki öᇰrencilerin verdikleri 

yanጐtlarda, anlamlጐ farklጐlጐklar göze çarpmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler, öᇰrenci tanጐma formu konusunda, diᇰer 

okullara göre, rehberlik programጐndan daha fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik 

düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik 

programጐndan daha az yaralandጐᇰጐ görülmektedir. 

 

“Öᇰrenci Tanጐma Formu doldurdunuz mu?” sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo 

ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya 

çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin (96,4) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (75,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (68,5) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (75,2), alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (68,5) göre bu soruya 

daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Verilen yanጐtlar dahilinde üst ve alt sosyo 

ekonomik duruma sahip olan okullardaki öᇰrencilerin verdikleri yanጐtlarda anlamlጐ 

farklጐlጐklar göze çarpmaktadጐr. Öᇰrenci tanጐma formu dolduran öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin oluᗰturduᇰu; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim 

Okulu’ nda ise öᇰrenci tanጐma formu dolduran öᇰrencilerin diᇰer okullara göre daha 

düᗰük bir orana sahip olduᇰu sonucu ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

“Rehber Öᇰretmeniniz size Otobiyografi konusunda bilgi verdi mi?” sorusuna 

verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,01 düzeyinde 
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anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (49,0) , alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (33,6) ve orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (30,9) göre; alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (33,6), orta sosyo 

ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine 

(30,9) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ vermiᗰlerdir. Üst sosyo ekonomik 

düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler, Otobiyografi konusunda 

bilgi verilmesi hususunda, diᇰer okullara göre, rehberlik programጐndan daha fazla 

yararlandጐᇰጐ ortaya çጐkmaktadጐr. Bu konu dahilinde,  orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan en 

az yararlandጐklarጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

“Otobiyografi doldurdunuz mu?” sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik 

duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. 

Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin 

(43,0) , alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (36,9) 

ve orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (26,2) göre; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri (36,9), orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (26,2) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

vermiᗰlerdir. Otobiyografi dolduran öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu, üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin oluᗰturduᇰu; 

orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ nda 

ise otobiyografi dolduran öᇰrencilerin diᇰer okullara göre daha düᗰük bir orana sahip 

olduᇰu sonucu ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

“Problem Tarama Envanteri doldurdunuz mu?” sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo 

ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya 

çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin (47,0) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (30,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (22,1) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (30,2), alt sosyo 
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ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (22,1) göre bu soruya 

daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdiklerinden, özellikle de üst ve alt sosyo ekonomik duruma 

sahip olan okullardaki öᇰrencilerin verdikleri yanጐtlarda, anlamlጐ farklጐlጐklar göze 

çarpmaktadጐr. Problem tarama envanteri dolduran öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu, üst 

sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin 

oluᗰturduᇰu; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise 

problem tarama envanteri dolduran öᇰrencilerin diᇰer okullara göre daha düᗰük bir 

orana sahip olduᇰu görülmektedir. 

 

“Problem Tarama Envanterinizin sonuçlarጐ konusunda rehber öᇰretmeniniz 

sizinle görüᗰtü mü?” sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre 

incelendiᇰinde, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (32,2) , orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri (30,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (16,8) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (30,2), alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (16,8) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ 

yanጐtጐ verdikleri saptanmጐᗰtጐr. Dolayጐsጐyla, üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda, rehber öᇰretmenlerin, problem tarama envanterlerinin sonuçlarጐ  

konusunda diᇰer okullara göre daha fazla sayጐda öᇰrenci ile görüᗰtükleri ortaya 

çጐkmaktadጐr. 

 

“Size Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri Anketi uygulandጐ mጐ?”  sorusuna verilen yanጐtlar  

sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,05 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar 

ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (37,6), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (32,2) ve üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (22,8) göre; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (32,2), üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (22,8) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri 

görülmektedir. Verilen yanጐtlar doᇰrultusunda, baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketi uygulanan 

öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu  orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin (37,6) oluᗰturduᇰu saptanmጐᗰtጐr. Üst sosyo 
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ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketi 

uygulanan öᇰrenci sayጐsጐ diᇰer okullara göre daha azdጐr. 

 

“Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri Anketinin sonuçlarጐ hakkጐnda Rehber Öᇰretmeniniz 

sizinle görüᗰtü mü?” sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre 

incelendiᇰinde, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo 

ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri 

(34,2), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (22,1) 

ve üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (17,4) 

göre; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (22,1), 

üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (17,4) göre 

bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri görülmektedir. Verilen yanጐtlar 

doᇰrultusunda, orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda, rehber öᇰretmenlerin, Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri Anketinin 

sonuçlarጐ  konusunda diᇰer okullara göre daha fazla sayጐda öᇰrenci ile görüᗰtükleri 

ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰretim kurumlarጐna geziler düzenledi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim 

Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (85,2) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (20,8) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (15,4) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (20,8), alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (15,4) göre bu soruya 

daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdiklerinden, yanጐtlarda S.E.D bakጐmጐndan anlamlጐ farklጐlጐklar 

saptanmጐᗰtጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda üst 

öᇰretim kurumlarጐna diᇰer okullara göre daha fala öᇰrenciye gezi düzenlediᇰi sonucuna 

ulaᗰጐlmaktadጐr.  

 

“Sጐnጐfጐnጐzda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili Görme Taramasጐ Çalጐᗰmasጐ 

yapጐldጐ mጐ?” sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde 

anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (57,7), orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak 
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Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (34,2) ve üst sosyo ekonomik düzeyde 

olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerine (28,2) göre; orta sosyo ekonomik 

düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (34,2), üst 

sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerine (28,2) 

göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri görülmektedir.   Alt sosyo ekonomik 

düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili 

Görme Taramasጐ Çalጐᗰmasጐ konusunda, diᇰer okullara göre daha fazla hassasiyet 

gösterildiᇰi dikkati çekmektedir. 

 

“Kaynaᗰtጐrma öᇰrencileri sጐnጐfጐnጐzda ön sጐrada mጐ oturuyor?” sorusuna verilen 

yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,01 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim 

Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (40,9) , orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (32,2) ve alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (24,2) göre; orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  öᇰrencilerin (32,2), alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (24,2) göre bu soruya 

daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri saptanmጐᗰtጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda rehber öᇰretmenlerin kaynaᗰtጐrma öᇰrencilerini 

sጐnጐflarda ön sጐralarda oturtmaya dikkat ettikleri diᇰer okullarda ise bu konuda yeterli 

düzeyde hassasiyet gösterilmediᇰi ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

“Rehber Öᇰretmeninizin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐzጐn çözümünde 

ilgililerle iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle) kanጐsጐnda mጐsጐnጐz?” 

sorusuna verilen yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin (68,5) , orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (63,8) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (40,3) göre; orta 

sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki  

öᇰrencilerin (63,8), alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerine (40,3) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri görülmektedir. 

Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin 
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büyük çoᇰunluᇰu rehber öᇰretmenlerinin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐn çözümünde 

ilgililerle iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ kanጐsጐnda olduklarጐ ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

“Rehber Öᇰretmeniniz velileriniz ile sጐk sጐk görüᗰür mü?” sorusuna verilen 

yanጐtlar  sosyo ekonomik duruma  göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (35,6), alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (18,8) ve üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (12,8) göre; alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (18,8), üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (12,8) göre bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

verdikleri görülmektedir. Verilen yanጐtlardan, çoᇰunlukla, orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ nda, rehber öᇰretmenlerin, öᇰrenci 

velileri ile sጐk sጐk görüᗰmeye dikkat ettikleri sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

“Rehber öᇰretmeniniz baᗰarጐ ile ilgi konusunda velilerinize bilgi verdi mi?” 

sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 düzeyinde anlamlጐ 

farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi 

Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (63,1), üst sosyo ekonomik düzeyde olan 

Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilere (38,9) ve alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (34,2) göre, üst sosyo ekonomik düzeyde 

olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (38,9), alt sosyo ekonomik düzeyde olan 

ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (34,2) göre  bu soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ 

verdikleri saptanmጐᗰtጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda rehber öᇰretmenlerin, diᇰer okullara göre daha fazla sayጐda 

öᇰrenci velisine baᗰarጐ ile ilgi konusunda bilgi verdikleri ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

“Rehber öᇰretmeniniz velilerinizi etkili anne – baba olma konusunda 

bilinçlendirdi mi?”   sorusuna verilen yanጐtlar S.E.D’ a göre incelendiᇰinde, p<0,001 

düzeyinde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan 

Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (53,7), üst sosyo ekonomik 

düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilere (40,3) ve alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (30,9) göre, üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri (40,3), alt sosyo 
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ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerine (30,9) göre  bu 

soruya daha fazla ‘evet’ yanጐtጐ verdikleri saptanmጐᗰtጐr. Orta sosyo ekonomik düzeyde 

olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ nda rehber öᇰretmenlerin, diᇰer 

okullara göre daha fazla sayጐda öᇰrenci velisine etkili anne – baba olma konusunda 

bilinçlendirme amaçlጐ bilgilendirme toplantጐlarጐ yaptጐklarጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr.  
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YORUM 

 

 4. 5. Birinci Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgulara Dair Yorumlar 

 

Kጐz öᇰrenciler ile erkek öᇰrencilerin anket sorularጐna verdikleri yanጐtlarda, bazጐ 

maddelerde anlamlጐ farklጐlጐklar ortaya çጐkmaktadጐr. Bu da cinsiyetler arasጐnda, 

programdan yararlanma düzeylerinde farklጐlጐklar olduᇰunu göstermektedir. Bu konuda 

erkek ve kጐzlarጐn ergenliᇰe geçiᗰlerinde dönemsel bakጐmdan farklጐlጐk olmasጐndan 

kaynaklanmaktadጐr. Örneᇰin kጐzlar erkeklere göre sorunlarጐnጐ rehber öᇰretmenleri  ile 

daha rahat paylaᗰmaktadጐrlar. Bu da kጐzlarጐn erkeklerden iki sene daha önce ergenliᇰe 

girmelerinden ileri gelmektedir. Dolayጐsጐyla rehber öᇰretmenler, kጐz öᇰrencilerin 

sorunlarጐ daha fazla çözüm bulabilmektedirler.  

 

Bunun yanጐ sጐra sosyometri konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu erkek öᇰrenciler oluᗰturduᇰu gibi, sosyometri uygulanan öᇰrencilerden 

erkek öᇰrencilerin kጐz öᇰrencilerden daha fazla orana sahip olduᇰu görülmektedir. Buna 

göre erkek ve kጐz öᇰrencilerin arasጐnda arkadaᗰlጐk iliᗰkileri açጐsጐndan deᇰerlendirme 

yapጐldጐᇰጐnda, erkeklerin arkadaᗰ iliᗰkilerine bakጐᗰ açጐlarጐnጐn kጐzlarጐn bakጐᗰ açጐlarጐna göre 

farklጐlጐklarጐ olduᇰu görülebilmektedir.  

 

Ergenliᇰin kጐzlar ve erkekler üzerindeki etkisi, farklጐ boyutlarda kendini 

göstermektedir. Erkekler kጐzlara göre daha fazla kendini ispatlama gibi davranጐᗰlara 

eᇰilim göstermektedirler. Dolayጐsጐyla bu dönemdeki erkeklerin kጐzlara oranla akademik 

baᗰarጐ oranlarጐnda düᗰüᗰ söz konusu olduᇰundan, baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketinin 

sonuçlarጐ üzerinde daha çok erkek öᇰrencilerle görüᗰülmektedir.  

 

8. sጐnጐf öᇰrencileri için üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgiler vermek, bu 

kurumlara geziler düzenlemek ve meslekleri tanጐtmak önemli rehberlik etkinlikleri 

arasጐnda yer almaktadጐr. Bu etkinlikler çerçevesinde, erkek öᇰrencilerin özellikle meslek 

liselerine yapጐlan gezilere daha fazla katጐlma yönünde eᇰilim gösterdikleri saptanmጐᗰtጐr.  
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8. sጐnጐfta özellikle erkek öᇰrencilerin ergenlik dolayጐsጐyla gösterdikleri bir takጐm 

olumsuz tutum, davranጐᗰ ve eᇰilimleri, onlarጐn çevrelerinde ve okullarጐnda problem 

oluᗰturmalarጐna sebep olmaktadጐr. Bu sebepten dolayጐ, rehber öᇰretmenler daha çok 

erkek öᇰrencilerin evlerini ziyaret etmektedirler.  

 

 

4. 6.  ጀkinci Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgulara Dair Yorumlar 

 

Bu alt problemde, öᇰrencilerin anne öᇰrenim durumlarጐ arasጐndaki farklጐlጐklar 

dikkate alጐnmጐᗰtጐr. Bu farklጐlጐklarda anne öᇰrenim durumlarጐnጐn okur-yazar, ilkokul, 

ortaokul, lise ve yüksek okul dereceleri belirleyici etkenleri oluᗰturmaktadጐr. 

 

Okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevlerinin tanጐtጐlmasጐnda, öᇰretim programጐ 

hakkጐnda öᇰrencilerin bilgilendirilmesinde, not sistemi konusunda bilgilendirilmede, 

ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirilmede, sጐnav yönetmeliᇰi konusunda 

bilgilendirilmede, disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirilmede, sጐnava hazጐrlanma 

ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgilendirilmede, verimli ders çalጐᗰma yöntemleri 

konusunda bilgilendirilmede, üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmesinde, 

öᇰrenci tanጐma formu konusunda bilgilendirilmede, Problem tarama envanteri 

doldurulmasጐnda, üst öᇰrenim kurumlarጐna geziler düzenlenmesinde, okuldan 

kaynaklanan sorunlarጐnጐn çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, 

öᇰretmenlerle)yapጐlmasጐnda, baᗰarጐ ile ilgili velilerine bilgi verilmesinde anne öᇰrenim 

durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin olumlu yanጐtlar verdikleri görülmüᗰtür.  

 

Aile içi iletiᗰimin saᇰlጐklጐ olmasጐ açጐsጐndan, eᇰitimin önemi yadsጐnamaz bir 

gerçektir. Aile içinde çocukla birebir ilgilenilmesi ve iletiᗰimin kurulmasጐ hususundan 

hareketle öncelikle, annenin öᇰrenim durumu büyük önem arz etmektedir. Bu alt 

probleme iliᗰkin bulgularda görüldüᇰü gibi, anne öᇰrenim durumu yüksek okul olan 

öᇰrenciler, rehberlik programጐndan daha fazla yararlanmaktadጐrlar. Böylece programጐn 

etkililiᇰinin artmasጐ baᇰlamጐnda aile faktörünün etkisi ortaya çጐkmaktadጐr.   
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4. 7.  Üçüncü Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgulara Dair Yorumlar  

 

Bu alt problemde, öᇰrencilerin baba öᇰrenim durumlarጐ arasጐndaki farklጐlጐklar 

dikkate alጐnmጐᗰtጐr. Bu farklጐlጐklarda, yine, öᇰrenim düzeylerinde okur-yazar, ilkokul, 

ortaokul, lise ve yüksek okul dereceleri baz alጐnmጐᗰtጐr. 

 

Rehber öᇰretmenleri ile tanጐᗰmalarጐ konusunda, okul rehberlik servisinin amaç 

ve iᗰlevlerinin tanጐtጐlmasጐnda, öᇰretim programጐ hakkጐnda öᇰrencilerin 

bilgilendirilmesinde, not sistemi konusunda bilgilendirilmede, ortak ve seçmeli dersler 

konusunda bilgilendirilmede, sጐnav yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirilmede, disiplin 

yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirilmede, sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ 

konusunda bilgilendirilmede, verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda 

bilgilendirilmede, üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmesinde, meslekler 

konusunda bilgi verilmesinde, öᇰrenci tanጐma formu konusunda bilgilendirilmede, 

Problem tarama envanteri doldurulmasጐnda, üst öᇰrenim kurumlarጐna geziler 

düzenlenmesinde, okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐn çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi 

(müdür, müdür yardጐmcጐsጐ, öᇰretmenlerle)yapጐlmasጐnda, baᗰarጐ ile ilgili velilerine bilgi 

verilmesinde baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin olumlu yanጐtlar 

verdikleri görülmüᗰtür.  

 

Bu yanጐtlardan da hareketle, aile içinde ebeveynlerin öᇰrenim durumlarጐnጐn, 

öᇰrencilerin baᗰarጐsጐnda ve saᇰlጐklጐ geliᗰimlerindeki önemine dikkat çekilmektedir. 

Ailede baba faktörü, her zaman çocuklar için, özellikle de erkek çocuklarጐ için örnek 

alጐnmጐᗰtጐr. Babanጐn aile içinde çocuk üzerindeki etkisi bu denli önemli düzeyde 

olduᇰundan dolayጐ babanጐn öᇰrenim durumu da çocuᇰun saᇰlጐklጐ geliᗰiminde, akademik 

baᗰarጐsጐnda ve rehberlik programጐndan yararlanma düzeyinde  önemli bir etkiye sahiptir. 

Dolayጐsጐyla, alጐnan yanጐtlarda da görüldüᇰü üzere, baba öᇰrenim durumu yüksek okul 

olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐklarጐ sonucu ortaya 

çጐkmaktadጐr. 
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4. 8.  Dördüncü Alt Probleme ጀliᗰkin Bulgulara Dair Yorumlar  

 

Bu alt problemde, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin, okuduklarጐ okullarጐn bulunduklarጐ 

çevre açጐsጐndan, sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik programጐndan yararlanma 

düzeyleri arasጐndaki farklጐlጐklar dikkate alጐnmጐᗰtጐr. Bu farklጐlጐklarda Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu (Üst Sosyo Ekonomik), Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim 

Okulu (Orta Sosyo Ekonomik) ve ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu (Alt Sosyo Ekonomik) 

belirleyici etkenleri oluᗰturmaktadጐr.  

 

“Okulunuzda Rehberlik Servisi olduᇰundan bilginiz var mጐ?”, “Okulunuzda 

Rehberlik Servisinin yerini biliyor musunuz?”, “Okulunuzda Rehberlik Servisinin amaç 

ve iᗰlevleri size tanጐtጐldጐ mጐ?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size öᇰretim programጐ hakkጐnda 

bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size not sistemi konusunda bilgi verdi mi?” , 

“Rehber Öᇰretmeniniz sizi ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirdi mi?”,  

“Rehber Öᇰretmeniniz size Sጐnav Yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber 

Öᇰretmeniniz size Disiplin Yönetmeliᇰi konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber 

Öᇰretmeniniz size üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verdi mi?” , “Rehber 

Öᇰretmeniniz size meslekler konusunda bilgi verdi mi?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size 

Öᇰrenci Tanጐma Formu konusunda bilgi verdi mi?” , “Öᇰrenci Tanጐma Formu 

doldurdunuz mu?” , “Rehber Öᇰretmeniniz size Otobiyografi konusunda bilgi verdi 

mi?” , “Otobiyografi doldurdunuz mu?” , “Problem Tarama Envanteri doldurdunuz 

mu?” , “Problem Tarama Envanterinizin sonuçlarጐ konusunda rehber öᇰretmeniniz 

sizinle görüᗰtü mü?” , “Rehber Öᇰretmeniniz sizin için üst öᇰretim kurumlarጐna geziler 

düzenledi mi?”  anket maddelerinde üst sosyo ekonomik durumda olan Canaydጐn 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin olumlu yanጐtlar verdikleri saptanmጐᗰtጐr. Okullarጐn    

sahip olduklarጐ olanaklarጐn, bulunduklarጐ çevre koᗰullarጐnጐn, S.E.D’ un eᇰitim 

programlarጐnጐn ve de eᇰitim programlarጐnጐn etkililiᇰinde önemli bir yeri olan rehberlik 

programlarጐnጐn yürütülmesindeki etkisi, verilen yanጐtlarda ortaya çጐkmaktadጐr. 

Dolayጐsጐyla, anket maddelerinin çoᇰunluᇰunda üst S.E.D’ a sahip okulun öᇰrencilerinin 

olumlu yanጐtlar verdikleri göz önünde bulundurulacak olursa, üst S.E.D’ a sahip 

okullarጐn  rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐᇰጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr.  
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Verilen yanጐtlarda alt S.E.D’ a sahip okulun öᇰrencilerinin de yakጐn oranlara 

sahip olduklarጐ gözlenmektedir. Fakat alt S.E.D’ a sahip okulun öᇰrencilerinin 

verdikleri yanጐtlarጐn oranlarጐ diᇰer okullarla önemli oranlarda farklጐlጐk yarat maktadጐr.  

Alt S.E.D’ a sahip okullarda rehberlik programጐnጐn uygulanmasጐnda yeterli hassasiyetin 

gösterilmediᇰi verilen yanጐtlarda görüldüᇰü gibi; çevre, dolayጐsጐyla sahip olunan 

olanaklar ve sosyo ekonomik durum da rehberlik programጐndan yararlanma 

düzeylerinde farklጐlጐᇰጐ oluᗰturmaktadጐr.  

 

Okullarጐn bulunduklarጐn çevrelerin sosyo ekonomik durumlarጐndan dolayጐsጐyla 

da öᇰrencilerin sosyo ekonomik durumlarጐ üzerinden hareketle; öᇰrencilerin akademik 

baᗰarጐ saᇰlamalarጐnda, eᇰitim programlarጐndan ve de daha önce de yineleyerek 

vurgulandጐᇰጐ üzere rehberlik programlarጐndan yararlanma düzeylerinde cinsiyetleri, 

anne ve baba öᇰrenim düzeylerinin yanጐ sጐra  S.E.D da farklጐlጐk yaratmaktadጐr.  
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BÖLÜM V 

 

SONUÇ VE ÖNERጀLER 

 

 

 Bu bölümde, araᗰtጐrmanጐn sonuçlarጐ ve araᗰtጐrma bulgularጐna dayalጐ olarak 

geliᗰtirilen öneriler verilmektedir. 

 

 

SONUÇ 

 Araᗰtጐrmanጐn bu kጐsmጐnda 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine, anne öᇰrenim 

durumlarጐna ve baba öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik programጐndan yararlanma 

düzeyleri arasጐndaki fark ile ilgili elde edilen veriler doᇰrultusunda ulaᗰጐlan sonuçlar 

verilmektedir.  

 

 

5.1. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin cinsiyetlerine göre rehberlik programጐndan yararlanma 

düzeyleri arasጐndaki farka iliᗰkin sonuçlar 

 

 1. Ankete cevap veren öᇰrencilerden 222 tanesi kጐz , 225 tanesi erkek 

öᇰrencilerden oluᗰmaktadጐr. 

 

 2.  Rehber öᇰretmenler 8. sጐnጐf öᇰrencilerinden kጐz öᇰrencilerin sorunlarጐna 

erkek öᇰrencilerin sorunlarጐna göre daha fazla çözüm üretmektedirler.  

 

 3.  Eᇰitim – öᇰretimde öᇰrenci baᗰarጐsጐnጐ etkileyen bir çok faktör vardጐr. 

Rehberlik programጐnda da göz önünde bulundurulan bu faktörlerden kaynaklanan 

baᗰarጐsጐzlጐklarጐn nedenlerini araᗰtጐrma amaçlጐ uygulanan “Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri 

Anketi” nin sonuçlarጐ hakkጐnda daha çok erkek öᇰrencilerle görüᗰülmektedir. 
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 4.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin mezun olduktan sonra devam edecekleri üst öᇰrenim 

kurumlarጐ rehberlik programጐnda önemli yer tutmaktadጐr. Üst öᇰrenim kurumlarጐna 

yapጐlan gezilerde erkek öᇰrenciler kጐz öᇰrencilere göre daha fazla sayጐda yer almaktadጐr.  

 

 5.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin meslekler hakkጐnda bilgi sahibi olmalarጐ için kaynak 

kiᗰilerle tanጐᗰtጐrጐlmalarጐ, bu mesleklere göre bir üst öᇰrenim kurumu seçimi 

yapacaklarጐndan büyük önem arz etmektedir. Meslekleri tanጐtጐm amaçlጐ kaynak kiᗰilerle 

kጐz öᇰrencilere göre daha fazla sayጐda erkek öᇰrenci tanጐᗰtጐrጐlmaktadጐr. 

 

 6.  Eᇰitim – öᇰretimde rehberlik programጐndaki amaçlarጐ uygularken öᇰrencinin 

aile içi iletiᗰiminin, konumunun ve aileyi ev ortamጐnda tanጐmanጐn önemi düᗰünülecek 

olursa rehber öᇰretmenlerin öᇰrencilerin evlerini ziyaret etmeleri önemli bir husustur. 

Rehber öᇰretmenler ise daha çok erkek öᇰrencilerin evini ziyaret etmektedir. 

 

 

5.2. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin anne öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farka iliᗰkin sonuçlar 

 

 1.  Anketi cevaplayan öᇰrencilerin 46 tanesinin anne öᇰrenim durumu yüksek 

okul,  120 tanesinin anne öᇰrenim durumu lise, 63 tanesinin anne öᇰrenim durumu orta 

okul, 177 tanesinin anne öᇰrenim durumu ilk okul ve 41 tanesinin anne öᇰrenim 

durumu ise okur yazardጐr. 

 

 2.  Okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevlerinin tanጐtጐmጐ bakጐmጐndan anne 

öᇰrenim durumu lise ve yüksek okul olan öᇰrencilere, anne öᇰrenim durumu okur 

yazar, ilk okul ve orta okul olan öᇰrencilere göre rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri 

daha fazla tanጐtጐlmaktadጐr. 

 

 3.  Rehber öᇰretmenlerinin 8. sጐnጐf öᇰrencilerine öᇰretim programጐ hakkጐnda 

bilgi vermesi açጐsጐndan anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrencilere, anne 

öᇰrenim durumu okur yazar, ilk okul ve orta okul olan öᇰrencilere göre öᇰretim 

programጐ hakkጐnda daha fazla bilgi verilmektedir. 
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 4.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin not sistemi konusunda bilgilendirilmeleri bakጐmጐndan 

anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrencilere anne öᇰrenim durumu ilk 

okul ve orta okul olan öᇰrencilere göre not  sistemi hakkጐnda daha fazla bilgi 

verilmektedir. Anne öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler ise not sistemi 

konusunda bilgilendirilen diᇰer öᇰrencilere göre daha az sayጐdadጐrlar. 

 

 5.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirilmeleri 

açጐsጐndan anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrenciler, anne öᇰrenim 

durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre daha fazla 

bilgilendirilmektedir. 

 

 6.  8. sጐnጐf öᇰrencilerine rehber öᇰretmenlerinin  sጐnav yönetmeliᇰi konusunda 

bilgilendirilmelerine göre bakጐldጐᇰጐnda anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan 

öᇰrenciler , anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere 

göre sayጐca daha fazla bir orana sahiptirler.  

 

 7. Rehber öᇰretmenlerin disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirmeleri 

deᇰerlendirildiᇰinde; rehber öᇰretmenler daha çok anne öᇰrenim durumu yüksek okul 

ve lise olan öᇰrencileri disiplin yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirmektedir. Disiplin 

yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden  anne öᇰrenim durumu orta okul, 

ilk okul ve okur yazar olan öᇰrenciler daha az bir oranጐ teᗰkil etmektedirler.  

 

 8.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda 

bilgilendirilmeleri açጐsጐndan bakጐldጐᇰጐnda; anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise 

olan öᇰrenciler, anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere 

göre daha fazla sayጐda öᇰrenci sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda 

bilgilendirilmektedir. 

 

 9.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda 

bilgilendirilmelerinde anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrencilerin oranጐ 

anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre daha 

yüksektir.  
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 10. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin arkadaᗰlጐk iliᗰkilerinin önemini konusunda 

bilgilendirilmeleri açጐsጐndan anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrenciler  

anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre sayጐca 

daha fazladጐr.  

 

 11. 8. sጐnጐf öᇰrencilerine üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmesi 

konusunda anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrencilere  anne öᇰrenim 

durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre daha fazla sayጐda  

öᇰrenciye üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmektedir. 

 

 12. 8. sጐnጐf öᇰrencilerine meslekler konusunda bilgi verilmesi konusunda anne 

öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrencilere  anne öᇰrenim durumu orta okul, 

ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre meslekler konusunda daha fazla sayጐda  

öᇰrenciye  bilgi verilmektedir. 

 

 13.  8. sጐnጐf öᇰrencilerine öᇰrenci tanጐma formu konusunda bilgi verilmesi 

hususunda  anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrenciler  anne öᇰrenim 

durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre öᇰrenci tanጐma formu 

konusunda bilgilendirilmede sayጐca daha yüksek bir orana sahiptir.  

 

 14. Öᇰrencilerin problemlerinin belirlenmesinde yardጐmcጐ olmak amacጐyla 

rehberlik programጐnda “Problem Tarama Envanteri” nin doldurulmasጐ esasጐ yer 

almaktadጐr. Bu envanteri dolduran öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu anne öᇰrenim 

durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Problem Tarama Envanteri 

dolduran öᇰrencilerden anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan 

öᇰrenciler daha az sayጐdadጐr ve bu öᇰrencilere bu konuda daha rehberlik çalጐᗰmasጐ 

yapጐlmaktadጐr. 

 

 15. 8. sጐnጐf öᇰrencilerine üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtmak amacጐyla geziler 

düzenlenmekte; bu geziler daha çok anne öᇰrenim durumu yüksek okul, lise ve orta 

okul olan öᇰrencilere düzenlenmektedir. Anne öᇰrenim durumu ilk okul ve okur yazar 

olan öᇰrencilere ise bu konuda daha az rehberlik çalጐᗰmasጐ yapጐlmaktadጐr. 
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 16. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin sጐnጐflarጐnda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili 

görme taramasጐ yapጐlmasጐ konusunda çoᇰunlukla anne öᇰrenim durumu okur yazar olan 

ve ilk okul olan öᇰrencilerin sጐnጐflarጐnda görme taramasጐ yapጐlmaktadጐr. Anne öᇰrenim 

durumu orta okul, lise ve  yüksek okul olan öᇰrencilerin sጐnጐflarጐnda ise görme taramasጐ 

yapጐlmasጐna konusunda daha az özen gösterilmektedir. 

 

 17. Öᇰrencilerin okuldan kaynaklጐ sorunlarጐnጐn çözümünde rehber öᇰretmenlerin 

ilgililerle (müdür, müdür yardጐmcጐsጐ) iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ kanጐsጐnda olan öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu anne öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. 

Anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrenciler ise anne 

öᇰrenim durumu lise ve yüksek okul olan öᇰrencilere göre bu konuda daha az bir sayጐyጐ 

oluᗰturmaktadጐr. 

 

 18. Eᇰitim ve öᇰretimde velilerle iᗰbirliᇰinin önemi büyüktür. Öᇰrenci baᗰarጐsጐ 

ile ilgili olarak velilere bilgi verilmesi gerekmektedir. Daha çok anne öᇰrenim durumu 

yüksek okul ve lise olan öᇰrencilerin velilerine öᇰrenci baᗰarጐsጐ ile ilgili bilgi 

verilmektedir. Diᇰer yandan anne öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur yazar 

olan öᇰrencilerde ise baᗰarጐ ile ilgili velilerinin bilgilendirilmesi oranጐnda diᇰer 

öᇰrencilere göre düᗰüᗰ söz konusudur. 

  

 

 

5.3. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin baba öᇰrenim durumlarጐna göre rehberlik 

programጐndan yararlanma düzeyleri arasጐndaki farka iliᗰkin sonuçlar 

 

 1.  8. sጐnጐf öᇰrencilerinin rehber öᇰretmenleri ile tanጐᗰmalarጐ konusunda, rehber 

öᇰretmenleri tanጐᗰan öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu baba öᇰrenim durumu yüksek 

okul olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Rehber öᇰretmenleri ile tanጐᗰan öᇰrencilerden 

baba öᇰrenim durumu lise olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve 

okur yazar olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu orta okul olan öᇰrenciler baba 

öᇰrenim durumu ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim durumu ilk okul 

olan öᇰrencilere okur yazar olan öᇰrencilere göre daha fazla sayጐdadጐr.  
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 2.  Okul rehberlik servislerinin amaç ve iᗰlevlerinin tanጐtጐmጐ konusunda; bu 

iᗰlevler çoᇰunlukla baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilere tanጐtጐlmaktadጐr. 

Baba öᇰrenim durumu lise ve orta okul olan öᇰrencilere baba öᇰrenim durumu ilk okul 

ve okur yazar olan öᇰrencilere göre okul rehberlik servisinin amaç ve iᗰlevleri daha 

fazla tanጐtጐlmaktadጐr. Bu konuda en az orana baba öᇰrenim durumu okur yazar olan 

öᇰrenciler sahiptir.  

 

 3.  8. sጐnጐf öᇰrencilerine öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda 

baba öᇰrenim durumu lise yüksek okul ve orta okul olan öᇰrencilere baba öᇰrenim 

durumu ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere oranla daha fazla öᇰrenciye öᇰretim 

programጐ hakkጐnda bilgi verilmektedir. Öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgilendirilen 

öᇰrencilerden en az sayጐda baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrencilerdir. 

 

 4.  Not sistemi hakkጐnda bilgi verilen öᇰrencilerden baba öᇰrenim durumu 

yüksek okul ve lise olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu orta okul, ilk okul ve okur 

yazar olan öᇰrencilere göre sayጐca daha fazladጐr. Çoᇰunlukla baba öᇰrenim durumu 

yüksek okul ve lise olan öᇰrencilere not sistemi hakkጐnda bilgi verildiᇰi gibi en az oranጐ 

ise baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. 

 

 5.  Rehber öᇰretmenlerin 8. sጐnጐf öᇰrencilerini ortak ve seçmeli dersler 

konusunda  bilgilendirmeleri bakጐmጐndan deᇰerlendirildiᇰinde ortak ve seçmeli dersler 

konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden en yüksek oranጐ baba öᇰrenim durumu yüksek 

okul olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Çoᇰunlukla bu öᇰrencilere ortak ve seçmeli 

dersler konusunda bilgi verilmektedir. Bu konuda bilgilendirilen öᇰrencilerden en düᗰük 

oranጐ ise baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Bu 

öᇰrencilere diᇰer öᇰrencilere göre bu konuda daha az oranda rehberlik çalጐᗰmasጐ 

yapጐlmaktadጐr. 

 

 6.  Öᇰrencilerin ders konularጐndaki baᗰarጐsጐnጐ ölçmek için baᗰarጐ testleri yani 

sጐnavlar uygulanmaktadጐr. Bu sጐnavlar ise belirli bir yönetmelik çerçevesinde öᇰrencileri 

deᇰerlendirme amaçlጐ uygulanmaktadጐr. Sጐnav yönetmeliᇰi ile ilgili olarak öᇰrencilerin 

bilgilendirilmesi esasጐ söz konusudur. Sጐnav yönetmeliᇰi hakkጐnda bilgilendirilen 

öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu baba öᇰrenim durumu yüksek okul ve lise olan 
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öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Diᇰer öᇰrencilere göre, sጐnav yönetmeliᇰi hakkጐnda 

bilgilendirilen öᇰrencilerden, baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler ise 

azጐnlጐktadጐr. 

 

 7.  Disiplin yönetmeliᇰi hakkጐnda bilgilendirilen öᇰrencilerden büyük çoᇰunluᇰu 

baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerdir. Bu öᇰrencilerin bilgilendirme 

oranጐ diᇰer öᇰrencilere göre daha yüksek bir orandadጐr. Bilgilendirilen öᇰrencilerden 

baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler  en az sayጐdadጐr. Bu öᇰrenciler diᇰer 

öᇰrencilere göre daha az bilgilendirilmektedir. 

 

 8.  Sጐnava hazጐrlama ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgilendirilen öᇰrenciler büyük 

çoᇰunlukla baba öᇰrenim durumu lise olan öᇰrencilerden oluᗰmaktadጐr. Baba öᇰrenim 

durumu okur yazar olan öᇰrenciler diᇰer öᇰrencilere göre sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav 

kaygጐsጐ konusunda daha az bilgilendirilmektedir.  

 

 9.  Verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden 

büyük çoᇰunluᇰu baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. 

Verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden baba öᇰrenim 

durumu okur yazar olan öᇰrenciler diᇰer öᇰrencilere göre daha düᗰük bir orana sahiptir.  

 

 10. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinden çoᇰunlukla baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan 

öᇰrencilere üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmektedir. Diᇰer öᇰrencilere göre 

en az oranda olarak da baba öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrencilere üst öᇰrenim 

kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmektedir.  

 

 11. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinden meslekler konusunda çoᇰunlukla baba öᇰrenim 

durumu yüksek okul öᇰrencilere bilgi verilmektedir. Baba öᇰrenim durumu lise olan 

öᇰrenciler  orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim 

durumu orta okul olan öᇰrenciler ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere göre; baba 

öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrencilere okur yazar olan öᇰrencilere göre meslekler 

konusunda daha fazla sayጐda öᇰrenci bilgilendirilmektedir. 
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 12. Öᇰrenci tanጐma Formu konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden büyük 

çoᇰunluᇰunu baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Baba 

öᇰrenim durumu lise olan öᇰrenciler orta okul, ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere; 

baba öᇰrenim durumu orta okul olan öᇰrenciler ilk okul ve okur yazar olan öᇰrencilere; 

baba öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrencilere okur yazar olan öᇰrencilere göre öᇰrenci 

tanጐma formu konusunda daha fazla rehberlik görmektedir. 

 

 13. Oto biyografi dolduran öᇰrencilerden baba öᇰrenim durumu okur yazar olan 

öᇰrenciler yüksek okul, ilk okul, lise ve orta okul olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim 

durumu yüksek okul olan öᇰrenciler ilk okul, lise ve orta okul olan öᇰrencilere göre; 

baba öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrenciler lise ve orta okul olan öᇰrencilere göre 

daha yüksek bir orana sahiptir.  

 

 14. Problem tarama envanteri dolduran öᇰrencilerden baba öᇰrenim durumu 

yüksek okul olan öᇰrenciler lise, okur yazar, ilk okul ve orta okul olan öᇰrencilere göre; 

baba öᇰrenim durumu  lise olan öᇰrenciler baba öᇰrenim durumu okur yazar, ilk okul ve 

orta okul olan öᇰrencilere göre; baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler ilk 

okul ve orta okul olan öᇰrencilere göre;  baba öᇰrenim durumu ilk okul olan öᇰrenciler 

orta okul olan öᇰrencilere göre daha fazla sayጐdadጐr. 

 

 15. Üst öᇰrenim kurumlarጐna geziler düzenlenen öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Üst 

öᇰrenim kurumlarጐna geziler düzenlenen öᇰrencilerden baba öᇰrenim durumu ilk okul 

olan öᇰrenciler daha az sayጐdadጐr. Baba öᇰrenim durumu okur yazar ve orta okul olan 

öᇰrenciler sayጐca birbirlerine yakጐn orandadጐr. 

 

 16. Sጐnጐfጐnda görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐ yapጐlan 

öᇰrencilerden büyük çoᇰunluᇰunu baba öᇰrenim durumu okur yazar olan öᇰrenciler 

oluᗰturmaktadጐr. Bu konuda diᇰer öᇰrencilere göre daha az orana sahip olan öᇰrenciler 

ise baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerdir. Bu öᇰrencilerin sጐnጐflarጐnda 

görme problemi olan öᇰrencilerle ilgili görme taramasጐna daha az önem 

gösterilmektedir. 
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 17. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐn çözümünde rehber 

öᇰretmenlerinin ilgililerle iᗰbirliᇰi yapmasጐ konusunda baba öᇰrenim durumu yüksek 

okul olan öᇰrenciler okur yazar, orta okul ve ilk okul olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim 

durumu okur yazar olan öᇰrenciler orta okul ve ilk okul olan öᇰrencilere; baba öᇰrenim 

durumu orta okul olan öᇰrenciler ilk okul olan öᇰrencilere göre daha fazla oranda 

okuldan kaynaklanan sorunlarጐnda rehber öᇰretmenlerinin ilgililerle iᗰbirliᇰi yaptጐklarጐ 

kanጐsጐndadጐr.  

 

 

 5.4. 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin, okuduklarጐ okullarጐn bulunduklarጐ çevre 

açጐsጐndan, sosyo ekonomik durumlarጐna göre, rehberlik programጐndan 

yararlanma düzeyleri arasጐndaki farka iliᗰkin sonuçlar 

  

 1. Okullarጐnda Rehberlik Servisi olduᇰu konusunda bilgisi olan öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ 

ndaki öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. Diᇰer okullarda, okullarጐnda rehberlik servisi 

olduᇰunu bilmeyen öᇰrencilerin varlጐᇰጐ dikkati çekmektedir.  

 

 2.  Okullarጐnda rehberlik servisinin yerini bilen öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu, 

üst sosyo ekonomik düzeyde o lan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin  

oluᗰturduᇰu görülmektedir. Diᇰer iki okulun öᇰrencilerinin bu soruya aynጐ oranda yanጐt 

verdikleri, bu okullarda okul rehberlik servisinin yerini bilmeyen öᇰrencilerin var 

olduᇰu gözlenmektedir.  

 

 3. Alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda, büyük 

oranda, rehber öᇰretmenleri ile tanጐᗰmayan öᇰrencilerin olduᇰu göze çarpmaktadጐr. Bu 

okulda, rehberlik programጐnጐn yürütülmesinde titizlik gösterilmediᇰi, öᇰrencilerin sosyo 

ekonomik durum ve diᇰer etkenler nedeniyle programdan diᇰer öᇰrencilere göre daha az 

yararlanmakta olduklarጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

 4. Okul Rehberlik Servisinin amaç ve iᗰlevlerinin tanጐtጐldጐᇰጐ öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler oluᗰturmaktadጐr. ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin hemen hemen yarጐsጐnጐn, rehberlik programጐnጐn amaç ve 

iᗰlevlerinin kendilerine tanጐtጐlmadጐᇰጐ görüᗰünde olduklarጐ görülmektedir. Üst sosyo 
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ekonomik durumda olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda rehberlik programጐnጐn amaç 

ve iᗰlevlerinin tanጐtጐlmasጐ konusunda daha fazla hassasiyet gösterildiᇰi ortaya 

çጐkmaktadጐr.  

 

 5. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler, öᇰretim programጐ hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara göre, 

rehberlik programጐndan daha fazla yararlanmaktadጐrlar. Alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise bu konuda  bilgilendirilen öᇰrenci sayጐsጐ daha 

az olduᇰundan, diᇰer okullara göre rehberlik programጐndan daha az yaralandጐᇰጐ 

saptanmaktadጐr. 

 

 6.  Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler, not sistemi hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara göre, daha 

fazla sayጐda öᇰrencisi bilgilendirilirken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise not sistemi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin sayጐsጐ diᇰer 

iki okula göre daha az bir orana sahip olduᇰu görülmektedir. 

 

7. Ortak ve seçmeli dersler konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin büyük 

çoᇰunluᇰunu üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencileri ise bu konudaki bilgilendirilme oranጐnda daha az bir sayጐya sahiptir.  

 

8. Sጐnav yönetmeliᇰi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu 

üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrenciler 

oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerinin ise bu konuda daha az oranda bilgilendirildikleri sonucuna ortaya 

çጐkmaktadጐr.    

 

9. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler, disiplin yönetmeliᇰi hakkጐnda bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara 

göre, rehberlik programጐndan daha fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha 

az yaralanmaktadጐrlar. 
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10. Sጐnava hazጐrlanma ve sጐnav kaygጐsጐ konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin ise bu konuda diᇰer okullara göre daha az oranda 

rehberlik programጐndan yaralandጐᇰጐ ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

11. Verimli ders çalጐᗰma yöntemleri konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise bu konuda daha az sayጐda öᇰrencinin bilgilendirildiᇰi dikkati 

çekmektedir.  

 

12. Boᗰ zamanlarጐn deᇰerlendirilmesi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerin 

büyük çoᇰunluᇰunu orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri oluᗰtururken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda bilgilendirilen öᇰrencilerin diᇰer okullardaki öᇰrencilere göre 

daha düᗰük bir orana sahip olduᇰu sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

13.  Arkadaᗰ iliᗰkilerinin önemi konusunda bilgilendirilen öᇰrencilerden en 

düᗰük oranጐ, alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri 

oluᗰturmaktadጐr.  

 

14. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler, üst öᇰrenim kurumlarጐnጐ tanጐtጐcጐ bilgi verilmesi konusunda, diᇰer okullara 

göre, rehberlik programጐndan daha fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik düzeyde 

olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha 

az yaralandጐᇰጐ görülmektedir. Üst S.E.D’ a sahip Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda üt 

öᇰretim kurumlarጐnጐn önemi üzerinde daha fazla durulduᇰu sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

15. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin, meslekler konusunda, diᇰer okullardaki öᇰrencilere göre, rehberlik 

programጐnጐn amaçlarጐ gereᇰi daha yüksek bir oranda bilgilendirildiᇰi; alt sosyo 

ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencilerinin ise, bu konuda daha 

az oranda bilgilendirildikleri sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 
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16. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler, öᇰrenci tanጐma formu konusunda, diᇰer okullara göre, rehberlik 

programጐndan daha fazla yararlanጐrken; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler 

ጀlköᇰretim Okulu öᇰrencileri ise bu konuda rehberlik programጐndan daha az yaralandጐᇰጐ 

görülmektedir. 

 

17. Öᇰrenci tanጐma formu dolduran öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu, üst sosyo 

ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin oluᗰturduᇰu; alt 

sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise öᇰrenci tanጐma 

formu dolduran öᇰrencilerin diᇰer okullara göre daha düᗰük bir orana sahip olduᇰu 

sonucu ortaya çጐkmaktadጐr.  

 

18. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrenciler, Otobiyografi konusunda bilgi verilmesi hususunda, diᇰer okullara göre, 

rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐᇰጐ ortaya çጐkmaktadጐr. Bu konu dahilinde,  

orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu 

öᇰrencilerinin rehberlik programጐndan en az yararlandጐklarጐ sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

19. Otobiyografi dolduran öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu, üst sosyo ekonomik 

düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin oluᗰturduᇰu; orta sosyo 

ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise 

otobiyografi dolduran öᇰrencilerin diᇰer okullara göre daha düᗰük bir orana sahip 

olduᇰu sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

20. Problem tarama envanteri dolduran öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰunu, üst 

sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki öᇰrencilerin 

oluᗰturduᇰu; alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda ise 

problem tarama envanteri dolduran öᇰrencilerin diᇰer okullara göre daha düᗰük bir 

orana sahip olduᇰu görülmektedir. 

 

21. üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda, rehber 

öᇰretmenlerin, problem tarama envanterlerinin sonuçlarጐ  konusunda diᇰer okullara göre 

daha fazla sayጐda öᇰrenci ile görüᗰtükleri ortaya çጐkmaktadጐr. 
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22. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda 

baᗰarጐsጐzlጐk nedenleri anketi uygulanan öᇰrenci sayጐsጐ diᇰer okullara göre daha azdጐr. 

 

23. orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim 

Okulu’ nda, rehber öᇰretmenlerin, Baᗰarጐsጐzlጐk Nedenleri Anketinin sonuçlarጐ  

konusunda diᇰer okullara göre daha fazla sayጐda öᇰrenci ile görüᗰtükleri ortaya 

çጐkmaktadጐr. 

 

24. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda üst 

öᇰretim kurumlarጐna diᇰer okullara göre daha fala öᇰrenciye gezi düzenlediᇰi sonucuna 

ulaᗰጐlmaktadጐr.  

 

25. Alt sosyo ekonomik düzeyde olan ᗠirinevler ጀlköᇰretim Okulu’ nda görme 

problemi olan öᇰrencilerle ilgili Görme Taramasጐ Çalጐᗰmasጐ konusunda, diᇰer okullara 

göre daha fazla hassasiyet gösterildiᇰi dikkati çekmektedir. 

 

26. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ nda rehber 

öᇰretmenlerin kaynaᗰtጐrma öᇰrencilerini sጐnጐflarda ön sጐralarda oturtmaya dikkat 

ettikleri diᇰer okullarda ise bu konuda yeterli düzeyde hassasiyet gösterilmediᇰi ortaya 

çጐkmaktadጐr.  

 

27. Üst sosyo ekonomik düzeyde olan Canaydጐn ጀlköᇰretim Okulu’ ndaki 

öᇰrencilerin büyük çoᇰunluᇰu rehber öᇰretmenlerinin okuldan kaynaklanan sorunlarጐnጐn 

çözümünde ilgililerle iᗰbirliᇰi yaptጐᇰጐ kanጐsጐnda olduklarጐ ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

28. çoᇰunlukla, orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek 

ጀlköᇰretim Okulu’ nda, rehber öᇰretmenlerin, öᇰrenci velileri ile sጐk sጐk görüᗰmeye 

dikkat ettikleri sonucu ortaya çጐkmaktadጐr. 

 

29. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim 

Okulu’ nda rehber öᇰretmenlerin, diᇰer okullara göre daha fazla sayጐda öᇰrenci velisine 

baᗰarጐ ile ilgi konusunda bilgi verdikleri ortaya çጐkmaktadጐr.  
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30. Orta sosyo ekonomik düzeyde olan Altጐparmak Fethi Açançiçek ጀlköᇰretim 

Okulu’ nda rehber öᇰretmenlerin, diᇰer okullara göre daha fazla sayጐda öᇰrenci velisine 

etkili anne – baba olma konusunda bilinçlendirme amaçlጐ bilgilendirme toplantጐlarጐ 

yaptጐklarጐ, anne ve babanጐn bilinçlenmesinde öᇰrencinin baᗰarጐsጐna etkisinin önemi 

üzerinde durulduᇰu sonucuna ulaᗰጐlmaktadጐr. 

 

Sonuç olarak eᇰitim programlarጐ için önemli bir yer tutan rehberlik 

programlarጐndan, 8. sጐnጐf öᇰrencilerinin yararlanma düzeylerinde önemli farklጐlጐklar 

ortaya çጐkmaktadጐr. Bu farklጐlጐklarጐ yaratan cinsiyet, anne ve baba öᇰrenim durumu, 

sosyo ekonomik durum faktörleri üzerine 8. sጐnጐflar üzerinde yapጐlan araᗰtጐrmada, 

ergenlikten kaynaklጐ olarak kጐz öᇰrencilerin erkek öᇰrencilerden daha önce ergenliᇰe 

girmesi ve daha önce olgunlaᗰmasጐ, rehberliᇰin yaygጐn olarak problemli öᇰrenciler 

üzerine yürütülmesi görüᗰünde olunmasጐ gibi sebeplerle cinsiyet bakጐmጐndan erkek 

öᇰrenciler üzerinde daha fazla rehberlik etkinliklerinde bulunulduᇰu; anne ve baba 

öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin ve de sosyo ekonomik durumu üst sosyo 

ekonomik durumda olan öᇰrencilerin rehberlik programጐndan daha fazla yararlandጐᇰጐ 

sonucuna ulaᗰጐlmጐᗰtጐr.  
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ÖNERጀLER 

 

Araᗰtጐrmanጐn bu bölümünde, araᗰtጐrma bulgularጐna dayalጐ olarak aᗰaᇰጐdaki 

öneriler geliᗰtirilmiᗰtir. 

 

1.  Kጐz öᇰrencilerin ergenlik dönemine erkek öᇰrencilerden daha hጐzlጐ girdikleri 

bilinmektedir. Bu da kጐz öᇰrencilerin sorunlarጐnጐ rehber öᇰretmenleri ile daha rahat 

paylaᗰabilmelerini saᇰlamaktadጐr. Erkek öᇰrenciler sorunlarጐnጐ paylaᗰmakta çekingenlik 

gösteriyor olabilirler. Bu sorunun ortadan kalkmasጐ için rehber öᇰretmenlerin erkek 

öᇰrencilerle daha fazla rehberlik etkinliklerinde bulunmalarጐ gerekmektedir. 

 

2.  Kጐz öᇰrenciler ergenlik dönemini çocukluktan çጐkma ve olgunlaᗰma olarak 

görmelerine karᗰጐn erkek öᇰrenciler ise bu döneme geç girmelerine raᇰmen bu dönemi 

ruhsal yönden daha yoᇰun yaᗰamaktadጐr. Aileler ergin kጐzlarla erkeklere göre daha fazla 

ilgilenmektedirler. Erkek öᇰrencilerdeki bu ruhsal yoᇰunluk öᇰrencilerin derslere olan 

ilgilerini azalttጐᇰጐndan onlarጐ baᗰarጐsጐzlጐᇰa sevk edebilmektedir. Rehber öᇰretmenlerin 

bu dönemle ilgili olarak erkek öᇰrencilere ve özellikle de ailelere bu dönemin tüm 

özelliklerini ve karᗰጐlaᗰጐlacak sorunlara nasጐl tepki vereceklerini içeren seminerler 

verilmelidir. 

 

3. Rehber öᇰretmenlerin daha çok erkek öᇰrencilerin evlerini ziyaret ettikleri 

sonucundan yola çጐkarsak; rehber öᇰretmenlerin bu ziyaretlerde problemli öᇰrencileri 

ön plana aldጐklarጐ görülmektedir. Rehber öᇰretmenler sadece problemli öᇰrencileri deᇰil 

tüm öᇰrencileri evlerinde ziyaret etmeli; onlarጐn ev ortamlarጐnጐ ve aile içi iletiᗰimlerini 

incelemelidir. Bu da öᇰrenciyi tanጐyabilmek için önemli bir faktördür. 

 

4.  Ana ve baba öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰrencilerin sosyo ekonomik 

durumunun daha iyi olduᇰu göz önüne alጐnacak olursa; ailenin eᇰitim düzeyinin daha 

yüksek olmasጐ öᇰrencinin eᇰitimi üzerinde olumlu bir etki oluᗰturduᇰu gibi öᇰrencinin 

daha bilinçli bir birey olmasጐnda da önemli bir etkisi vardጐr. Dolayጐsጐyla anne ve baba 
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öᇰrenim durumu yüksek okul olan öᇰürenciler rehberlik programጐndan daha fazla 

yararlanmaktadጐrlar. Rehberlik programጐnጐn tüm öᇰrenciler üzerinde daha verimli 

olabilmesi için programda yer alan amaçlar ve etkinlikler bu farklጐlጐklar göz önüne 

alጐnarak düzenlenmelidir. 

 

5.  Rehberlik programጐnጐn amaçlarጐnጐn gerçekleᗰtirilmesinde, öᇰrencilerin sosyo 

ekonomik durumlarጐnጐn fark yattጐᇰጐ göz önüne alጐnacak olursa; programlarጐn 

hazጐrlanጐᗰጐnda bulunula çevre, sosyo ekonomik faktör göz önüne alጐnarak hazጐrlanmalጐ, 

öᇰrenciler arasጐnda eᗰit bir  tutum sergilenmelidir. 

 

6.  Rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danጐᗰma alanጐnda en az lisans 

eᇰitiminden geçmiᗰ elemanlarca yürütülmelidir. Rehberlik hizmetleri kadrolarጐna alan 

dጐᗰጐndan atam yapጐlmamalጐdጐr. 

 

7. Her okulda bir rehberlik servisi kurmak ve uzman bulundurmak güç olabilir. 

Bu nedenle, rehberlik araᗰtጐrma merkezlerine lisans eᇰitimli elemanlar  atayarak, 

öᇰretmenler sürekli desteklenmeli, özel ilgiye ihtiyaç duyan öᇰrencilere -kaynaᗰtጐrma 

öᇰrencilerine-  daha fazla özen gösterilmeli ve rehberlik etkinliklerinde 

Bireyselleᗰtirilmiᗰ Eᇰitim Programጐ’ na (BEP) önem verilmelidir.  

 

8. Okullarda verilen rehberlik hizmetlerine çok da fazla önem verilmediᇰi 

görülmektedir. Çocuᇰun birey olarak geliᗰiminde rehberliᇰin önemi yadsጐnamayacak 

kadar büyüktür. Bu yüzden de okullarda verilen rehberlik hizmetlerine daha gerçekçi 

olarak yaklaᗰጐlmalጐ ve gereken önem verilmelidir. 

 

9.   Ailenin eᇰitimi çocuᇰun eᇰitimine de yansጐmaktadጐr. Dolayጐsጐyla okullarda 

ailenin gerekli konularda bilinçlenmesine özen gösterilmelidir. Okul öncesinden itibaren 

ailenin eᇰitimi önemli bir boyut olarak ele alጐnmalጐdጐr. “Aile Katጐlጐm Programlarጐ” ve 

“Ana Baba Okullarጐ” yaygጐnlaᗰtጐrጐlmalጐdጐr. 

 

10.  Okullarጐmጐzda öᇰrenci geliᗰimi ilköᇰretim bünyesinde daha çok 1. kademe 

öᇰrencilerinde izlenmektedir. Oysa öᇰrencilerin her yጐl geliᗰimi titizlikle takip edilmeli; 

saᇰlጐk muayeneleri yapጐlጐp boy ve aᇰጐrlጐk ölçüleri ve diᇰer  saᇰlጐk bulgularጐ öᇰrencilerin 

geliᗰim dosyalarጐna kaydedilmelidir.  

Document converted by PDFMoto freeware version



 117 

 

11. ጀlköᇰretim bünyesinde sጐnጐf rehber öᇰretmenliᇰine bakጐldጐᇰጐnda 1. kademe 

öᇰretmenlerinin sጐnጐf öᇰretmeni olduklarጐndan ve öᇰrencilerle daha uzun süre iletiᗰim 

içerisinde olduklarጐndan rehberlik konusunda çok fazla problem ortaya çጐkmaktadጐr. 

Oysa 2. kademe öᇰretmenleri belli branᗰ derslerine girdikleri öᇰrencilerde sጐnጐf rehber 

öᇰretmenliᇰi yapmakta ve haftada 2 saat rehberlik saati uygulamaktadጐrlar. Bu rehberlik 

saatlerine aᇰጐrlጐk verilerek daha iᗰler ve etkin hale getirilmelidir. 

 

12. Üst öᇰrenim kurumlarጐ ve meslekler hakkጐnda özellikle de 8. sጐnጐf 

öᇰrencilerinin ciddi bir rehberliᇰe ihtiyacጐ vardጐr. Dolayጐsጐyla  üst öᇰrenim kurumlarጐ ve 

meslekler hakkጐnda sistemli bilgiler verilmeli; kaynak kiᗰilere baᗰvurulmalጐdጐr.  

 

13. ጀlköᇰretim bünyesinde 2. kademede sጐnጐf rehber öᇰretmenlerinden 

çoᇰunluᇰunun rehberlik hakkጐnda derinlemesine bilgi sahibi olmadጐklarጐ görülmektedir. 

Bu sebepten de sጐnጐf rehberliᇰinden gereken verim saᇰlanamamaktadጐr. Bu yüzden 

öncelikle sጐnጐf rehber öᇰretmenlerinin iᗰ baᗰጐnda yetiᗰmeleri için rehberlik ile ilgili 

kurslar ve seminerler düzenlenmelidir. 

 

14. Öᇰrencilerin baᗰarጐlarጐnጐ  etkileyen bir çok faktör vardጐr. Bu faktörlerin 

analizleri yapጐlarak özellikle de velilere bu konuda bilgilendirme seminerleri 

yapጐlmalጐdጐr. 

 

15. Her öᇰrenci ile mümkün olduᇰunca sጐk görüᗰülmeli; karᗰጐlaᗰtጐklarጐ güçlükler, 

hoᗰlandጐᇰጐ konular, onu üzen ve mutlu eden hususlar v.s. hakkጐnda sorular sorulmalጐ 

birebir ilgilenilmelidir. 

 

16. Rehber öᇰretmenlerin ilgili, dinleme becerisine sahip, empati kurabilen, 

kabullenebilen ve esnek olabilen, öᇰrencilerle iyi iletiᗰim kurabilen bir yapጐda olmasጐ 

gerektiᇰi düᗰünülecek olursa lisans eᇰitiminden mezun olmadan önce buna uygun olup 

olmadጐklarጐna dair bir teste tabi tutulmalጐdጐrlar. 

 

17. Öᇰrencilere iyi bir rehberlik verebilmesi için öᇰretmenlerin onlarጐ öncelikle 

tanጐmalarጐ gerektiᇰi yadsጐnmayacak bir gerçektir. O halde, öᇰretmenler öᇰrencileri 

tanጐmak için ailesi hakkጐnda bilgi sahibi olmalጐ; öᇰrencinin diᇰer öᇰretmenleri ile 
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iliᗰkilerini incelemeli; geliᗰim basamaklarጐnጐ takip etmeli; çocuᇰun okula baᗰladጐᇰጐndan 

itibaren gösterdiᇰi baᗰarጐ grafiᇰini takip etmeli; öᇰrencinin genel yetenek – beceri – 

fonksiyonel davranጐᗰ motiflerini incelemeli; öᇰrencinin arkadaᗰlarጐ ile iliᗰkilerini 

gözlemlemeli; genel saᇰlጐk taramasጐ ile ilgili bilgileri almalጐdጐr. 

 

18. Rehberlik programጐndan yararlanmada karᗰጐlaᗰጐlan en önemli sorunlardan 

biri de kalabalጐk sጐnጐflardጐr. Rehberlikte etkili iletiᗰim çok önemli bir husustur. Öᇰrenme 

ortamlarጐnጐn öᇰrenmeyi kolaylaᗰtጐrmasጐ gerekirken kalabalጐk sጐnጐflar bu etkinliᇰin 

verimini azaltmaktadጐr. Etkili iletiᗰim kalabalጐk sጐnጐflarda saᇰlanamamaktadጐr. Bu 

sebeple öᇰrenme ortamlarጐnda bulunan öᇰrenci sayጐsጐ azaltጐlmalጐdጐr.  
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