
T.C.  

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 

 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ 

REHBERLİK UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE 

EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 

 

 

 

Emine Arslan Kılıçoğlu 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

DANIŞMAN  
Doç.Dr. Yavuz Erişen  

 

 

 

 

Konya 2013



 
 

i

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 
 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI 

Adı Soyadı EMİNE ARSLAN KILIÇOĞLU 

Numarası 094238031008 

Ana Bilim / 
Bilim Dalı 

ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ – ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ  

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

   
   

   
   

   
 Ö
ğr

en
ci

n
in

 

Tezin Adı 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ REHBERLİK UYGULAMALARININ 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 

 

 

            Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel 
etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik 
davranış  ve  akademik  kurallar  çerçevesinde elde edilerek  sunulduğunu,  ayrıca  tez 
yazım  kurallarına  uygun  olarak  hazırlanan  bu  çalışmada  başkalarının  eserlerinden 
yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

  EMİNE ARSLAN KILIÇOĞLU 

 

                                                                                                        Öğrencinin imzası 

                                                                                                        (İmza) 

 

X



 
 

ii

TEŞEKKÜRLER 

Kocaman, kocaman hayallerim vardı benim, ben küçücükken… 

Keyifli bir yolculuğa çıkmıştım ve beni aydınlatacak çok güzel keyifli bilim 

insanlarının yardımına ihtiyacım vardı… 

Hayatımı hem akademik olarak hem de insani olarak aydınlatan, bana zaman 

ayıran, heyecanlarımı paylaşan, hayallerimin gerçekleşmesine yardımcı olan, çok 

kıymetli hocalarım Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN’e ve Yard. Doç. Dr. M.Osman Kurtkan 

KAPICIOĞLU’na,  kocaman, kocaman teşekkürler… 

Üniversite hayatım sırasında bana daima destek olan hocam, İsmihan 

KAPICIOĞLU’na, teşekkürler… 

Yüksek lisans sürecimde danışmanım olarak bana büyük emek sarf eden, 

araştırmanın her aşamasında, beni daha iyisini yapabileceğime inandıran, kıymetli 

hocam Doç. Dr. Yavuz ERİŞEN’e, sabrı, ilgisi ve bilgisini sınırsızca paylaştığı için 

sonsuz teşekkürler… 

Araştırma sürecimde ve SPSS programının kullanımındaki bilgi ve zaman 

paylaşımından dolayı Doç. Dr. Nadir ÇELİKÖZ’ e çok teşekkürler… 

Bana öğrenmeyi ve merak etmeyi sevdiren lise Edebiyat Öğretmenim İsmail 

ACAR’a ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lise öğretmenim Zeynep ERDEN’e, 

teşekkürler… 

Araştırmamın nitel araştırma kısmında rehber öğretmenlerle yaptığım 

görüşmelerde yardımını esirmeyen ve zamanını paylaşan rehber öğretmen arkadaşım 

Ümmühan YILDIRIM AKGÜLOĞLU ve eşi rehber öğretmen Hasan 

AKGÜLOĞLU’na, teşekkür ederim… 

Tezin dil ve düzen bakımından düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen 

arkadaşım Türkçe öğretmeni Kevser ÇOLAK’ a  teşekkür ederim… 



 
 

iii

Araştırma sürecimde yardımcı olan Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, 

araştırma kapsamında Isparta ilinde görev yapan tüm ilköğretim idareci ve anasınıfı 

öğretmenlerine teşekkürler… 

Yüksek lisans sürecimde hayatımı paylaşmaya başladığım eşim Arafat 

KILIÇOĞLU’na, akademik hayatımı desteklediği için ve bu süreçte kararlılıkla, 

anlayışla, yanımda olduğu için sonsuz teşekkür ederim… 

Ve hayatım boyunca başarı ve başarısızlıklarımda desteklerini asla 

esirgemeyen ve her şeyi anlamlı kılan ablam Zeycan ARSLAN’a, Annem Naciye 

ARSLAN’a, Babam Bayram ARSLAN’a, sonsuz sevgi ve desteklerinden dolayı 

kocaman, kocaman minnet dolu teşekkürler ederim… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iv

ÖNSÖZ 

Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Ev 

Yönetimi Anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans çalışma 

programının gereği olarak hazırlanan bu araştırma, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde eğitim 

ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 Araştırmanın, birinci bölümünde, araştırmanın problemi açıklanarak; amacı, 

önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve bazı temel kavramların tanımları ile kısaltmaların 

açık anlamlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın yöntemi, üçüncü 

bölümde bulgular ve yorum, dördüncü bölümde ise sonuç ve önerilere yer 

verilmiştir. 

Bu araştırmanın okul öncesi eğitim öğretmenlerinin rehberlik çalışmalarına 

yönelik eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.  

                          Konya 

                         Emine Arslan Kılıçoğlu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

Adı Soyadı EMİNE ARSLAN KILIÇOĞLU 

Numarası 094238031008 

Ana Bilim / 
Bilim Dalı 

ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ – ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ 

Programı Tezli Yüksek Lisans                           Doktora  

Tez Danışmanı 

 

DOÇ. DR. YAVUZ ERİŞEN 

   
   

   
   

   
 Ö
ğr

en
ci

n
in

 

Tezin Adı 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ REHBERLİK UYGULAMALARININ 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 

 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik 

uygulamalarının gerçekleştirilmesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. 

Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın 

Çalışma evrenini Isparta ili merkez ilçelerinde çalışan öğretmenler oluşturmuştur. 

Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları kendi görüşleri doğrultusunda belirlenmeye 

çalışılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak ulusal ve uluslararası 

literatürün incelenme sonucunda araştırmacı tarafından geliştirilen ve geçerliliği, 

güvenirliği test edilmiş “okulöncesi eğitimde etkili rehberlik uygulamaları yeterlilik 

ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek öğretmenlerin “kişisel rehberlik”, “eğitsel rehberlik” ve 

“mesleki rehberlik” le ilgili yeterliliklerini kapsayan davranışlardan oluşmuştur. Nitel 

veriler ise, rehber öğretmenlere sorulan iki açık uçlu soru ile elde edilmiştir. 
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Araştırmada, elde edilen nicel bulgulara göre ulaşılan sonuçlar şunlardır; okul 

öncesi öğretmenlerinin, kişisel rehberlik ve eğitsel rehberlik uygulamalarında 

kendilerini büyük ölçüde yeterli buldukları, ancak mesleki rehberlik faaliyetlerini 

uygulama konusunda kısmi yetersizlikleri olduğu belirlenmiştir. Bazı kişisel 

değişkenler açısından değerlendirildiğinde; okul türü değişkeni, yani öğretmenlerin 

bağımsız anaokulu ya da ilköğretime bağlı anasınıflarında görev yapıyor olmaları; 

kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik açısından yeterlilik algılarını etkilememektedir. 

Öğretmenlerin mesleki deneyimlerinin az ya da çok olması kişisel, eğitsel ve mesleki 

rehberlikle ilgili yeterlilik algılarını etkilememektedir. Lisans eğitimi süresince, okul 

öncesi eğitimde rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulan ve bulmayan okul 

öncesi eğitimi öğretmenlerinin olması kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlikle ilgili 

yeterlilik algıları benzerlik göstermektedir.  

Araştırmada elde edilen nitel bulgulara göre ulaşılan sonuçlar şunlardır; okul 

öncesi eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere göre, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesinde, rehberlik 

alanında (kişisel, eğitsel ve özellikle mesleki rehberlik) yetersiz oldukları 

görülmüştür. Özellikle okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yaptıkları uygulamalarda, 

mesleki rehberlik alanlarında yapılan yanlışlıkların okul öncesi eğitimin gelişimini 

olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, özel 

eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ve ailelerine yönelik rehberlik hizmetlerinde yöntem 

ve uygulama anlamında desteklenmeleri gerekmektedir. Okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar karşısında yetersiz kaldıkları ve her okulda 

rehber öğretmen bulunmaması nedeniyle de sorunların çözümsüz kaldığı bilgisi 

edinilmiştir. Özellikle kişisel ve mesleki rehberlik anlamında ailelerin beklentileri 

bulunmaktadır. Okul öncesi eğitim öğretmenleri arasında rehber öğretmenlerle 

çalışabilen öğretmenlerin daha az problem yaşadıkları ifade edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Okul Öncesi Eğitim, Rehberlik, Eğitim İhtiyacı 

Belirleme 
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Tezin İngilizce Adı 

 

EFFECTIVE TEACHERS PRESCHOOL EDUCATION 
PRACTICE GUIDANCE REALIZATION OF THE 
IDENTIFICATION OF TRAINING NEEDS 

 

SUMMARY 

The aim of this study was; to determine the training needs of pre-school 

education teachers on realizing their own effective guidance practices.  

Quantitative and qualitative research methods were used in the study. The 

study population consisted of teachers working in the central districts of the province 

of Isparta. The training needs of teachers were tried to be determined in accordance 

with their own opinions.  After going through the national and international 

litterateur, to collect qualitative data "The Competency Scale of Effective Guidance 

Practices in Pre-School Education" was developed by the researcher as data 

collection tool whose validity and reliability had already been tested. Qualitative 

data, however, were obtained with two open-ended questions asked guidance 

counselors. The scale consists of teachers’ behaviors regarding competencies of 

"personal guidance", "educational guidance" and "vocational guidance". 
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According to the quantitative findings in the study, pre-school teachers found 

themselves sufficient in personal guidance and educational guidance applications 

largely, but on the other hand they found themselves partially insufficient in practice 

of vocational guidance activities.  When it is considered in terms of some personal 

variables, such as school type variable does not affect their perceptions of 

competence in terms of personal, educational and career guidance. Teachers' 

professional experience to be more or less does not affect their perceptions of 

personal, educational and career guidance competence. According to the qualitative 

findings of the research, the results obtained are as follows: guidance teachers 

working in pre-school education were found to be inadequate on effective guidance 

practices in the field (personal, educational and particularly in vocational guidance). 

Especially in applications of pre-school teachers, the mistakes made in the areas of 

vocational guidance are thought to affect the development of pre-school education 

adversely. Pre-school education teachers need to be supported in guidance services 

for students and their families with special educational needs in terms of 

methodology and implementation. Pre-school education teachers are insufficient 

when they come across problems and due to lack of guidance counselors at each 

school the issues remain unresolved. There are expectations of families, especially in 

terms of personal and professional guidance. Among pre-school teachers, the 

teachers working with guidance teachers have expressed themselves as having fewer 

problems. 

 

Key Words: Pre-school Education, Guidance, Identification of Training Needs  
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi açıklanarak; amacı, önemi, sayıltıları, 

sınırlılıkları ve bazı temel kavramların tanımları ile kısaltmaların açık anlamlarına 

yer verilmiştir. 

1.1. Problem 

Geçmişten günümüze çocukların gelişiminde büyük öneme sahip olan, her yıl 

eğitim ve yaygınlaştırma anlamında değiştirilmeye ve geliştirilmeye çalışılan, okul 

öncesi eğitim kurumlarının sayısı, ülkemizde her yıl daha da arttırılarak 

yaygınlaştırılmaktadır. 

Okul öncesi eğitim dönemi, insan hayatının geleceğini oluşturan bir süreçtir. 

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun toplumsallaşma sürecinde çok önemli bir 

basamaktır ve bu eğitimin çocuğun yaşına, bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına 

uygun şekilde verilmesi gerekmektedir. Çocuğun, akranlarıyla ve yetişkinlerle 

kurduğu ilişkiler, onun gelişiminde son derece etkilidir. Çocuğa erken yaşta 

verilmeye başlanacak olan okul öncesi eğitimin çocuğa, ailesine ve topluma 

sağlayacağı fayda tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, her çocuğun 

mümkün olan en erken yaşta eğitim alması düşüncesi doğmuştur ( Diken,  2010: 13). 

Gelişen ülkelerin eğitim seviyelerini yükseltme çalışmalarının okul öncesi eğitim 

döneminde başladığı gerçeği yapılan araştırmalarda görülmüştür. Okul öncesi eğitim 

kurumlarında uygulanan programlar ve çocuğa sunulan ortam planlı, sistemli, 

çocukların yaş ve gelişim özelliklerini destekleyici nitelikte olduğundan, kurumlarda 

verilen okul öncesi eğitim büyük önem taşır. Okul öncesi eğitim; çocuğun, kendi 

bedensel yapısını tanıması, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve vücudunu 

etkin bir biçimde kullanabilmesine yardımcı olur.  

Okul öncesi eğitim, hem aile de, hem de okul öncesi eğitim kurumlarında 

verilmektedir. Başlangıçta, çocuğun gelişiminde aile çevresi birinci derecede etkili 

olmakla birlikte, daha sonraki yıllarda aile çevresi, çocuğun tüm gelişim ihtiyaçlarını 
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karşılama da yetersiz kalabilir. Bu durumda devreye, çocukların yaşıtlarıyla kendi 

çevrelerini oluşturup gelişimlerini en sağlıklı, en doğal biçimde yaşayabilecekleri bir 

ortam sağlayan okul öncesi eğitim kurumları girmektedir  (Aral, 2003: 15 ). 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, çocuğun erken çocukluk dönemindeki çeşitli 

gereksinimlerini karşılayabilmek, bugünkü bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

sağladığı olanaklarla artık ailenin yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan 

çıkmıştır. Bu açıdan okul öncesi eğitim kurumları, çok önemli bir görev 

üstlenmektedirler. Bu kurumlar, çağdaş toplumun gereksinimi olan duygu ve 

düşüncelerini özgürce anlatabilen araştırmacı, meraklı, girişimci, üretici, karşılaştığı 

problemlere çözümler ve seçenekler üretebilen, kendi kendine karar verebilen, kendi 

haklarına ve başkalarının haklarına saygılı, sahip olduğu gücü en üst düzeyde 

kullanabilen, kendi kendini denetleyebilen bireyler yetiştirebilmek için ailenin en 

büyük desteği olmak durumundadır (Oktay,2003).  

Çocuk tüm gelişim alanlarına ilişkin temel bilgi beceri, tutum ve 

alışkanlıkları ailede kazanmaktadır. Bu açıdan aile, çocuğun bakımı, gelişimi ve 

eğitiminden sorumlu başlıca kurum olma özelliği taşımaktadır. Aileden sonra 

okul öncesi eğitim kurumları, çocuğu toplumsal yaşama hazırlamada aileyi 

destekleyen kurumlar olarak sistem içinde yerlerini almaktadır. Bu doğrultuda, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de okul öncesi eğitim 

kurumları, olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların 

diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böylelikle 

onların ilköğretime mümkün olduğunca eşit koşullarda başlamalarını sağlamak 

konusunda önemli rol oynamaktadır (Kandır,2001:151). Okul öncesi eğitim 

sürecinde beklentilerin gerçekleşmesi için önemli olan okul aile ve çocuk üçgeninin 

etkili bir şekilde birbirini besleyeceği düşünülmektedir. Çocuğun dış etkilere en fazla 

açık olduğu ve korunmaya en fazla gereksinim duyduğu okul öncesi dönemin 

öğretmenler, aile, okul ve toplum işbirliği ile en iyi şekilde değerlendirilmesi, sağlıklı 

bir toplum işbirliği ile en iyi şekilde değerlendirilmesi, sağlıklı bireylerin 

yetiştirilmesi açısından son derece önemlidir (Oktay, 2006:16). Okul öncesi dönem 

insan yaşamının temelini oluşturur. Bu dönemdeki yaşantılar çocuğun gelecekte 
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hayata bakış açısını önemli ölçüde etkiler. Bunun yanı sıra okul öncesi eğitimde aile 

en önde gelen kurum olmakla birlikte, okul öncesi eğitim kurumları, kitle iletişim 

araçları da ailenin eğitim çabalarına değişik katkıda bulunabilir. Sağlıklı, mutlu 

yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve en iyi değerlendirebilecek 

şekilde gerekenler yapılmak zorundadır (Oktay,2006:15). Genel olarak üzerinde 

durulduğu gibi, okul öncesi eğitimin önemi şöyle özetlenmiştir;  

• Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminin farklı farklı yönlerinin 

birbiriyle ilişkisinin en fazla olduğu dönemdir. Bu açıdan çocuğun ileriki hayatını 

etkileyen önemli bir süreçtir. 

• Okul öncesi dönemde çocuğun öğrenmeleri, sonraki yaşlardaki 

öğrenmelerinin temelini oluşturur.  

• Ailenin, çocuğun eğitiminde yer almasını ve eğitimin sürekliliğini sağlar. 

• Çocuğun kazandığı davranışların büyük bir kısmı yetişkinlikte onun 

olumlu bir   kişilik geliştirmesini, kendi kendisine yetmesini ve doğru kararlar 

vermesini sağlar. Bu dönem, çocuğun kişilik yapısını, tutumlarını, alışkanlıklarını, 

inancını ve değer yargılarını oluşturması açısından önemlidir (Zembat 2001). 

Yapılan araştırmalar okul öncesi dönemdeki gelişmelerin çocuğun sonraki 

öğrenme ve gelişme alanlarını büyük ölçüde etkilediği yönündedir. Bloom(1964)’a 

göre, 17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin % 50’si 4 yaşına kadar, % 30’u 8 

yaşına kadar ve % 20 ise 17 yaşına kadar oluşmaktadır.Çocukların 18 yaşına kadar 

gösterdikleri okul başarısının %33’ü 0-6 yaş arasındaki kazanımlarla 

açıklanabilmektedir (Erözkan, Deniz, 2006:342). 

Okul öncesi eğitimin sadece ülkemizde değil tüm dünyada sivil toplum 

kuruluşları tarafından da önemsendiği görülmektedir. UNİCEF’ te bu sivil toplum 

kuruluşlarından biridir. UNİCEF’ in sadece bir ülkede değil tüm dünyada 

ulaşabildiği her yerde hizmetlerini sürdürdüğü görülmektedir. 
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UNICEF, okul öncesi eğitim kurumlarını “yaşama en iyi başlangıç” yeri olarak 

görmekte ve çocuklar için yaşamsal önemi olan bu dönemeçte, onlara eşit haklar 

verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişiminde, 

kişiliğinin oturmasında, sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde temel yapı taşlarının 

atıldığı kritik bir dönemdir. Çocuk yedi yaşında okula başladığında gelişiminin 

büyük bir kısmını tamamlamış olur ve eğitim için çok geç kalınır. Bu yüzden, 

mecburi eğitim süresini daha küçük yaşlara indirmek doğru olacaktır.  Türkiye’de 

okul öncesi eğitim kurumlarının yetersizliğinin yanında eğitim kalitesi problemi de 

vardır. Araştırmalar, mevcut kurumların niteliklerinin farklılık gösterdiğini ve 

ülkemizdeki eğitim amaçlı kurumların sayılarının, çocuk bakım amaçlı olanlardan 

daha az olduğunu saptamıştır.  Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi Türkiye’de okul 

öncesi eğitim yetersizdir. Bunun nedeni erken çocukluk eğitimi bilincinin, çocuğun 

gelişiminde ne kadar önemli rol oynadığının, yeterince anlaşılamamış olmasıdır. 

Oysa yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmalar erken yaşların çocuğun; zekâ, kişilik 

ve sosyal gelişiminde kritik bir dönem olduğunu ve bu yaşlardaki ihmalin sonraki 

dönemleri de etkilediğini vurgulamaktadır. Çocuğun ihtiyaçlarının bu dönemde 

gerektiği gibi karşılanmaması, çocuğun gelecekteki hayatında davranış 

problemlerine, zihinsel ve fiziksel geriliğe neden olabilir  (Gümüş, 2009). 

Okul öncesi eğitim, yapılandırılırken birçok uzman tarafından Milli Eğitim 

Şuralarında görüşülmüş olup, 1993 yılında yapılan şurada sınırları çizilmiş ve 

tanımlanmıştır. XVI. Milli Eğitim Şurası’nda (1993) okul öncesi eğitimin tanım ve 

kapsamı şu şekilde belirtilmektedir: “Okul öncesi eğitimi; 0-72 ay grubundaki 

çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun zengin uyarıcı ve 

çevre imkânları sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden 

gelişimlerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en 

iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitimin bütünlüğü 

içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir.  

Genellikle halk arasındaki yaygın kullanımı içinde okul öncesi eğitim, çocuğun 

yaşamının, ilköğretime başlamasından önceki bir ya da iki yılı olarak 

anlaşılmaktadır. Fakat,  okul öncesi eğitim, daha çok 3-4-5 yaşındaki çocukların 
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düzenli bir programla eğitildikleri kurumlardaki eğitim için kullanılmaktadır. Oysa 

en geniş anlamıyla, çocuğun doğumundan ilkokula başlayıncaya kadar süren döneme 

okul öncesi dönem, bu dönemdeki eğitsel etkinliklerin tümüne de okul öncesi eğitim 

adı verilir (Oktay, 1993:37). 

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen sıfır altı yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki 

yaşamlarında çok önemli bir yeri olan; bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, 

zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, bu doğrultuda kişiliğin 

şekillendiği “ erken çocukluk  çağı” diye de adlandırılan gelişim ve eğitim süreci 

olarak tanımlanabilir (Aral, 2003:15). 

Yukarıdaki açıklamalarda da belirtildiği gibi, okul öncesi eğitimin tanımı, okul 

öncesi eğitim kurumlarının niteliği ve çocuğa olan katkılarından bahsedilmiştir. Bu 

kısımda, okul öncesi eğitimin önemini çocuk, aile, toplumun niteliği ve bireyin 

gelecek yaşantısı açısından değerlendirmek daha geniş bir bakış açısı sunacaktır.   

Her yüzyılda yaşanan olayların diğer sistemlere olduğu gibi, eğitim öğretim 

sistemine de olumlu olumsuz katkılar sağladığı görülmüştür. Bu katkılar yalnızca 

okul öncesi eğitim sistemini değil, tüm eğitim öğretim kademelerini etkilemiştir. 

Dolayısıyla, birbirini besleyen eğitim sistemi içerisinde gelişen yaklaşımlar ve 

yaklaşımlara bağlı olarak geliştirilen amaçlar ve yönlendirmeleri incelemekle 

araştırmanın anlaşırlığını arttıracağı düşünüldüğünden aşağıda bir takım açıklamalara 

ver verilmiştir.   

20. Yüzyıla kadar eğitim uygulamalarına egemen olan klasik eğitim anlayışı, 

insanı genel olarak akıl ve mantıkla davranan bir varlık olarak görmekte, öğretimde 

başkalarının deneyimlerinin aktarılmasına ve zihin disiplinine önem vermektedir 

(Kuzgun,2009:11). Yaklaşımların varlığı, zaman içerisinde eğitimin amacını 

değişkenler doğrultusunda farklı açılara yönlendirmiştir. Bu yüzden okullarda sadece 

eğitim öğretim verilmesinin yeterli olmadığı yapılan araştırmalar sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bununla birlikte bireyin eğitim öğretim hayatında bir de geliştirilmesi ve 

değiştirilmesi gereken davranışları, ruh sağlığı, olaylara uyum sağlama süreci gibi 
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rehberlik çalışmalarını içeren bir olgu ile eğitim öğretimin desteklenmesi gereği 

ortaya çıkmıştır. 

Çağımızda eğitimin amacı, bireyler arasındaki farkları göz önüne alarak, 

öğretimi bireylerin gereksinimlerine uyarlamaktır. Ancak kalabalık okullarda 

öğretmenlerin öğrencilerini tek tek tanıması ve öğretimi bireysel gereksinimlerine 

göre uyarlaması bir özlemden ileri gidememektedir. Ayrıca, birbirinden farklı 

öğrenim yaşantıları arasında bir ilişki kurmak ve edinilen yaşantılarının hayat 

amaçları ile ilişkisini görmek için öğrencinin özel bir yardıma ihtiyacı vardır 

(Kuzgun,2009:8). 

Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma eğitim sürecinin ayrılmaz ve 

tamamlayıcı bir yanını oluşturduğu yaygınlıkla kabul edilmekte ve tartışma konusu 

yapılmamaktadır. Bu durum rehberlik ile eğitim arasındaki yakın ilişkiyi 

vurgulamaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yoksun bir 

eğitim süreci nitelikli olarak kabul edilmektedir. Çağdaş eğitim ve rehberlikten hız 

alan bir anlayışı desteklemektedir. Bunun içindir ki, modern okulda psikolojik 

danışma ve rehberlik hizmetleri vardır. Modern okulun bütün çalışmaları 

rehberlikten hız alan bir anlayışla düzenlenmektedir (Kepçeoğlu,1990:29). 

Kepçeoğlu (1999)’ a göre rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini 

çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine en uygun düzeyde 

geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlaması ve böylece kendini 

gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır 

(Erözkan, Deniz, vd., 2006:6). Her bireyin eğitsel, mesleksel ve kişisel sorunlarını 

çözerek kendini gerçekleştirmesi ile rehberlik arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu ilişki 

anlaşıldıktan sonra ülkemiz okullarında da bu alanlara yönelik rehberlik 

uygulamaları başlatılmış bulunmaktadır (Bakırcıoğlu,1982:1). 

Eğitsel rehberlik; çocuğun eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlilikler 

kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım 

etmek ve böylece uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik 

hizmetlerdir (Yeşilyaprak,2010:116). 
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Mesleki rehberlik, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçmesi, 

benimsemesi, seçtiği mesleğe hazırlanması ve o meslekte ilerlemesi için kişiye 

götürülen uzmanlık düzeyindeki düzenli ve sürekli hizmetler demektir 

(Bakırcıoğlu,2003:69).  

Kişisel rehberlik, eğitim sürecinde öğrencilerin “kişisel-sosyal” gelişim 

ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı 

olmak amacıyla yürütülecek rehberlik hizmetleridir (Yeşilyaprak,2010:68).  

Kişisel rehberlik, bireye kendini, başkalarını, ailenin değerini, anlama ve kabul 

etme; toplumsal olguyu anlama; “karar verme, amaç belirleme, plan yapma, onu 

yürütme; kendini tehlikelerden koruma ve kişisel güvenliğini sağlama yardımı 

yapmaktır. Bu yolla onun bireysel-toplumsal gelişimi; değişik bir deyişle yaşamı 

öğrenmesi sağlanmış olmaktadır (Bakırcıoğlu,2003:81). 

Rehberlik, insanlara kazandırdığı nitelikler açısından incelendiğinde, eğitimin 

her basamağında önemle uygulanması gerekir. İnsanlar yaşamlarının her aşamasında 

farklı problemler yaşarlar ve farklı sorunlara her döneminde çözümleri farklı 

olacaktır. Dolayısıyla eğitim kademelerine bakıldığında, okul öncesinde, 

ortaöğretimde ve yüksek öğretimde farklı rehberlik uygulamalarına ihtiyaç 

duyulacaktır. Bu ihtiyacın giderilmemesi durumunda birey eğitim yaşantısında doğru 

olmayan seçimler yapabilir ve kendini gerçekleştirmek için geç kalmış olabilir. Bu 

yüzden her kademede görev yapan öğretmenlerimizin öğrencilerinin kişisel, eğitsel 

ve mesleki rehberlik alanlarındaki gerekli uygulamaları yapabilmeleri bireyler için 

önemlidir. Özellikle bireyin kendini tanımaya başladığı okul öncesi eğitim 

döneminde rehberlik uygulamalarının üzerinde çok daha itina ile durulması 

gerekmektedir. Oyun çocuğunun rehberlik uygulamaları kapsamında, okul öncesi 

eğitim döneminde çocuğunun gelişimine uygun bir eğitim ortamı hazırlamak, bu 

gelişimin okulda, ailede ve çevrede en iyi şekilde sürmesi için gerekli katkıları 

yapmak öğretmenin temel işlevidir. Oyun çocuğundan okul çocuğu olmaya bir geçiş, 

bir başlangıç sayılan bu dönemde çocuğun kazanacağı temel anlayış ve tutumlar tüm 

eğitim sürecini önemli ölçüde etkiler (Yeşilyaprak, 2010: 80). 
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Rehberlik hizmetlerini, eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak kabul eden 

günümüz yaklaşımlarında amaç, öğrencilerin, öğretimden en üst düzeyde 

yararlanmalarını sağlayacak koşulları hazırlamaktır. Bu anlayışın egemen olduğu bir 

okulda, öğrencilerin ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici çalışmalara ağırlık 

verilmektedir. Öğrencilerin yerinde ve doğru kararlar verebilme ve kişisel planlar 

yapabilme güçleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Okuldaki tüm görevliler rehberlik 

hizmetlerinden sorumludurlar (Bakırcıoğlu, 2000: 33). Özellikle okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin 0-6 yaş çocuğunun tüm gelişim alanlarını önemseyerek, kişisel 

rehberlik, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik çalışmaları ile ilgili çalışmaları 

titizlikle yürütmeleri okul öncesi eğitimin niteliğini arttıracaktır. Kişiliğin gelişim 

gösterdiği okul öncesi eğitim sürecinde rehberlik çalışmaları, çocuğun rol modeli 

olan öğretmeni tarafından uygulanırsa, çocukla iyi iletişiminden dolayı çocukların 

üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Ailelerin ve rehber öğretmenlerin, okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinden beklentilerinin olduğu bilinmektedir. Fakat, okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarını gerçekleştirebilmeleri için, 

rehberlik alanında yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.  

Ancak Türkiye’ de okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bu dönemdeki 

çocuklara yönelik, eğitsel, bireysel ve mesleki rehberlik hizmetlerini ne ölçüde etkili 

olarak gerçekleştirildikleri, bu konudaki yeterliliklerinin ne olduğu konusunda çok az 

bilgi bulunmaktadır. Bununla birlikte, ulusal düzeyde istatistikler ve öğretmen 

eğitimi ile ilgili araştırmalar, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının önemli 

bir kısmının yüksek nitelikli öğretmen yetiştirmede yetersizlikleri olduğunu 

göstermektedir. Diğer yandan, öğretmenlerin göreve başladıktan sonra gelişimlerini 

sağlamak için gerçekleştirilen stajyerlik uygulamaları ve hizmet içi eğitim 

etkinlikleri de bazen yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliğin temel nedenlerinden biri 

öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik yeterli araştırmalar 

yapılmadan hizmet içi eğitim uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Araştırmalar 

öğretmen yeterliliklerinin öğrenci başarısını önemli ölçüde etkilediğini ortaya 

koymuştur (Erişen 2001). Öğretmenlerin niteliğinin öğrencilerin öğrenmeleri ve 

gelişimleri üzerinde etkileri, tüm bu etkenlerden daha önemli görülmektedir (Rivkin, 

Hanushek ve Kain, 2005). Öğretmen niteliklerinin öğrencilerin gelişiminde etkisini 
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ve önemini gösteren bulgular, birçok ülkenin ve özellikle de bazı Avrupa Birliği 

ülkelerinin 1980’lerin başından bu yana öğretmen yeterliklerine odaklanmasını 

sağlamıştır.  Öğretmenlerin niteliğinin ve yeterliklerinin öğrencilerin eğitiminde 

önemi, çeşitli belge ve çalışmalarda tartışmaya yer bırakmayacak bir açıklıkla ifade 

edilmiştir. Avrupa Parlamentosunun 2008 yılında öğretmenlerin niteliğinin 

geliştirilmesi için aldığı bir kararda öğretmen eğitiminin ve öğretmenlerin niteliğinin 

önemi şu şekilde vurgulanmaktadır: Öğretmen eğitiminin niteliği eğitim-öğretim 

uygulamalarında kendini gösterir ve çocukların yalnızca bilgisinin gelişmesinde 

değil, özellikle eğitimlerinin ilk yıllarında kişiliklerinin biçimlenmesi üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir (European Parliament, 2008: 2). Görüldüğü gibi 

özellikle okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri gelecek kuşakların 

alacağı eğitimin niteliğinin belirleyici bir unsurudur. Bu nedenle öğretmen 

yeterlikleri ile eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin ve geliştirilmesinin öncelikli bir 

konu olarak ele alınmasını gerektirmektedir.  

1.2. Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi eğitimde etkili rehberlik 

uygulamalarının gerçekleştirilmesi için öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

1.3. Problem Cümlesi 

Okul öncesi eğitimde etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde 

öğretmenlerin eğitim ihtiyaçları var mıdır? 

1.3.1. Alt Problemler 

1.3.1.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Alt Problemler 

A. Okul öncesi eğitimde etkili rehberlik uygulamalarının 

gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin;  

a. “mesleki rehberlik” boyutunda, 
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b. “eğitsel rehberlik” boyutunda,  

c. “kişisel rehberlik” boyutunda,  eğitim ihtiyaçları var mıdır? 

B. Öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarına ilişkin görüşleri bazı kişisel 

değişkenlere (okul türü, kıdem…) göre anlamlı bir fark göstermekte midir? 

a. “kişisel rehberlik” boyutunda, 

b. “eğitsel rehberlik” boyutunda, 

c. “mesleki rehberlik” boyutunda 

 

1.3.1.2. Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Alt Problemler 

A. Rehber öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamaları ile ilgili eğitim ihtiyaçları nelerdir? 

B. Rehber öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamaları ile ilgili sahip olmaları gereken 

yeterlilikler nelerdir? 

 

1.4. Sayıltılar 

Araştırmanın geçerliliği ve güvenirliği sağlanmaya yönelik gerekli bilimsel 

tedbirler alınmış olmakla birlikte, araştırma kapsamında görüşleri alınan 

öğretmenlerin samimi görüşlerini belirttikleri varsayılmıştır. 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırma; 

a. Isparta ili merkez ilçelerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumları ile, 

b. Bu okullarda görev yapan okul öncesi eğitim öğretmenleri ile, 
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c. Nicel verilerin toplanması için geliştirilen “Etkili Rehberlik 

Uygulamaları Yeterlilik Ölçeği” ile, 

d. Nitel verilerin toplanmasında kullanılan iki adet açık uçlu soru ile, 

e. Araştırmacı tarafından ulaşılabilen ulusal ve uluslararası literatür ile 

sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar Ve Kısaltmalar 

Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne 

kadar geçen yılları kapsayan, çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller 

oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin 

büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin 

şekillendiği, gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral vd, 2000: 12). 

Rehberlik: Kendini, çevresindeki olanakları tanıması, gizil güçlerini 

geliştirmesi, sorunlarını çözebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için kişiye, bu işi 

kendine meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan düzenli bir yardım sürecidir 

(Bakırcıoğlu, 2003: 7). 

Eğitsel Rehberlik: Çocuğun eğitsel gelişim alanında ona belli yeterlilikler 

kazandırmak, öğrenmesini kolaylaştırmak, karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım 

etmek ve böylece uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmaya yönelik 

hizmetlerdir (Yeşilyaprak, 2010: 116). 

Mesleki Rehberlik: İlgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçmesi, 

benimsemesi, seçtiği mesleğe hazırlanması ve o meslekte ilerlemesi için kişiye 

götürülen uzmanlık düzeyindeki düzenli ve sürekli hizmetler demektir (Bakırcıoğlu, 

2003: 69). 

Kişisel Rehberlik: Eğitim sürecinde öğrencilerin “kişisel-sosyal” gelişim 

ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onların kişisel gelişim ve uyumlarına yardımcı 

olmak amacıyla yürütülecek rehberlik hizmetleridir (Yeşilyaprak, 2010: 68). 
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İhtiyaç: Savunmaya değer bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı 

olan husus ya da güçlü istek anlamına gelir (Demirel, 2005: 78). 

Eğitim İhtiyacı: Eğitim ihtiyacı bir değerlendirme sürecidir. “Ne?” ile “Ne 

Olmalı?” arasındaki farkın, kurumlar ya da bireyler açısından belirlenmesi ve bu 

farkın nasıl kapatılacağı yönünde önceliklerin belirlenmesi sürecidir ( Demirel, 2005: 

81). 

1.7. Kısaltmalar 

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

PDR: Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

1.8. Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma, okul öncesi eğitimde etkili rehberlik uygulamalarının 

gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlamak 

amacıyla yapılmıştır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında rehberlik uzmanları, öğretmenler ve anne 

babalarla sıkı bir işbirliği yapılarak, sistemli gözlem yapılmalı, anekdot kayıtları 

tutulmalı, sınıf içi resim çalışmaları analiz edilmeli, çocukların her fırsatta her 

konuda konuşmaları, resim yorumlama, çocuk testleri vb. uygulanarak, çocukları 

tanımaları ve çocukların normal dışı davranışlarını saptamalıdır (Akçay, 2006: 180). 

Ancak okul öncesi eğitim kurumlarında rehberlik uzmanlarının az sayıda bulunması 

nedeniyle bu görevlerden bazıları öğretmenler tarafından gerçekleştirilmeye 

çalışılmaktadır.  Bu bağlamda bu çalışma: 

a. Okul öncesi eğitim kurumlarında rehberlik türleri ( eğitsel rehberlik, 

kişisel rehberlik, mesleki rehberlik) uygulamalarında, öğretmenlerin güçlü ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesi, 
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b. Rehberlik öğretmeni olmayan okul öncesi eğitim kurumlarındaki 

öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının nitelik 

kazanmasına ve eksik yapılan çalışmaların tespit edilerek giderilmesi, 

c. Değişen dünya koşullarında okul öncesi eğitime devam eden çocukların 

nitelikli bir nesil olarak yetiştirilmesinde önemli olan mesleki, eğitsel, kişisel 

rehberlik çalışmalarına yönelik yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, 

d. Okul öncesi eğitimde devamlılığın sağlanmasında; birey, aile ve okul 

üçgeninde rehberliğe yönelik daha güven verici bir ortamda yeterli alan bilgisi ve 

rehberliğe yönelik tüm uygulamaların yapılmasına yönelik eksikliklerin belirlenmesi, 

e. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, okul öncesi eğitimde rehberlik 

uygulamalarına yönelik yapılmak istenen araştırmalara model olabilmesi, fikir 

vermesi açısından önem taşımaktadır. 
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BÖLÜM II 
 

Bu bölümde kavramsal çerçeve ve ilgili araştırmalara yer verilmiştir. Okul 

öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin önemi, okul öncesi eğitimde rehberlik, dünyada 

okul öncesi eğitim, rehberlik, rehberlik türleri (eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, 

kişisel rehberlik) rehberlik hizmetleri ve ihtiyaç analizi ile ilgili konulara yer 

verildikten sonra ihtiyaç belirleme konusunda yapılan ilgili araştırmalara yer 

verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.1. Okul Öncesi Eğitim  

2.1.1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı, Amacı ve İlkeleri 

Okul öncesi eğitim ile ilgili çok sayıda tanıma ulaşmak mümkündür. Uzmanlar, 

okul öncesi eğitimin farklı alanlarını ele alarak, okul öncesi eğitimle ilgili tanımlar 

yapmışlardır. 

“Erken Çocukluk Eğitimi” olarak da adlandırılan okul öncesi eğitim, çocuğun 

doğumundan, ilköğretime başladığı güne kadar geçirdiği 0-6 yaşları kapsamına alan 

ve çocukların tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda 

gerçekleştirmeye çalışan, duyguların gelişimini ve algılama gücünü arttırarak akıl 

yürütme sürecinde çocuklara yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren; çocukların 

milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığını sağlayan; kendini ifade 

etmesine, öz denetimlerini sağlayabilmesine ve bağımsızlık kazanmasına olanak 

sağlayan, sistemli bir eğitim sürecidir (Yılmaz, 2003; OÖEGM, 2006).  

Bir diğer tanım ise, okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel 

eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki 

yaşamlarında önemli roller oynayan; bedensel, psiko-motor, sosyal duygusal zihinsel 

ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, ailelerde ve kurumlarda verilen 

eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir (Aral, 

2000: 12). 
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 Ural’ a göre ise, okul öncesi eğitim; zorunlu eğitim çağına kadar olan 

çocukların zihin, beden, duygu ve sosyal gelişimlerini sistemli bir ortam içinde daha 

iyi sağlayan, onlara iyi alışkanlıklar ve davranışlar kazandıran, yeteneklerinin 

gelişmesine yardım eden, onları ilköğretime hazırlayan ve temel eğitim bütünlüğü 

içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir (Ural, 1986: 13). 

 Poyraz’ a göre okul öncesi eğitim,  “Doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar 

olan çocukluk yıllarını içine alan, bu yas çocuklarının bireysel özelliklerine ve 

gelişimsel düzeylerine uygun zengin uyarıcı çevre imkânlarını sağlayan, onların tüm 

gelişimlerini toplumun kültürel değerleri ve özellikleri doğrultusunda en iyi bir 

biçimde yönlendiren bir eğitim sürecidir” (Poyraz, 2001: 21). 

Uzmanlar tarafından yapılan tanımlarda da görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim; 

bireyin tüm yaşantısını olumlu yönde etkileyen gelişim süreçlerini kapsamaktadır.  

Dünya okul öncesi eğitim örgütü (OMEP)  nin uzun yıllar başkanlığını yapmış 

olan ünlü uzman Mialaret, her ülkede genel olarak okul öncesi eğitimin amaçlarını üç 

maddede toplamaktadır:  

a. Toplumsal amaçlar (çalışan kadınların çocuklarına bakmak, her sınıftan 

çocuğa eğitim imkanı hazırlamak, çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olmak ) 

b. Eğitici amaçlar (dil-iletişim, duyu organlarının ve çevreye duyarlılığının 

geliştirilmesi) 

c. Çocuğun gelişmesi ile ilgili amaçlar (çocuğa yapılacak eğitimsel 

etkilerin, çocuğun gelişim evrelerini göz önünde bulundurularak, onun herhangi bir 

eksiklik ve kırıklık duygusuna uğramamasını sağlamaya çalışmak) (Oktay, 1993: 

37).  

Türkiye’ de okul öncesi eğitimin amaçları da MEB’ nın genel amaç ve 

ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu amaçlar;  

a. Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal yönden gelişmelerini, temel 

alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, 
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b. Çocukların hayal güçlerinin gelişimini desteklemek, yaratıcı yollarla 

düşünce ve duygularını anlatabilmelerine ve iletişim kurabilmelerine yardımcı 

olmak, 

c. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, 

d. Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak 

bir yetiştirme ortamı yaratmak, 

e. Çocukları ilköğretime hazırlamak (Aral, 2003: 22). 

Türk Milli Eğitim sistemine göre okul öncesi eğitiminin ilkeleri, MEB’ nın 

genel ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bu ilkeler (OÖEGM: 2009) Şunlardır;  

a. Çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket 

gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır. 

b. Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, 

öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile okulun ve çevrenin imkânları dikkate 

alınır. 

c. Çocukların; beslenme, uyku, özbakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel 

alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmaları da 

sağlanır. 

d. Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, 

sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olur. 

e. Eğitim, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütülür. Çocuklara eşit 

davranılır ve bireysel özellikler göz önünde bulundurulur. Çocukların öz güvenlerini 

kazanmaları için ceza, baskı uygulanmaz ve kısıtlamalara yer verilmez. 

f. Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne 

ölçüde ulaşıldığı tespit edilir. Plânlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır. 

g. Çocukların kendilerini ifade ederken; Türkçeyi doğru ve güzel 

konuşmalarına öncelikle önem verilir. 
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h. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir 

yetişme ortamı hazırlanması için çaba gösterilir. 

i. Oyun, çocuklar için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulanır. 

j. Eğitim programı hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunulan çevrenin 

özellikleri dikkate alınır, ailenin eğitime etkin katılımı sağlanır. 

k. Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitim programı düzenli olarak 

değerlendirilir.  

2.1.2. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

Okul öncesi eğitim, bireyin tüm gelişim alanlarının desteklenmesi ve 

geliştirilmesi gereken bir süreç olması nedeniyle önemsenmesi gereken bir dönemdir. 

Okul öncesi dönem, çocuğun oyun oynayabileceği, akranları ile vakit geçireceği bir 

dönem olduğundan olabildiğince, çocuğun okul öncesi eğitim kurumlarından 

faydalanması sağlanmalıdır. Çocuk, okul öncesi dönemde yaşayacağı iç çatışmalarını 

çözümleyebileceği bir fırsat bulabilir bu dönemde. Aynı zamanda kendini, ilgi ve 

yeteneklerini yönlendirebilme fırsatı da sunacaktır. Öğretmen eğer iyi bir 

gözlemciyse, çocuğun yaşamı keşfine yardımcı olacak aynı zamanda da aileyi de 

eğitme sürecine dâhil olacağı gözlemlenmektedir. Okul öncesi eğitimin sadece 

çocuğa değil, aileye, topluma, geleceğe dair olumlu yansımaları yapılan 

araştırmalardan da çıkarılan en geniş kapsamlı sonuç olmuştur. 

Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel 

yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği okul öncesi eğitim döneminin; 

çocukların ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve akademik başarıları üzerinde önemli 

etkilerinin olduğu yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitime yönelik 

uygulamalarla kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle 0-72 ay dönemi, çocuğun 

gelişiminin en kritik, en ilginç, en çok dikkat isteyen ve ihmal edilmemesi gereken 

dönemidir. Eğitim ihtiyacımızın önemli ve ağırlıklı bir bölümü olan ve eğitim 

sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin, çocuklarımızın ve 
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ülkemizin geleceği bakımından hayati önem taşıdığı bilinen bir gerçektir (MEB, 

2009). 

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim 

özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmeye 

bağlıdır. Çocukların özelliklerini bilmeden verilen eğitim, hem güçtür hem de 

tamamen tesadüflere kaldığı için hata yapılmasına ve istemeyerek de olsa onların 

zarar görmesine yol açabilmektedir. Özellikle çocukların, temel eğitime başlayıncaya 

kadar geçirdikleri birçok kritik dönemi içine alan ve gelişim hızlarının çok yüksek 

olduğu okul öncesi dönem, bu bakımdan daha da fazla önem taşımaktadır (Aral, 

2000:12). 

Çocuklara, okul öncesi eğitim döneminde belli davranışları kazandırmak ve 

gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim yaşantıları evde ebeveynler, okul öncesi 

eğitim kurumlarında öğretmenler tarafından hazırlanmalıdır. Bu eğitim 

yaşantılarından yararlanamayan çocukların gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu 

olumsuz izleri yaşamları boyunca taşımaya mahkûm edilmektedirler (Aral, 2000: 

13). 

Çocuklar davranışları, duygu ve düşünceleri ile gelişim özellikleri bakımından 

yetişkinlerden farklı, değişime yenileşmeye açık son derece alıcı kendilerine özgü 

varlıklardır. Bunun için erken dönemde uyarıcılarla karşı karşıya gelmeleri iyi bir 

eğitim iyi bir eğitim ortamlarının sağlanması son derece önemlidir (Koçak, 2001: 

151). 

Okul öncesi eğitim, elverişsiz çevre koşulları nedeniyle eğitimden yoksun 

kalan çocukların olumsuzluklardan etkilenmelerini engelleyerek, onlara da diğer 

çocuklarla eşit eğitim olanakları sağlar. Ayrıca, çevre uyarıcıları sunarak çocuğun 

akıl yürütme yeteneğini, yaratıcılığını ve hayal gücünün gelişimini sağlamada da 

okul öncesi eğitim etkilidir (Aral, 2003: 16).  

Okul öncesi eğitimin gelişmesinde, çalışan annelerin ve topluma uyumsuz 

çocukları yetiştiren annelerin, sorunlarının çözümlenmesi çabasının da çok etkili 

olduğu düşünülmektedir.  
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Erken çocukluk eğitimi, çalışan annelerin çocuk yetiştirmede karşılaştıkları 

güçlükleri aşmalarında destek sağlayabilmektedir. Erken çocukluk eğitim kurumları, 

çalışan annelerin sorumluluklarını günün belli saatleri içinde üstlenerek bir yandan 

annenin işinde verimli olmasına katkı sağlarken, diğer yandan çocuğun yetersiz 

koşullarda zedelenmesini önlemektedir. Kadının güçlenmesinde ve toplum içinde 

üretken olmasında, erken çocukluk eğitim kurumlarının katkısı önemlidir (MEB, 

2008). 

Görülüyor ki, çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği; duygu ve 

düşüncelerini özgürce ifade edebilen, girişimci ve araştırıcı, öz denetimini 

sağlayabilen kendisinin ve başkasının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanma 

becerisine ve kültür değerlerine sahip, ruhsal ve bedensel özellikler yönünden 

sağlıklı bireyler yetiştirmek, ancak okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimine 

gerekli önemi vermekle sağlanabilir (Aral,2000: 13).  

2.1.3. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Okul öncesi eğitimle ilgili önemli gelişmelerin, okul öncesinde eğitim veren 

öğretmenlerle doğrudan bağlantılı olduğu bilinmektedir. Okul öncesi eğitim veren 

öğretmenin, okul öncesi eğitim uygulamalarında program, sınıf yönetimi, rehberlik 

hizmetleri, sınıfın ve okulun fiziksel koşulları gibi uygulamalarda sorunlar 

yaşadıkları yapılan çalışmalarla saptanmıştır. Bu uygulamalarda sorunların olması 

eğitim sistemiyle yakından ilişkili olduğu gibi, okul öncesi eğitim veren öğretmenin 

aldığı lisans eğitim programındaki müfredat kapsamı ve öğretmenin kendini alan 

bilgisi olarak ne kadar geliştirdiği gibi durumlarla da yakından ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin yaşadığı en güncel sorunlardan 

birisi de rehberlik hizmetlerinin nasıl yürütüleceği sorunudur. Her okulda rehber 

öğretmenin bulunamayışı, okul öncesi eğitim uygulamalarında zaman zaman 

problemler yaşandığını ortaya koymaktadır. Rehber öğretmenle birlikte çalışan, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin, sınıf yönetimini, ailelere ve çocuklara yapılması 

gereken rehberlik hizmetlerini daha başarılı bir şekilde yürüttükleri bilinmektedir  

(Önal, 2006).   
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Okul öncesi eğitim uygulamalarında müfredata yönelik yapılan çalışmalar 

öğretmenin zamanını eğitimden çok prosedürlere ayırmasını gerekli kılar hale 

getirmektedir. Öğretmen sınıfında yaratıcı, çocukların farkındalığını arttırıcı, 

gelişimlerini en üst düzeyde destekleyici etkinliklere yer ayırması gerekirken, bu 

bahsedilen çalışmalara çok az zaman kalmaktadır. Ülkemizin hemen hemen her 

yerinde okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Alana yönelik yeteri 

kadar hizmet içi eğitme de yer verilemiyor olması, aynı zamanda okul 

müdürlüklerinden bazılarının da eğitim öğretimin aksayacağı nedeniyle 

öğretmenlerin eğitimlere uzun süre zaman ayırmalarına sıcak bakmamaları da ayrı 

bir sorunu ortaya çıkarmaktadır.  

Okul öncesi eğitimin kurumlardaki fiziksel yetersizlikleri de öğretmenlerin 

sorunlarından bir tanesidir. Özellikle küçük sınıflarda çok sayıda öğrenciye okul 

öncesi eğitim uygulamaları yaptırmanın hiçte kolay olmadığı belirtilmektedir.  

Kırsalda çalışan öğretmenlerin sorunlarından biri de materyal eksikliği ve yeteri 

kadar öğrencinin okul öncesi eğitime devam edilmemesidir.  

Okul öncesi eğitimin sorunlarından bir tanesi de MEB’ na veya Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı’na bağlı fakat özel olarak çalıştırılan bazı kurumların eğitime 

odaklı değil de ticari kaygı ile beslenen bir zihniyete sahip olmasıdır. Bu kurumlara 

devam eden öğrenciler ve bu kurumlardan rehberlik alan velilerde yeteri kadar 

yararlanamamaktadırlar. Dolayısıyla okul öncesi eğitimin gerekliliği aileler 

tarafından sorgulandığında farklı düşüncelere sahip olmaları kaçınılma 

olabilmektedir. 

Okul öncesi eğitimde öğretmen niteliklerinin önemli bir konu olduğu 

bilinmektedir. Okul öncesi eğitimi öğretmen yetiştirme, eğitim fakültelerinin yeni 

yapılanması çerçevesinde, İlköğretim Bölümü’nün içinde yer alan bir anabilim dalı 

şeklinde programını yürütmektedir. Okul öncesi öğretmeni yetiştiren bölüm 

programları, Türkiye üniversitelerinin çeşitli fakültelerinde bugüne kadar bazı 

farklılıklar gösterse de, genelde genel kültür dersleri, alan dersleri ve mesleki 

formasyon dersleri şeklinde gruplandırılmış ve bu grupların içinde okul öncesi 

öğretmenlerinin alanlarında bilgi ve beceri kazanmalarına imkan veren çeşitli dersler 
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yer almıştır. 1998-99 öğretim yılından itibaren ise, eğitim fakültelerinin tümünde 

uygulanacak ortak bir program Yüksek Öğretim Kurulu tarafından öngörülmüştür 

(Oktay, 2007: 102-103). Kişiler alanda yeterliliklerini müfredat kapsamında ve belli 

dönemlerde gördükleri uygulama eğitimleriyle sağlamaktadırlar.  

Bir diğer dikkat çeken konu da, alan içerisinde verilen dersler ile uygulama 

okulları birbirlerini desteklerken, okul öncesi eğitimin ilişkili olduğu;  rehberlik, 

çocuk psikolojisi, gelişim psikolojisi gibi yan dalların okul öncesi eğitim 

öğretmenliği bölümü, öğretmen yetiştirme programında yeteri kadar yer almadığı 

takdirde, bireylerin kendilerini bu yeterliliklerle ilgili olarak ne kadar yetiştirdiği ile 

ilgili soru ya da sorulardan oluşmaktadır. 

Okul öncesi eğitimde rehberlik önemli bir konudur. Kurumda 

gerçekleştirilebilecek rehberlik çalışmaları, çocuğu tanıma, çocukların okula uyumu, 

çocuğun sorunlarını belirleme ve yardımcı olma, özel eğitim gerektiren çocukların 

tespiti, çocuğun okula hazır bulunuşluğu ve ailelere rehberlik olarak sayılabilir. 

Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarından mezun olan öğretmenler 

bu konularda ders aldıkları için yeterli olabilirler; ancak yeterli olmadıkları 

durumlarda kendilerine yardımcı olabilecek bir rehberlik uzmanı ya da psikologun 

kurumda bulunması önemlidir. Mevcut duruma bakıldığında, özel ya da resmi 

anaokullarının büyük bir kısmında psikolog olmadığı görülmektedir (Ural ve 

Ramazan, 2007: 54).  

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinden elde edilen bilgilere göre, öğretmenler 

özellikle çocuk psikolojisi, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi ile ilgili 

eksikliklerinden bahsetmektedirler. Ayrıca rehberliğin bölümlerinden olan, eğitsel ve 

kişisel rehberliğin ayrımı ve alandaki uygulamalarla ilgili eksiklikleri olduğunu dile 

getirmişlerdir. Yeteri kadar mesleki rehberlik çalışması yapılamadığı da önemli 

sorunlardan biridir. Bu sorunların temelinde öğretmenlerin yenilenme ve değişimle 

ilgili sıkıntılarının yanı sıra bu bahsedilen eksikliklerle ilgili literatür bilgisi 

anlamında da yetersiz olunduğu bilinmektedir. Sonuç olarak, yukarıda bahsedilen 

eksikliklerle ilgili kimi öğretmen ihtiyacı olan eğitimi almaya çabalarken, kimi 



 
 

22

öğretmenin de sorunu dile getirirken çözüm odaklı bir şeyler yapmadığının farkında 

olduğu görülmüştür. 

İlköğretim bünyesindeki anasınıflarının öğrenci, öğretmen ve velilerinin 

kurumda bulunan rehberlik servisinden yararlanma olasılığı vardır. Rehberlik 

servislerinde çalışan rehberlik uzmanlarının yetiştiği üniversitelerin rehberlik ve 

psikolojik danışma bölümlerinin pek çoğunun programlarında okul öncesi eğitim ile 

ilgili ders bulunmadığından, okulda çalışan rehberlerin bu alanda ne yapabilecekleri 

tartışılır (Ural ve Ramazan, 2007: 55 ). 

Her okul öncesi eğitim kurumunda bir psikolog ya da rehberlik uzmanı 

bulundurulması şu anki koşullarda mümkün görülmemektedir. Kısa vadeli bir çözüm 

olarak, her ilçede bulunan ‘rehberlik ve araştırma merkezleri’ nde okul öncesi eğitimi 

iyi bilen uzmanlara görev verilmelidir. Halen bu merkezlerde görev yapan uzmanlar 

için okul öncesi eğitim konusunda bilgilendirici hizmet içi eğitim programları 

hazırlanmalıdır. Ayrıca Üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

bölümlerinin programlarında ‘Okul Öncesi Eğitim’ zorunlu bir ders olarak yer 

almalıdır (Ural ve Ramazan, 2007: 55). 

2.2. Rehberlik 

2.2.1. Rehberliğin Tanımı Gerekliliği ve Önemi  

Rehberlikle ilgili çalışmalara bakıldığında, çeşitli tanımların yapıldığı 

görülmektedir. Bu kavramlardan bir kaçına aşağıda yer verilmiştir.  

Rehberlik; kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, 

kapasitelerini geliştirmesi, için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik 

yardımlardır (Akt. Yeşilyaprak, 2010:7). 

Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici uyumlar 

sağlamasında gerekli olan tercihleri, yorumları, planları, yapmasına ve kararları 

yürütmesi için bireye yapılan sistematik ve profesyonel bir yardımdır 

(Akt.Yeşilyaprak, 2010:7).   
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MEB Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğine ( Madde-6, 

Nisan 2001) göre, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin amacı şu şekilde 

belirtilmiştir: 

Madde – 6 : “ Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini 

gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre üst düzeyde 

yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve 

geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir”  

(Aydın, 2007: 10). 

Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, daha önce de ifade edildiği gibi, 

öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yöneliktir. Rehberliğin temel ya da sonal (nihai) 

amacı bireyin kendisini gerçekleştirmesidir. Kendini gerçekleştirme hümanistik 

psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramıdır ( Yeşilyaprak, 2010: 7). 

Bu kavramla kişi de var olan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin 

ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi 

kastedilir. Kelime karşılığı “tam verimlilik” (fully-functioning) olarak verilebilir. 

Yani bireyin her yönüyle, kapasitelerini sonuna dek geliştirebilmesi, daha verimli 

mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir. Ancak bireyin kendini gerçekleştirmesi uzun bir 

süreç içinde, aşama  aşama sağlanabilecek bir oluşumdur. Bu nihai amaca 

ulaşabilmek için rehberlik öncelikli alt amaçları gerçekleştirmekle işe başlar. Bu 

oluşum için gerçekleşmesi gereken basamaklar bulunmaktadır. Bunlar; bireyin 

kendini tanıması ve kendini anlaması ve kabul etmesi ile başlamakta, bireyin 

bulunduğu ortamı ve çevreyi tanırken, bulunduğu çevre de bireyin ne yapabileceği ve 

ne yapması gerektiği ile devam etmekte, kendini gerçekleştirme basamağı ile sonal 

amaca ulaşmaktadır. İşte rehberlik hizmetleri bu sonal amaca ulaşmada bireye ne 

kadar yardımcı olabilir ve ona “kendini gerçekleştirme” yolunda ihtiyaç duyduğu 

yardımı ne ölçüde sağlayabilirse amacına o derce ulaşmış olur (Yeşilyaprak, 2010: 

8).  
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Sosyal, kültürel ve psikolojik bir varlık olarak bireylerin ilgi ve ihtiyaçları ile 

yaşamdan beklentileri her geçen gün farklılaşabilmektedir.   

Rehberlik hizmetleri, öğrencinin her yönüyle tüm olarak gelişmesini ve 

böylece onun kendini gerçekleştirmesini amaçlayan psikolojik yardım hizmetlerini 

kapsadığı için bu hizmetlerin bir bütünlük içinde verilmesi gereği önem taşır. 

Rehberlik kapsamında verilecek hizmet türleri genel olarak bu hizmetlerin verildiği 

eğitim kademesi, kurumun nitelikleri, hizmetlerin temel işlevleri ya da hangi 

alanlardaki problemlerin çözümüne yönelik olarak organize edildiğine bağlı olarak 

değişebilir. Rehberlik hizmetleri bir bütündür, bir alt basamak bir üstteki basamağı, 

bir üstteki basamaksa bir alttakini tamamlar. Hizmetler birbirlerinin alanını kısmen 

kapsasa da kendine özgü etkinlikleri de içerir. Tüm hizmetlerin merkezinde 

psikolojik danışma yardımı yer alır. Tüm hizmetlerin merkezinde psikolojik danışma 

yardımı yer alır. Hizmetler arasındaki ilişkiler aynı ağırlıkta ve yoğunlukta olan çok 

yönlü bir yapıya sahiptir (Yeşilyaprak, 2010: 9,10). 

Rehberlik hizmetleri, gerek bireylerin gelişimlerine yönelik verdiği çok yönlü 

hizmetler gerekse de uyguladığı önleyici-koruyucu-gelişimsel rehberlik 

yaklaşımlarıyla önem ve gerekliliğini her geçen gün daha da hissettirmektedir. Ancak 

burada bir hususu vurgulamak gerekir; rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 

eğitim kurumlarına, öğretim ve yönetim hizmetlerinin başarısızlıkları yüzünden 

girememiştir. Öğrencilerin etkin, başarılı, yaratıcı ve mutlu olmalarını sağlamak için, 

onların öğretimle karşılanan düşünsel gereksinimleriyle birlikte toplumsal – ruhsal 

gereksinimlerini de karşılamanın bir zorunluluk oluşundan dolayı girmiştir (Aydın 

,2009: 9). 

Aşağıda rehberliğin ortaya çıkmasını gerektiren bazı gelişmeler verilmektedir 

(Aydın,  2009: 9). 

• İlerici ( çağdaş ) eğitim anlayışının benimsenmesi 

• Eğitimde bireyin duygusal yönüne verilen önemin giderek artması 

• Bireysel fakların eğitimde dikkate alınması zorunluluğu  
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• Mesleklerin çeşitlenmesi ve meslek seçiminin zorlaşması  

• Demokratik toplumlarda bireylere tanınan seçme özgürlüğü 

• Demokratik yaşamın karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi 

• Ruh sağlığına verilen önemin artması 

• Psikometrideki gelişmeler  

Tüm bu gerekçelerin karşılanabilmesi nedeniyle rehberlik hizmetlerine gerek 

duyulmakta ve büyük önem verilmektedir. 

 2.2.2. Rehberlik Anlayışının Gelişimi 

2.2.2.1. Türkiye’ de Rehberliğin Tarihçesi ve Gelişimi 

Ülkemizde rehberlik çalışmaları, 1950’lerde başlamıştır. Bir taraftan Amerikalı 

uzmanlar, eğitim sistemimizi incelemek üzere ülkemize davet edilirken, öte yandan, 

ülkemizdeki bazı eğitimciler psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzmanlaşmak 

üzere Amerika’ya gönderilmişlerdir (Can, 2010: 20). 

Yabancı uzmanlardan John Rufi, Edwarth Tomkins, Lester, Beals, Otto 

Mahiasen adlı eğitimciler, bir yandan yeni eğitim anlayışı ve rehberlik konularında 

konferanslar vermişler, öte yandan milli eğitim sisteminde aksayan yönleri rapor 

etmişlerdir (Can,2010: 20,21). 

Amerika’ya gönderilmiş olan Türk Eğitimcileri de bilgi ve deneyimlerini 

uygulama alanına sokarak rehberlik alanına katkı getirmişlerdir. Prof. Dr. Feriha 

Baymur ve Prof. Dr. Hasan Tan öncü çalışmalar yapmışlardır (Can,2000: 21). 

1947 yılında ABD’ den alınan Marshall Yardımları çerçevesinde, bir çok 

alanda olduğu gibi, eğitim alanında da bu ülkeyle olan ilişkiler arttırılmıştır. 

ABD’den gelen danışman eğitimciler ülkemizde çalışmalar yaparken, yurt dışına 

gönderilen Türk eğitimcileri de oradaki bilgi ve yaşantılarını dönüşte uygulama 

alanına sokarak rehberlik hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamışlardır. Bu süreçte 
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özellikle 1951 – 56 yılları eğitim sistemimizdeki rehberlik çalışmaları açısından çok 

hareketli bir dönem olmuştur (Deniz, Erözkan, 2006: 25). 

1954 yılında İstanbul Kandilli Lisesi’nde Pilot çalışma olarak, öğretmen ve 

yöneticilere seminer yapılmıştır. Artık üniversitelerin Pedagoji bölümlerinde 

rehberlik ve sosyal hizmetlerden söz edilmektedir. İlk defa 1953 – 1954 ders yılında 

Gazi eğitim Enstitüsü pedagoji ve Özel eğitim bölümlerinde rehberlik, bağımsız bir 

ders olarak programda yer almıştır. 1953 yılında Talim ve Terbiye Dairesine bağlı 

test ve araştırma bürosu kurulmuştur. 1955 yılında İstanbul’ da Atatürk Kız 

Lisesi’nin, 1956 yılında Ankara’da Deneme Lisesi’nin ders programları rehberliği 

esas alan bir eğitim anlayışı ile hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. 1955 yılında 

Ankara’da Demirli Bahçe İlkokulunda “Psikolojik Servis Merkezi” adı ile ilk 

rehberlik merkezi açılmıştır. 1959’da İstanbul ve İzmir’de bugün hemen hemen 

bütün illerimizde, hatta bazı ilçelerimizde açılmış olan bu merkezlerin adı rehberlik 

ve araştırma merkezleridir (Can,2010: 21).  

Rehberlik konusu beş yıllık kalkınma planlarında ve eğitim şuralarında da 

sıklıkla ele alınmıştır. İkinci beş yıllık kalkınma planında (1967), okullarda planlı ve 

programlı rehberlik uygulamalarının başlatılması öngörülmüştür. Bundan birkaç yıl 

sonra toplanan VIII. Milli Eğitim Şurasın (1970) rehberlik hizmetleri açısından bir 

dönüm noktası olmuştur. Alınan kararlar sonucunda, birinci ve ikinci devre 

ortaöğretim yeniden tanımlanmış, 9.sınıf rehberlik çalışmalarının yoğunluk kazandığı 

“yöneltme” sınıfı haline getirilmiştir. Bu çerçevede, rehberlik anlayışına uygun bir 

yaklaşımla, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun olan programlara yönlendirilip 

yerleştirilmesi yatay ve dikey geçişlerin yapılması gibi düzenlemelere gidilmiştir. 

Şuradaki kararların paralelinde, 1970 – 71 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 

okulda rehberlik uygulamalarını resmen başlatmıştır (Deniz, Erözkan,2006: 26).  

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (YÖK) ile yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler ile rehberlik alanı Eğitimde Psikolojik 

Hizmetler ana bilim dalları içinde “bilim dalı” olarak yerini almış ve PDR lisans 

programları başlatılmıştır (Deniz, Erözkan,2006: 26). 
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Ülkemizde PDR alanında örgütlenme çalışmaları 1989 yılında Türk Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik Derneği’nin ( Türk PDR-Der ) kurulmasıyla başlamıştır. 

1000’in üzerinde üyesiyle pdr alanındaki en güçlü örgüt olan dernek, alanda çalışan 

meslek elemanlarının sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişimlerine 

yardım etmek; meslek üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amacına yönelik 

çalışmalar yapmaktadır. PDR derneği 1990 yılından bu yana yılda iki sayı olmak 

üzere “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi” yayınlamaktadır. Bunun yanı 

sıra dernek, 1991 yılından itibaren her iki yılda bir, PDR alanında yapılan 

araştırmaların ve sorunların meslek elemanları arasında paylaşılması amacıyla ulusal 

düzeyde kongreler düzenlemektedir (Deniz Erözkan,2006: 27). 

 

2.2.1.1.1. Kanun, Yönetmelik ve Şura Çalışmalarında Rehberlik 

Daha önce de ifade edildiği gibi yurdumuzda rehberlik, uygulamalar 

bakımından tarihi yeni olmakla birlikte, kavram ve fikir olarak oldukça uzun bir 

geçmişe sahiptir. Doğrudan doğruya okul programlarında ve okul yönetmeliklerinde 

rehberlik anlayışına uygun birçok kavramların uzun bir süredir yer aldığı 

görülmektedir. Programlarda bu tür yönetmeliklerin yer alması Cumhuriyet’in 

kuruluşundan hemen sonraki yıllara kadar inmektedir (Kepçeoğlu, 1988: 40). Mesela 

1939 tarihli bir ilkokul programında, öğretmenin öğrencilere “kılavuzluk” etmesine 

işaret edilerek rehberlikten kapalı bir şekilde bahsedilmiştir (Tan, 1986: 51). Fakat 

rehberliğin gereği ve önemi 1948’den sonra hazırlanmış program ve yönetmeliklerde 

daha gerçekçi olarak yer almıştır. 1948 tarihli Ortaokul Programında yer alan “Okul, 

öğrenciyi kendi yetenekleri sınırı içinde en yüksek başarıya götürecek kılavuzluğu 

yapmalıdır” cümlesiyle öğretmenin rehberlik görevi belirlenmiştir (Bakırcıoğlu, 

1982: 26 ). 

Bu bölüm içerisinde daha ziyade 1950’den sonra kanun, yönetmelik, kalkınma 

planları ve Milli Eğitim Şurası kararlarında yer alan rehberlikle ilgili bölümler 

üstünde kısaca durarak aşağıdaki örnekleri verilebilir; 
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1961 tarih ve 334 sayılı Anayasanın 10, 14, 48, 49 ve 50. Maddeleri 

(Bakırcıoğlu,1982: 27) rehberliğin gereğine işaret ederken, 2709 Kanun sayılı 1982 

Anayasasının 42. maddesinin yedinci paragrafında şu hükümler yer almaktadır; 

“Devlet maddi imkandan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımı yapar. Devlet, 

durumları nedeniyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak önlemleri 

alır.” 

1968 “İlkokul Programı”nın “İlkokulun Eğitim ve Öğretim İlkeleri” 

bölümünün 19. Maddesi şu hükme yer vermektedir: 

“Eğitim ve Öğretimde rehberlik esastır. Her çocuğun kendi yaşında olan diğer 

çocuklardan farklı bir fert oluşu ilkesi, bunların eğitim ve öğretimlerinde de ferdi 

durum ve ihtiyaçlarına uygun bir programın uygulanmasını gerektirir. Bunun 

başarılabilmesi için bütün okul yönetici ve öğretmenlerinin çocuğu sistemli ve 

sürekli olarak tanımaya çalışması, ortaya çıkacak eğitim, öğretim ve gelişme 

problemlerini zamanında etkili tedbirlerle çözmeye yardım etmesi gereklidir. Zira 

yönetici ve öğretmenin esas görevinin rehberlik olduğu unutulmamalıdır.” 

Aynı programın 22. Maddesinde de şöyle denilmektedir; 

“Bedeni, zihni ve toplumsal kusuru bulunan çocuklarla öteki çocukların bir 

arada yetiştirilmesi kabul edilmiştir. Bunun için ilkokulun, özel sınıf ve programları 

veya normal sınıf içersinde özel tedbirlerle bu çocukların ihtiyaçlarını da 

karşılamayı esas görevleri arasında düşünmesi gerekir. Hiçbir öğrenci özür ve 

noksanı yüzünden mecburi öğrenimden yoksun bırakılamaz.” 

 İlköğretim ve Eğitim Kanunu (İlköğretim ve eğitim kanunu 222s.k.,resmi 

gazete 10705;12ocak 1961) nun 12. Maddesinde; 

“Mecburi öğrenin çağında bulundukları halde, zihnen, bedenen, ruhen ve 

sosyal bakımdan özürlü olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.” 

hükmü yer almaktadır. 
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Yukarıda adı geçen kanunların dışında 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 

Çocuklar Kanunu, 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Üstün Başarı Gösteren Çocukların 

Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Kanunu, rehberlik hizmetleri konusunda açıklıklar 

getirmiştir. Ayrıca 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu”nun “Türk Milli 

Eğitimini Düzenleyen Genel Esaslar”, “Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı” 

bölümlerinde de rehberlik kavramına yer verilmiştir. 

Rehberlik konusunda planlı gelişmeler Milli Eğitim Şuralarında alınan kararlar 

doğrultusunda olmuştur denilebilir. Rehberliğe en geniş ölçüde 1962 yılında yapılmış 

olan 7. Milli Eğitim Şurasında yer verilmiştir. Çünkü bu şurada “Okullarda Rehberlik 

Hizmetleri” ilk defa ayrı bir komisyon tarafından ele alınmış ve bu çalışmaların nasıl 

başlatılıp yürütülmesi gerektiğine ilişkin bir takım öneriler tespit edilmiştir (Baymur, 

1979). Ancak bundan sonraki yıllarda ilk, orta, lise ve çeşitli meslek okulları 

yönetmeliklerinde öğrencilere rehberlik yapılması ile ilgili birçok fikir ve maddeler 

yer almıştır. Nitekim 1965’te yayınlanan “Okul-Aile Birliği Yönetmeliği”nde, 

çocuğun kişisel gelişmesi ve olgunlaşması hususunda rehberlik kapsamına giren 

çalışmalara yer verilmiştir (Tan,1986: 59). 

Rehberliğe 7. Milli Eğitim Şurası ile başlayan ilgi devam etmiş, 8. Milli Eğitim 

Şurasında ortaöğretimin yeniden düzenlenmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. 

Bu şurada programların öğrencileri yüksek öğretime, mesleğe ve hayata hazırlayacak 

biçimde çeşitlendirilmesi gerektiği ortaya konmuştur (Bakırcıoğlu,1982:29). 

9. Milli Eğitim Şurasında varılan bir kararla rehberlik öğretmenlik formasyonu 

için zorunlu bir ders durumuna getirilmiştir. Yurdumuzda 1974-1975 öğretim yılında 

bütün orta dereceli okullarda yaygın rehberlik çalışmaları başlatılmıştır. Bu 

uygulamaların esasları (MEB,1974:sayı,1805) Tebliğler Dergisinde belirtilmiş ve 

uygulamalarda konulan esaslar ile ilgili açıklamalar ( MEB,1974: sayı,1812 ) 

yayınlanmıştır. 

10. Milli Eğitim Şurasında (1982), ülkemizde rehberlik için gerekli uzmanların 

sayısı, görevleri, yetiştirilme ve istihdam şartları ilk olarak ayrıntılı şekilde ele 

alınmıştır (Bakırcıoğlu, 1982: 30). 
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Rehberlik, şura kararları dışında “Beş Yıllık Kalkınma Planları”nda da yer 

almıştır. I. Beş Yıllık Kalkınma Planının Eğitim bölümünde, eğitim sistemimizin, 

toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaşlar arasında yeteneklerine göre dağıtılmasını 

sağlayacak biçimde düzenleneceği; bu amaca ulaşabilmek için durumları ne olursa 

olsun, yetenekli olanların bütün eğitim imkânlarından yararlanacakları belirtilmiştir 

(Bakırcıoğlu, 1982: 28). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Milli Eğitim 

Bakanlığınca okullarda planlı ve programlı rehberlik uygulamalarının başlatılması 

öngörülmüştür (İkinci beş yıllık kalkınma planı, 1983:7).  

2.2.1.1.2. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik 

Okul öncesi eğitim, geleceğe yönelik adımların bilinçli atılması gerektiği bir 

dönemdir.  Bu dönemde çocuğa yönelik olarak planlanacak rehberlik hizmetleri, 

çocuğun geleceğe hazırlanmasında kendisini gerçekleştirmesine ve hayatını 

kolaylaştırmasına yönelik olacaktır. Rehberlik anlayışına sahip olan bir anaokulu / 

ana sınıfı öğretmeni bu dönemde çocuğun her yönüyle sağlıklı olarak gelişmesi, okul 

ortamına uyum sağlaması, potansiyellerini ortaya koyabilmesi için özgür, rahat, 

sıcak, güvenli bir atmosfer yaratmaya çalışır. Öncelikle çocuğun sağlıklı gelişmesi 

için gerekli olan fiziki ve sosyal çevreyi sağlar. Bu çevrede çocuklar, akran grupları 

içersinde kendini tanımasını, yaşamı sürdürebilecek güç ve becerileri geliştirmesini, 

birlikte yaşama kurallarını öğrenirler. Grup, çocuğun yaşantısını doldurur, sosyal ve 

psikolojik doyumunu sağlar. Bu kurumlar, çocuğun bedenini kullanma, oyun 

oynama, merakını giderme, hayal ve isteklerini açığa vurma ve bağımsızlığını 

kazanma gibi temel gereksinimlerini de karşılar. Rehberlik hizmetlerinin işlevi de bu 

gereksinimleri karşılamaya dönüktür. Çünkü, ancak gelişim gereksinimleri 

karşılanan çocuklar sağlıklı ve uyumlu olabilir (Yeşilyaprak, 2010: 41). 

Bu dönemde çocuğun ilgilerini yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli 

etkinlikler düzenlemek, çocuğa kendini sınama ve tanıma olanakları sunmak, 

çocuğun yaptıklarını izlemek, ona dönüt vermek ve doğru davranışları pekiştirmek 

gerekir (Yeşilyaprak, 2010: 41). 
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Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan, çocuğun kendini kabul, 

özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama 

hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan okula uyum ve ilköğretime 

hazır olma hedefleri esastır. Bu anlamda çocuğun okulu sevmesi, okumaya – eğitime 

karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması amaçlanır. Mesleki rehberlik 

alanında ise, bu dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı kabul edildiği için 

çocuğun döneme özgü mesleki gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yönelik 

etkinlikler planlanır (Yeşilyaprak, 2010: 42). 

Bütün bu etkinlikler, ilgili ünitelerle bütünleştirilerek uygulanır. Doğal olarak 

oyunlar, drama etkinlikleri, bedensel egzersizler yoluyla planlanan hedefler 

gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu dönemde öğretmenin çocuğa yakın ilgi ve sevgi 

göstermesi, iyi model olması, fazla koruyucu davranmaması, aile ile sıkı bir ilişki ve 

işbirliği içinde olması gerekir. Öğretmen iyi bir gözlemci olarak çocuğun gelişimini 

izler, ilgili kayıtları tutar, yolunda gitmeyen durumlarda gerekli önlemleri alır ve 

sorunlara çözüm arar. Görüldüğü gibi okul öncesi eğitimde de öğretim ve rehberlik 

hizmetleri gerek hedefler, gerekse işlevler açısından bütünlük taşır (Yeşilyaprak, 

2010: 42). 

2.2.1.2. Dünya’da Rehberlik Tarihçesi Ve Gelişimi 

Rehberlikle ilgili çalışmalar incelendiğinde, ilk rehberlik çalışmalarının 

Amerika Birleşik Devletlerinde başladığı görülmektedir. Diğer ülkelerde zamanla 

gelişmeleri takip ederek ve kendi ihtiyaçlarını belirleyerek ülkelerine uygun rehberlik 

çalışmalarını başlatmış ve geliştirmişlerdir. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu 

bölümde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinden; 

Avusturya, Belçika, İspanya, Norveç, Danimarka, İngiltere, Fransa, Federal Almanya 

ülkelerinde yapılan rehberlik çalışmalarına özet olarak yer verilmiştir. 

Rehberliğe ilk öncülük eden devlet Amerika’dır. Çünkü rehberlik kavram ve 

uygulamaları bakımından ileri düzeydeki gelişmeler Amerika’ da başlatılmıştır. 

Amerika’ da rehberlik hareketi, başlangıçta meslek rehberliği hareketi olarak 

doğmuştur. Bazı eğitimci ve düşünürler gençlerin uygun mesleği seçerek bu mesleğe 
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hazırlanıp girmeleri konusunda düşünmeye başlamışlardır. Bunun neticesinde 

rehberlik alanında yayımlar yapılmaya başlanmış ve değişik isim altında rehberlik 

büroları açılmıştır (Yılmaz ve Üre, 1995: 12). 

1909 -1915 yılları arası Amerika’da rehberlik uygulamalarının yaygınlaşmakta 

olduğu dönemdir. Bu dönemde Boston okullarında 117 kadar personelin rehberlikle 

ilgili görevlere atanmış olduğu görülmekte, 1913’ te öğrenci, öğretmen ve velilere 

meslek hakkında bilgi vermek üzere ‘Boston Mesleki İnformasyon Dairesi’, daha 

sonra 1915’ te ‘Boston Mesleki Rehberlik Dairesi’ kurulmuştur. Amerika’ da 

rehberliğin gelişimi daha sonraki yıllarda da kuruluşların sayısını artırma ve 

rehberlikle ilgili kitaplar çıkarmakla devam etmiştir (Yılmaz ve Üre, 1995: 13). 

Yapılan tanımlarda, rehberlik kimi zaman meslek seçimi, tercihler yapma, 

bireyselleştirilmiş eğitim, kimi zaman meslek seçimi, tercih yapma, 

bireyselleştirilmiş eğitim, kimi zamanda kendini tanıma, uyum sağlama, psikolojik 

yardım gizil güçlerini kullanma kavramlarına vurgu yapılarak açıklanmıştır ( Deniz, 

Erözkan, 2006: 6). 

Avusturya’ da rehberlik; Federal Hükümet’ in 25 Temmuz 1962 tarihli 

Öğretim Teşkilatı Kanunu gereğince yürütülmekte, dört yıl olan ilkokulun beşinci 

yılında öğrenciler, Klasik Lise, Modern Lise ve Uzatılmalı İlkokul’ a girmektedirler. 

Dört yıl sonra yani sekizinci yılsonunda, asıl kabiliyete yöneltme kademesi 

başlamaktadır. Rehberliğin amacı okulu bitiren öğrencilere, yetişkinlere olduğu gibi, 

bir meslek seçerken veya değiştirirken yardım etmektedir. Hizmet, Federal Sosyal 

İşleri Bakanlığı’ nın Rehberlik İşleri Dairesi’ nce yürütülmektedir (Kantarcıoğlu, 

1974: 28). 

Belçika’ da belli başlı mesleki rehberlik kademeleri 12 – 15 yaşları arasında 

yer almaktadır. 1947 yılında rehberlik hizmetlerine başlanmıştır. Son 13 Ağustos 

1962 tarihli Kraliyet Kararnamesi ile Çalışma Bakanlığı ve MEB’ nın müşterek 

çalışmasıyla finansmanı da karşılanarak yürütülmektedir (Kantarcıoğlu, 1974: 28). 

İspanya, diğer okullara göre rehberlik çalışmalarına önce başlayan ülkeler 

arasındadır. Okul rehberliği bütün okullarda, mesleki rehberlik 1918 yılından beri 
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sanat okullarında uygulanmaktadır. MEB’ na bağlı İş Öğretimi Genel Müdürlüğü ile 

Uygulamalı Psikoloji ve Psikoteknik Enstitüsü tarafından rehberlik hizmeti 

yürütülmektedir. Okul rehberliği yeniden ele alınmıştır (Yılmaz ve Üre, 1995: 14). 

Norveç, 1947 yılında rehberlik hizmetlerine başlamıştır. 1955 yılında rehberlik 

çalışmalarına hız verilmiş, 1964 yılında da okullarının %15’ i rehberlik servislerine 

kavuşturulmuştur. Bunlar Çalışma Müdürlüklerince yürütülmektedir (Yılmaz ve Üre, 

1995:14).  

Danimarka’ da, 7 yaşında okula alınan çocuklar ilkokulun beşinci yılında ilk 

rehberlik uygulanarak pratik zeka gösterenler bir, teorik zeka gösterenler diğer bir 

gruba ayrılarak rehber öğretmenlerin gözlemleri altında öğrenimlerine devam 

etmektedirler (Kantarcıoğlu, 1974: 28). 

İngiltere’ de rehberlik hizmetleri 1959 yılında ele alınmış, MEB ve Çalışma 

Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. Bununla birlikte her bakanlıkta dairelere 

bağlı rehberlik hizmetleri yapan bürolar da bulunmaktadır. İngiltere’ de rehberlik 

hizmetleri için uzman yetiştirilmesine 1960’lı yıllarda başlanmıştır. Mesleki 

rehberlik işlemleri bakanlıklarca kurulmuş bulunan Gençlere İş Bulma Merkez 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mahalli İdarelerde bu durum, Gençlere İş 

Bulma Memurları ile öğretmenler tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 

her ilçede Gençleri İşe Yerleştirme Komitesi adı altında mahalli bir kuruluş vardır. 

Bu kuruluş endüstri, ticaret, sendika, okul ve teknik kolej temsilcilerini içinde toplar. 

Ayrıca İngiltere’ de okullarda çeşitli mesleklere ait eserleri toplayan kitaplıklar 

mevcuttur. Bu kitaplıklar sayesinde çocuklar meslek hayatı hakkında bilgi edinirler 

(Yılmaz ve Üre, 1995: 14).  

Fransa’ da rehberlik, Ocak 1959 tarihinden itibaren Eğitim Reformu ile her ilde 

bütün öğretim kurumlarının hizmetinde olan ‘Okula ve Mesleğe Yöneltme 

Merkezleri’ kurulmak suretiyle ele alınmıştır. Daha sonra bu kurula bağlı alt düzeyde 

rehberlik kuruluşları kurulmuştur. İl seviyesindeki hizmetler için ‘Rehber 

Müfettiş’ler, İlçelerde, ‘Rehberlik Merkezi Müdürü’, okullarda Rehber Öğretmenler 

bulunmaktadır (Yılmaz ve Üre, 1995: 14). 
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Federal Almanya’ da 1959 yılından beri öğrencilere yöneltme konusunda 

rehberlik yapılmaktadır. Alman Eğitim ve Kültür Komitesi tarafından hazırlanmış 

tasarı üzerine, öğrencilerin %50’ si meslek okullarına yöneltilirken %30’ u modern 

liseye %20’ si de yedi yıllık liseye yöneltilmektedir. Almanya’ da rehberlik 

hizmetleri Federal Enstitü tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır (Yılmaz ve Üre, 

1995: 14). 

2.3. Eğitim İhtiyacı 

Eğitim ihtiyacı belirleme işlemi, programlı bir eğitim çalışmasının ilk 

aşamasını oluşturmaktadır, bu aşama kat edilmedikçe bunu izleyen diğer aşamalara 

geçilmesi mümkün değildir. Çünkü, bu aşama gerektiği şekilde aşılmadan veya 

hatalı, eksik geçiş yapılırsa istenilen sonucun alınması beklenemez ( Kalkandelen 

1968:17; Taymaz 1981: 23).  

Eğitim ihtiyacı belirleme ile ilgili ayrıntılı bilgilere geçmeden önce konuyla 

ilgili bazı kavramların açıklanmasının yararlı olacağı görülmektedir. İhtiyaç, 

savunmaya değer bir amacın gerçekleştirilmesi için gerekli ve yararlı olan husus ya 

da güçlü  istek anlamına gelir (Demirel, 2005 : 78) İhtiyaca bir diğer tanımlama ise 

şöyledir, mevcut durum ile arzu edilen durum arasındaki mesafeyi göstermektedir ( 

Fenwick, 1987: 46 ) 

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili başlıca yaklaşımlar dört grupta 

toplanabilir. Bunlar;  

• Farklar Yaklaşımı 

• Demokratik Yaklaşım 

• Analitik Yaklaşım 

• Betimleme Yaklaşımı’ dır. 

Farklar Yaklaşımı: Bu yaklaşım gözlenenle beklenen başarı düzeyleri 

arasındaki farkı ortaya çıkarır. Bu yaklaşıma göre ihtiyaç, beklenilen beceri düzeri ile 
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gerçek/varolan beceriler arasında farkla ortaya çıkar. Bu farkın boyutu mevcut bir 

problemin varlığını ya da yokluğunu da ortaya koymaya yarar. Normlar ve 

standartlardan yararlanılarak ihtiyaçtan doğan problemin ortadan kaldırılması yolları 

aranır. Okul ortamı ve eğitim birimleri genellikle bu yöntemle ihtiyaç 

değerlendirmesi yoluna gider (Demirel, 2005: 78). 

Demokratik Yaklaşım: Bu yaklaşımın temelinde kimi referans gruplarının 

çoğunluğu tarafından istenilen değerler / değişiklikler vardır. İhtiyaç, toplumdaki 

baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar. Baskı gruplarının 

değiştirme/yön verme istekleri ihtiyacı belirler. Birçok insanın ihtiyaç değerlendirme 

süreci içinde olması insan ilişkileri ve halkla bütünleşme özelliğine sahip olması ve 

bu yaklaşımın en önemli özelliğidir. Yüksek sayıda insan grubunun katılımı ihtiyacı 

belki çok geçerli kılar; ama, bu o ihtiyacın çok değerli olduğu anlamına gelmez 

(Demirel, 2005: 78). 

Analitik Yaklaşım: Bu yaklaşım da ulusal uluslar arası koşullara dayalı 

değişimlere ait yönelimlere ait yönelimlerin dikkatli bir incelemesi esasına dayanır. 

Bu yaklaşım, gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan yola çıkarak ihtiyacın 

belirlenmesi sürecidir. Bir durumla ilgili bugünkü mevcut duruma ait bilgilerden 

yararlanılır ve geleceğe yönelik varsayımların/durumların ortaya konması ile 

ihtiyacın belirlenmesi sürecidir. Bu yaklaşımda eleştirel düşünceden yola çıkılarak 

çözüm aranır (Demirel, 2005: 78).   

Betimsel Yaklaşım: Bu yaklaşım da belirli olgu ya da eğitim yaşantılarından 

ortaya çıkan durumla ilgilenilir. Bir nesnenin yokluğu, eksikliği ile ortaya çıkan 

zararla o nesnenin varlığının ortaya koyacağı sağlayacağı yarardan hareketle ihtiyaç 

belirlenmesi sürecidir. Mantık alanında ve araştırmalarda iki olasılığın 

varsayımından hareket edilir ve ihtiyaç belirlenir (Demirel, 2005: 79). 

  Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının 

gerçekleştirilmesinde eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ilgili literatürde, 

okul öncesi eğitimde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan, eğitsel açıdan ve mesleki 

açıdan bakılarak, Yeşilyaprak (2010: 41), okul öncesi dönemde çocuğun ilgilerini, 
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yetenek ve becerilerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek, çocuğa 

kendini sınama ve tanıma olanakları sunmak, çocuğun yaptıklarını izlemek, ona 

dönüt vermek ve doğru davranışları pekiştirmek gerekmektedir. Yapılan bu 

açıklamalarla birlikte okul öncesi eğitim öğretmenlerinin ihtiyaçları belirlenirken 

çocuğun gelişim aşamaları ve alanları, psikolojisi ve bireysel farklılıkları ile çocuğun 

zayıf ve güçlü yönlerinin detaylı olarak önemsenmesi ihtiyacın belirlenmesi için 

kolaylık sağlayacaktır. Ancak ihtiyaç belirleme sürecindeki çalışmalarda da bazen 

zayıflıkların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Kuh, Orbaugh ve Bayers ( 1981, s.8), eğitim ihtiyacı belirleme sürecindeki 

zayıflıkların elde edilen sonuçların güvenilirliğini sarstığını belirtmişler ve bu 

konuda yapılan başlıca hataları şöyle sıralamışlardır; 

1. İhtiyaç belirleme çalışmalarında, amaçların ifade edilememesi, 

2. İhtiyaç belirleme sürecinin yalnızca bir kişi tarafından planlanması, 

yürütülmesi ve sonuçlarının yorumlanması önemli noktaların gözden kaçmasına 

neden olabilmektedir, 

3. Eğitim ihtiyacı belirlenecek grubun uygun olarak seçilebilmesi, başka bir 

ifade ile planlama yapan kişinin ihtiyacı belirlenecek grup ile ilgili yeterli bilgiye 

sahip olmaması, 

4. İhtiyaçların belirlenebilmesi için gerekli olan iş analizlerinin yapılmamış 

olması. İş analizleri ihtiyaçları veya zayıflıkları ortaya çıkarmada esas olarak ele 

alınmaktadır, 

5. İhtiyaç belirleme çalışmalarında bireylerin çalıştıkları örgütlerin dikkate 

alınmaması. Örgütün fiziksel imkanları ve kaynakları, yönetim gibi hususlar dikkate 

alınmalıdır, 

6. İhtiyaç tanımının farklı formüllere dayandırılması. İhtiyaç, mevcut durum 

ile arzu edilen durum arasındaki mesafeyi göstermelidir, 
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7. İhtiyaç belirlemede yalnızca bir kriter ya da yöntemin kullanılması. 

Burada dikkate alınması gereken üç kriter vardır: (a) Yalnızca bireylere ihtiyaçlarının 

ne olduğu sorulara ihtiyaç belirlenemez. Buradaki standart kural en az üç ihtiyaç 

belirleme aracının kullanılması gerektiğidir. (b) Milli normlar, politik görüşler ve 

benzeri hususların ihtiyaç belirleme çalışmalarına yansıtılması uygun olmayabilir. 

İhtiyaçlar mevcut kriterler dikkate alınarak kararlaştırılmalıdır. (c) Çoğunluk her 

zaman doğruyu yansıtmaz, 

8. Politik baskıların ihtiyaçların belirlenmesine müsaade edilmesi, 

9. İhtiyaçların öncelik sırasına göre numaralandırılarak sıraya dizilmesi, en 

stte belirlenen ihtiyacın en önemli olarak görülmesi. Oysa ki, ihtiyaçları sıraya dizme 

yalnızca bir düzen getirme açısından önemlidir, hangi ihtiyacın ne kadar önemli 

olduğunu ortaya koymaz, 

10. İhtiyaç belirlemenin olumlu ve olumsuz yönlerinin dikkate alınmaması. 

İhtiyaç belirlemenin hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Örneğin, bir 

olumsuz yanı; öğretmenlere yönelik bir ihtiyaç belirleme araştırmasında; öğretmenler 

eğitim-öğretimdeki olumsuzluklardan kendilerinin sorumlu tutulacağı hissine 

kapılabilirler ve bu onların ileriki dönemlerdeki güvenlerini alt-üst edebilir, 

11. İhtiyaç belirleme çalışmalarının doğrusal bir süreç olarak düşünülmesi. 

Oysa ki, ihtiyaç belirleme dairesel bir süreçtir ve süreklilik gerektirir, ihtiyaç 

belirlemenin bitmesiyle her şey halledilmiş olarak görülmemelidir. İhtiyaç 

belirlemenin tamamlanması veya kısmen tamamlanması yeni ihtiyaçların 

belirlenmesine geçmek için yalnızca bir başlangıç noktasıdır. 

 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının 

gerçekleştirilmesine yönelik yapılabilecek bir çalışmanın planlanabilmesi için, Ryan 

(1987:67) tarafından ihtiyaç belirleme modeli geliştirilmiş ve bu model yaygın olarak 

kabul görmüştür. Üç aşamadan oluşan model ayrıntılı olarak şöyle ifade 

edilmektedir;  
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2.3.1. İhtiyaç Belirleme Modeli 

2.3.1.1. I.Aşama 

1. Çalışmanın temelini oluşturacak ihtiyaç belirleme faaliyet alanının 

kararlaştırılması.(hangi özellikler, standartlar veya konular çalışmanın odak noktasını 

oluşturacaktır?) 

2.     Gerekli kaynakların kararlaştırılması (finansman, personel, zaman) 

3. Gerekli izinlerin alınması. 

4. İhtiyaç belirleme çalışmasının sonuçlarından etkilenecek kişilerle temasa 

geçilmesi. 

5. Coğrafya, finansman, zaman vb. noktaları dikkate alarak ihtiyaç 

belirleme çalışmasını yürütmek için gerekli maksimum sayıdaki grubun belirlenmesi. 

6. Mümkün olan en demokratik yöntemlerle belirlenen gruptan temsilci bir 

grubun (uzmanların) seçilmesi, diğerlerinin elenmesi. Belirlenen Grupta sonuçlardan 

etkilenecek en az bir temsilcinin bulunmasına dikkat edilmesi. 

 

2.3.1.2. II.Aşama 

1. Seçilen temsilcilerle bir toplantının düzenlenmesi. 

2. İhtiyaç duyulan yardımcı personelin seçilmesi (sekreter,istatistik 

uzmanı,iletişim uzmanı vb.). 

3. Temsilci grup içerisinde konuyla ilgili beyin fırtınası yapılması, amaçlar 

ve isteklerle ilgili düşüncelerin ortaya konulması. 

4. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ihtiyaç belirlemede yer alması gereken 

problemlerin kararlaştırılması. 

5. İşin boyutlarının belirlenmesi. 
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6. Veri toplama sürecinde kullanılacak araçlar ve tekniklerin 

kararlaştırılması, araçların kullanım yönergesi ile dağıtımı ve toplanmasının 

planlanması, 

7. Spesifik ihtiyaç belirleme teknik araçların hazırlanması. Yeni araçların 

geliştirilmesi veya mevcut araçların seçilmesi ve ihtiyaca uygun olarak 

düzenlenmesi. 

8. Verilerin nasıl toplanacağı ve nasıl analiz edileceğinin belirlenmesi. 

9. Hangi kaynaklara ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi. 

10. Zaman çizelgeleri ve özel görevlerin belirlenerek temsilci üyelerce 

onaylanması. 

 

2.3.1.3. III.Aşama 

1. Verilerin toplanması. 

2. Verilerin sınıflandırılması. 

3. Verilerin analizi ve yorumlanması. 

4. Gelecekteki ihtiyaçların belirlenmesi, düzenlenmesi. 

Modelin incelenmesinden de anlaşıldığı gibi eğitim ihtiyacı belirleme 

çalışmalarının profesyonel yöntemlerle yapılması gerekmektedir. Bu konuda Ryan 

tarafından geliştirilen model oldukça fayda sağlayıcı görünmektedir. 

Eğitim ihtiyacı belirleme çalışmalarında bütün problemlerin bir kerede ele 

alınması söz konusu olamaz. Kapsamlı bir ihtiyaç belirleme araştırması yürütülse 

bile burada da bazı öncelikle yer almak zorundadır (Ryan 1987,s.64). 

Önceliklerin tespit edilmesinde, kurumun veya örgütün amaçları,imkanları, 

zaman, ihtiyacı belirlenecek bireylerin önceliklerle ilgili görüşleri önem taşımaktadır 

(Kalkandelen 1968,s.18-20). 
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a. Yöneticiler 

b. Deneticiler 

c. Öğretmenler 

d. Öğrenciler 

e. Aileler 

f. Toplumun diğer üyeleri 

g. Uzmanlar 

Veriler bu kaynaklardan bir çok teknik vasıtasıyla elde edilebilir. Ancak, 

eğitim ihtiyacı belirlenirken hangi veri toplama tekniğinin kullanılacağı (Oldroyd ve 

Hall 1991,s.71) ; 

 Ne kadar bilgi istendiği 

 Ne tür bilgi istendiği 

 Ne kadar zamanda sonuçlara ihtiyaç duyulduğuna bağlıdır. 

İhtiyaç belirleme çalışmalarında yaygın olarak kullanılan bazı veri toplama 

teknikleri şöyle sıralanabilir (Başaran 1968; Taymaz 1981; Ryan 1987; Oldroyd ve 

HAll 1991; Karasar 1994; Balcı1995; Yıldırım ve Şimşek 2008; Erişen 1997 s.38-

40) ; 

2.3.1.3.1. Gözlem  

Gözlem; belli bir kimse, yer, olay, nesne, durum ve şarta ait bilgi toplamak için 

belirli hedeflere yöneltilmiş bir bakış ve dinleyiştir. Gözlem, temelde verilerin bir 

başkası tarafından rapor edilerek değil, doğrudan elde edilmesine yöneliktir.  

Eğer bir araştırmacı, herhangi bir ortamda oluşan bir davranışa ilişkin ayrıntılı, 

kapsamlı ve zamana yayılmış bir resim elde etmek istiyorsa, gözlem yöntemini 
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kullanabilir (Bailey,1982) Gözlem yöntemi, araştırmacının uygun bulduğu her türlü 

sosyal veya kurumsal ortamda bir veri toplama aracı olarak kullanılabilir. 

Gözlem tekniğinin en önemli özelliği, gözlenilenlerin kendi ortamları içinde 

bulunmasıdır. Yapılan araştırmada da nitel araştırma bölümünde rehberlik ve 

psikolojik danışmanlarla yapılan görüşmeler, rehberlik öğretmenlerinin doğal okul 

öncesi eğitim sınıf ortamlarındaki gözlemleri sonucunda gerçekleştirilmiştir.  

Gözlemlerde, gözlem ve gerektiğinde verilerin sayısallaştırılmasını 

kolaylaştırmak amacı ile bir gözlem kılavuzu geliştirilir ve kullanılır. Bunlara 

“tarama ve kontrol listeleri”, “çetele kartı” , “derecelendirme ölçekleri” gibi adlar 

verilmektedir. 

2.3.1.3.2. Görüşme 

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan tekniklerden 

birisi de görüşmelerdir. Bu yöntem, belirli bir amaca yönelik olarak iki kişinin yüz 

yüze gelerek yaptıkları görüşme ve konuşmalar olarak tanımlanmaktadır. 

Genel olarak görüşmenin üç temel amacı vardır. Bunlar; işbirliğini sağlamak 

ya da sürdürmek, tedavi ve araştırma verisi toplamaktır. Görüşmeye katılanların 

sayısına göre görüşmeler; bireysel ve grupça olmak üzere iki grupta incelenebilir. 

Bireysel görüşmede, görüşmeci ile kaynak kişi arasında kimse bulunmaz. Grupça 

görüşmede ise, çok sayıda kaynak kişi konuyu birlikte tartışırlar. 

2.3.1.3.3. Yazışma 

Yazışma, yazılı iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir. Anketler, envanterler, 

testler vb’leri, bu tür veri toplamada yaygın olarak kullanılan araçlardır. Yazışma 

tekniği, genellikle kullanılan araç adı (anket, test) ile de anılmaktadır. Genel ilkeler 

bakımından, bunların bir çok ortak yönleri vardır. Yazışma yolu ile veri toplama 

tekniği, oldukça yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Bu tekniğin, diğer tekniklere 

oranla, görünüşte “ kolay” ve “ucuz” oluşu, daha çok tercih edilmesindeki en önemli 

nedenlerdendir. 
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Yazışma tekniği ile veri toplamada kullanılan bazı araçların açıklanması 

tekniğin iyi anlaşılması açısından faydalı olabilecektir. 

2.3.1.3.3.1. Anketler   

Anketler, belirli bir amaca yönelik bilgi toplamak üzere, ilgili kişilere 

yöneltilecek soru listesini kapsayan veri toplama aracıdır. Anketleri bir konuda 

kişilerin bildiklerinin ne derecede doğru olduğunu ölçmekten çok bir konu veya 

sorun hakkında bildiklerini, kanılarını, inançlarını, tepkilerini, gereksinimlerini, 

dileklerini ve yakınmalarını belirlemek üzere hazırlanır ve uygulanır. Bireylerin 

anket sorularına verdikleri yanıtlarla kişilikleri arasında ilişki kurmaya yönelik, 

bireyi tanımaya yarayacak özelliklerle ilgili sorularda hazırlanabilir. Sorular, 

amaçlara uygun olarak veri sağlayacak şekilde kapalı veya açık uçlu olarak 

hazırlanabilir. Anketler, kısa zamanda geniş bir insan grubundan ve dağınık yerlerde 

bulunan kişilerden kısa zamanda bilgi toplama imkanı sağladığından yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca anketler, diğer bilgi toplama araçlarına oranla daha az 

masraflıdır ve elde edilen verilerin analizi de kolaylıkla yapılabilir. Ancak anketlerde 

zamanında yanıt alma oranı posta ile gönderildiğinde genellikle az olur. Önceden 

belirlenmeyen bazı tepkiler yanıtları etkiler, yanıtlayan bireyin tutumu hakkında bilgi 

sahibi olmak güçtür. 

 

2.3.1.3.3.2. Envanterler  

Envanter; anket veya yapılandırılmış görüşmelere benzeyip,ihtiyaçlarla 

doğrudan ya da dolaylı ilgili veya ikisini de kapsayabilecek maddelerden 

oluşmaktadır. Yanıtlar bu maddelerden birinin seçilmesini gerektirmektedir. 

Envanterlerde de anketlerde olduğu gibi, büyük kitlelere ve farklı yerlerde bulunan 

bireylere kısa zamanda ulaşma ve bilgi toplama imkanı bulunmakta, verilerin analizi 

kolay yapılmaktadır.  
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2.3.1.3.3.3. Testler  

Eğitim ihtiyacını belirleme de kullanılan testler, bireyin bir veya daha fazla 

özelliğini ölçmek üzere kullanılan araçlar olarak kabul edilmektedir. Test 

kullanılarak yapılan ölçme, bireyde aranılan özelliklerin ne miktarda var olduğunu 

belirlemek üzere yapılan işlemdir. Ölçme sonuçları genellikle sayısal olarak ortaya 

konur. Ölçme sonunda elde edilen veriler, beklenen ile kıyaslanarak, veya ne anlama 

geldiği yorumlanarak değerlendirme yapılır. 

Eğitim ihtiyacını belirlemek üzere hazırlanan testler, ön test veya tanıma testi 

niteliğindedir. Bu testler uygulanış şekillerine göre, bilgi beceri ve duyuşsal 

davranışları ölçen testler olmak üzere üç grupta toplanmaktadır. 

Bireyin yaptığı görevin gerektirdiği nitelikler ile sahip olduğu niteliklerin 

belirlenerek, ihtiyacın ortaya konulması değerlendirme ile yapılır. 

Testler de, anketler gibi kısa zamanda uygulanır ve sonuç alınır. Elde edilen 

sonuçların yorumlanması kolaydır. Ancak sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için 

önceden testlerin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca bireylerde, testlere ve sınavlara karşı duygusal bir çekingenliğin olması 

sonuçları olumsuz yönde etkileyebilir. Testler her durumda uygulanamazlar ve teste 

katılmaya isteklendirmek güçtür. 

2.3.1.3.4. Kayıt ve Raporları İnceleme 

Kurumlarda çalışan personele ilişkin kayıt ve raporlarda personel nitelikleri, 

hizmet içinde devir ve yükselme durumları, disiplin olayları, ödüllendirme ve 

cezalandırma neden ve şekilleri, devamsızlık ve ayrılmalar, sağlık raporları, iş 

güvenliği kurallarına uyum derecesi gibi sonuçlar görülebilir. 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının 

gerçekleştirilmesine yönelik elde edilebilecek kaynaklardan kayıt ve raporlardan 

başlıcaları; rehberlik ve psikolojik danışmanlık yönetmeliği, okul öncesi eğitim 

yönetmeliği, özel eğitim hizmetleri yönetmeliği, okul öncesi eğitim kurumlarına 

atanan rehber öğretmenlere ilişkin sayısal veriler, eğitim fakültesi okul öncesi eğitim 
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öğretmenliği bölümü rehberlik alanına ilişkin müfredat programı, konu ile ilgili Milli 

Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen veya tamamlanan proje ve anlaşmaların alınan 

kararların dokümanları şeklinde sıralanabilir. 

2.3.1.3.5. Küçük Grup Toplantıları Düzenleme  

Grup toplantıları, bireylerin tek başlarına çözümleyemedikleri sorunlara çözüm 

yolu aramak üzere iki veya daha fazla ilgilinin bir araya getirilerek çalıştırılmasıdır. 

Bir kurumda mal ve hizmet üretiminde görevli ve sorumlu olanların bir araya 

getirilerek, sorunları analiz etmeleri ile hizmet içi eğitim gereksinmesi belirlenebilir. 

Küçük grup toplantıları problemin boyutlarının belirlenmesinde faydalı olabilecek 

bir tekniktir. Ancak iyi bir yönetim becerisi gerektirir.  

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılan yaklaşımlar, teknikler ve 

yapılan hatalardan da anlaşılacağı gibi, eğitim ihtiyacı belirleme basit bir süreç 

değildir ve basit tekniklerle veya herhangi bir saptama tekniği kullanılmadan 

tahminlere dayalı olarak yapıldığında hedeflenen ihtiyaç belirleme konusuna yönelik 

yeterli olmayan sonuçlar elde edilmiş olacaktır. 

2.4. İlgili Araştırmalar  

Türkiye’de eğitim ihtiyacı belirleme konusu ile ilgili araştırmalar 

incelendiğinde bu konuda tespit edilen son yirmi yılda yapılan araştırmalar şunlardır,  

Erişen (1997) tarafından yapılan çalışmada Erkek Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüğü’ ne bağlı Ankara  İli Merkez ilçelerindeki teknik ve endüstri meslek 

liselerinde görev yapan atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinin kendi görüşleri, 

öğrenci görüşleri ve gözlem sonuçlarına göre öğretmenlik formasyonu açısından 

hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmanın sonucuna 

göre, öğretmenlerin öğretmenlik formasyonu açısından önemli eğitim ihtiyaçları 

olduğu belirlenmiştir.  

Ertürk (1970) tarafından gerçekleştirilen “10 yıl öncesine kıyasla öğretmen 

davranışları”dır. Araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki yeterlik ve 
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yetersizliklerinde görülen istendik ve istenmedik değişiklikleri belirlemek amacıyla 

1960 ve 1970 yılları öğretmen davranışları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, 

öğretmenlerin gösterdiği istendik davranışların 1960 yılına kıyasla azaldığı 

saptanmıştır. Sonuçta istendik davranışların öğretmen yetiştirmede hedef olması 

önerisi getirilmiştir.  

Ok (1986) öğretmenlerin algılarına göre eğitim ihtiyaçlarını Delphi tekniği ile 

belirlemeye çalışmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin önemli ve çok önemli 

olarak algıladıkları eğitim ihtiyaçları; yeni bilgiler edinme konusunda %81, sınıf içi 

öğretim faaliyetlerini düzenleme %85, amaca uygun araç ve malzemeleri belirleme 

%78, hedeflerin gerçekleşme derecesini saptama %74, iletişim kurabilme %78, 

kendini tanıma ve diğer bireylerin tutum ve davranışlarını algılama %63, dili etkili 

kullanma %63 ve yardımcı ders araçlarını kullanma %78 olarak belşrtilmiştir 

(Erişen, 1997). 

Kalın (1999), rehberlik ve psikolojik danışma uygulamalarının ilköğretim 

düzeyinde yeterince dikkate alınmaması, ilköğretim sonunda öğrencilerin gerektiği 

gibi yönlendirilmelerine, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin ve hayatı tanımanın en 

önemli evresinde profesyonel psikolojik destekten mahrum kalmalarına neden 

olmaktadır. Bu araştırmada özellikle mesleğe yeni başlamış ve ilköğretimde 

deneyimi olmayan rehber öğretmenlere kaynak teşkil edebilecek ve okullarının 

rehberlik programını hazırlamalarında onlara yol gösterebilecek ilköğretimde hangi 

kademede ne gibi faaliyetler yapılabileceği konusunda fikir edinmelerine yardımcı 

olabilecek bir kılavuz oluşturması amaçlanmıştır. 

Akçadağ (2010), tarafından yapılan araştırma, öğretmenlerin yöntem, teknik ve 

ölçme değerlendirme durumlarına ilişkin eğitim ihtiyaçlarının neler olduğu ve bu 

ihtiyaçların kıdeme ve cinsiyete göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi amaçlandırılmıştır. Ve araştırmanın sonucunda, problem çözme, oyun 

ve kontrol listesi yöntemlerinde kıdem ile bütüncül değerlendirme tekniği 

yönteminde ise cinsiyet açısından eğitime ihtiyaç duyma durumunda anlamlı bir fark 

bulunmuştur. 
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Ök (1994) “1950’den Günümüze Türkiye’de Rehberlik Hizmetleri” konulu 

araştırmasında, rehberliğin 1950’den günümüze (1994 yılına kadar) eğitim süreci 

içinde yer almaya çalışmasının tarihsel süreci üzerinde durarak, yürürlükteki 

yönetmeliğe ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü düzeyindeki kurumlaşmaya kadar varan çabaları 

(Konferans, toplantı, şura ve kongre), bu çabalarla alınan kararların neler olduğu, bu 

konudaki yayın ve araştırmaların özetlerini ortaya koymuştur. Araştırmacı, araştırma 

sonuçlarına göre öne sürülebilecek görüşleri iki grupta toplamıştır. Bunları mevcut 

rehberlik hizmetleri uygulamalarının daha etkili olabilmesi için dikte alınması 

gereken öneriler ve rehberlik hizmetleri uygulamalarını geliştirmek amacıyla 

yapılması gereken araştırmalar olarak ifade etmiştir. Mevcut model ile ilgili 

önerilerinde; 1985 yılında yürürlüğe giren Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde 

yapılması gereken değişiklikler, hizmet öncesi ve hizmet içinde rehber öğretmenlerin 

alması gereken formasyon bilgileri, rehberlik ile ilgili diğer personelin eğitimi, 

rehberlik hizmetlerindeki yenilikler ve bu alan teftişi gibi konular üzerinde önerilerde 

bulunulmuştur. Araştırmada rehberlik ile ilgili kamuoyu oluşturma yolları, 

rehberliğin her basamaktaki amaçları, okullar ile Rehberlik ve araştırma Merkezleri 

arasındaki haberleşme gibi konularda araştırmaların yapılmasının da yararlı olacağı 

görüşüne varılmıştır. 

Onur (1997), “Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve 

Öğrencilerin Rehberlik Anlayışları” nı araştırmıştır. Bu araştırmada, Giresun ili 

merkez liselerindeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerin rehberlik anlayışları ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre, liselerde görev yapan yönetici 

ve öğretmenlerin yeterli derecede ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmadıkları 

ortaya konulmuştur.     

 Erkan ( 1995), “Kapsamlı Rehberlik Programları” ile ilgili makalesinde, 

A.B.D.’ de 1980’li yıllarda başlayarak kullanımı giderek yaygınlaşan bu programın 

ortaya çıkışı ve gelişini ele almıştır. Bu yaklaşım Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Hizmetlerini meslek ya da program seçimi ve kriz durumlarına müdahale ile 

sınırlayan geleneksel rehberlik yaklaşımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bireyin 
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gelişimsel ihtiyaçları ön plandadır ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin içinde 

bulundukları gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması gerektiği 

savunulur. Makalede bu programın unsurları ayrıntılı olarak ortaya konulurken 

ülkemizde uygulanabilirliği ile ilgili akla gelebilecek sorunlar ele alınmıştır. 

Sidal (2009), tarafından yapılan araştırmanın bulgularına göre ilköğretim 

öğrencileri okullarındaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile uzman 

danışmanın çalışmalarını, yaşadıkları uyum problemlerinin aşılmasında olumlu 

etkiye sahip buldukları belirlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin rehberlik 

hizmetlerine karşı olumsuz düşünceleri olduğunu yansıtan bulguya rastlanmamıştır. 

Gözütok (1990), tarafından yapılan araştırmada ise, ortaöğretim 

öğretmenlerinin öğretmenlik formasyonu açısından rehberlik, sınıf öğretmenliği, 

eğitim teknolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri ile ölçme ve değerlendirme 

konularındaki eğitim ihtiyaçlarını belirlemeye çalışmıştır. Öğretmen ve öğrenci 

görüşlerinin alındığı bu araştırmada, öğretmenlerin hemen, hemen hepsi, 101 madde 

halinde sorulan öğretmenlik formasyonu davranışlarını öğretmenlerinin hiçbirinin 

yapmadığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yanıtları ile öğrencilerin yanıtları 

büyük farklılıklar göstermiştir. Öğretmenlerin yanıtlarına göre değerlendirildiğinde, 

öğretmenlerin %17.33’ünün, öğrencilerin yanıtlarına göre değerlendirildiğinde, 

öğretmenlerin % 60.95’inin öğretmenlik formasyonu açısından eğitime ihtiyacı 

olduğu tespit edilmiştir. 

Sezer ve Sağ (2010), yılında Türkiye’ deki birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin 

mesleki ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada betimsel tarama 

modeli kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda verilerin birleştirilmiş sınıf 

öğretmenlerinin okul yönetim işleri, program okur yazarlığı ve öğretim ve 

değerlendirme boyutlarında çeşitli mesleki ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir.  

İlgili araştırmalar incelendiğinde, okul öncesi eğitim de etkili rehberlik 

uygulamaları ile ilgili eğitim ihtiyaçları üzerine her dönemde farklı farklı ihtiyaçların 

olduğu görülmüştür. Bu ihtiyaçların giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapıldıysa da, 

değişen dünya ve nesillerin farklı eğitim ve rehberlik ihtiyaçları gereği bir yandan 
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ihtiyaçlar giderilirken diğer yandan da yenilerini beraberinde getirmiştir. Özellikle 

rehberlik uygulamaları ile araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda ülkelerin 

eğitim sistemlerinin birbirinden etkilendikleri görülmüştür. Yine yukarıdaki 

araştırmalara bakıldığında rehberlik uygulamaları yapılırken, okul aile işbirliğinin 

önemi vurgulanmış ve çocuğun eğitim ve öğretim sürecinin nasıl nitelikli olması 

gerektiği ile ilgili araştırmalar üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu araştırmada farklı bakış 

açılarına rehberlik etmesi ve başka bir araştırmanın fikir kaynağı olması amacıyla 

yapılmıştır.   
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın amacına ulaşabilmesi, geçerli ve güvenilir sonuçlar 

elde edilebilmesi için alınan önlemler ayrıntılı olarak açıklanmış; araştırma modeli, 

araştırmanın çalışma grubu, nicel ve nitel veri toplama araçları ve geliştirilmesi, 

verilerin toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması konularına yer 

verilmiştir. 

3.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın 

nicel bölümünde “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırma ile okul öncesi 

öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilmesinde eğitim 

ihtiyaçlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma bu yönüyle betimsel nitelik 

taşımaktadır. Araştırmanın nitel bölümünde ise; “durum çalışması” deseni 

kullanılmıştır. 

Durum çalışması aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 

Durum çalışması; (1) güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi (içeriği) 

içinde çalışan, (2) olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin 

hatlarıyla belirgin olmadığı, ve (3) birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut 

olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 

2008:277). 

Durum çalışmaları, nicel veya nitel yaklaşımla yapılabilir. Her iki yaklaşımda 

da amaç belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymaktır. Nitel durum 

çalışmasının en temel özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. 

Yani bir duruma ilişkin etkenler (ortam, bireyler, olaylar, süreçler, vb.) bütüncül bir 

yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl 

etkilendikleri üzerine odaklanılır. Ayrıca bir durumda meydana gelen değişimleri ve 

süreçleri anlamak önemli ise bu durumların uzun dönemli çalışılması söz konusu 

olabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008:77).  
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3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmada nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanıldığından araştırma 

sürecinde veriler iki ayrı çalışma grubundan elde edilmiştir. Araştırmanın nicel 

verilerinin elde edilmesinde araştırmacının zaman, ulaşım ve ekonomik zorlukları 

nedeniyle çalışma grubu olarak Isparta İli Merkez İlçelerinde görev yapan okul 

öncesi öğretmenleri belirlenmiştir.  Araştırma il merkezinde görev yapan toplam 110 

öğretmen üzerinde yürütülmüştür. Bununla birlikte, geri dönmeyen ve eksik dolduran 

toplam 12 öğretmenin anketi çıkartılarak araştırma toplam 96 öğretmen üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Tablo 3.1.’de çalışma grubunda yer alan okulöncesi 

öğretmenlerin bazı kişisel özelliklerine ilişkin istatistiksel bilgiler verilmektedir.  

Tablo 3.1. Öğretmenlerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Bazı İstatistiksel 

Bilgiler 

Değişken Düzey N % 

Bayan 93 96,9 
Cinsiyet 

Bay 3 3,1 

Bağımsız Anaokulu 37 38,5 

Okul Türü İlköğretime Bağlı 

Anasınıfı 
59 61,5 

1-5 Yıl 43 44,8 

6-10 Yıl 22 22,9 

11-15 Yıl 17 17,7 

16 Yıl ve üzeri  11 11,5 

Mesleki Kıdem 

Diğer Koşullar 3 3,1 

Açık Öğretim  18 18,7 Mezun Olduğu 

Fakülte Türü Örgün Eğitim 78 81,3 

Çocuk Gelişimi ve 

Eğitimi 
10 10,4 Mezun Olduğu 

Bölüm 
Okulöncesi Eğitim 86 89,6 

Yönetici 5 5,2 
Görevi 

Öğretmen 91 94,8 
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Tablo 3.1.’in incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi araştırmaya katılan 

öğretmenlerin % 90'ı okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olmuşlardır. 

Hemen hemen tamamına yakını (% 96,92) bayanlardan oluşmaktadır. Yine tamamına 

yakını (% 95) okul öncesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır, idari görev 

alanların oranı sadece % 5'tir. Yaklaşık % 45'i 5 yıl ve daha az kıdeme sahiptir ve 

yaklaşık 4/5’ü örgün eğitim veren eğitim fakültelerinden mezundur. Açık öğretimden 

mezun olanların oranı yalnızca % 18.8’dir. Yaklaşık 2/3'si İlköğretime bağlı 

anasınıflarında görev yapmakta, yaklaşık 1/3'i de bağımsız anaokulunda 

çalışmaktadır. 

Araştırmanın nitel verileri ise, Türkiye’ nin farklı illerinde görev yapan rehber 

öğretmenlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 30 öğretmende Psikolojik 

danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olmuşlardır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin %90’ı ilköğretim okulları bünyesinde bulunan anaokullarında görev 

yapan rehber öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmacının imkânlarından dolayı 

“kolay ulaşılabilir durum örneklemesi”  yöntemiyle belirlenen öğretmenlerden elde 

edilmiştir.  

Araştırmada soru yöneltilen rehber öğretmen grubu, % 62’ si bayan, % 38.’ i 

ise erkeklerden oluşmaktadır. Rehber öğretmenlerden tümü en az 1 yıl ve daha fazla 

zamanda anaokullarında görevlendirilerek okul öncesi eğitimde rehber öğretmen 

ünvanıyla çalışmış kişilerden oluşmaktadır. Bu öğretmenlerden % 12’ si lise de 

görev yaparken, diğer %88’i ise ilköğretim bünyesinde görev yapmaktadır. 

Araştırma yapmak üzere seçilen rehber öğretmenler için yaş değişkeni 

önemsenmemiştir, sadece anaokulunda çalışıp çalışmadığına ve okul öncesi rehberlik 

çalışmalarına katılıp katılmadığı önemsenmiştir. 

3.3. Veri Toplama Araçları ve Geliştirilmesi 

Bu araştırmada nicel veri toplama aracı olarak okul öncesi eğitimde rehberlik 

uygulamalarının etkili bir şekilde yürütülebilmesi için öğretmenlerin eğitim 

ihtiyaçları belirlenmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir ölçek 

kullanılmıştır (Ek 1). Ölçeğin hazırlanmasında öncelikle konuyla ilgili İngilizce ve 
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Türkçe literatür (tez, makale, bildiri, kitap, bilimsel araştırma, internet vb.) 

incelenmiştir. Literatür incelemesinden elde edilen veriler yardımıyla okul öncesinde 

yer alması gereken rehberlik uygulamaları ve bu uygulamaların etkili bir şekilde 

yürütülebilmesi için ölçme aracında yer alacak davranışlar tespit edilmiştir. Daha 

sonra seçilen davranışlar ölçek formuna dönüştürülmüştür.  

Ölçeğin kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla uzman görüşleri alınmıştır. 

Yapı geçerliliği ve güvenirliğini belirleyebilmek için ise ön denemesi yapılmıştır. Ön 

deneme sonuçlarından elde edilen verilere Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapı 

geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi Tekniği (Principal 

Component  Analysis) kullanılarak, ölçeğin bir ya da daha fazla faktör içerip 

içermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin okul öncesi 

öğretmenlerinin rehberlikle ilgili yeterlilik algılarını ve bu doğrultuda eğitim 

ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik 3 faktörden oluştuğu gözlenmiştir. Bu faktörler; (1) 

Kişisel rehberlik-65 soru, (2) eğitsel rehberlik-36 soru ve (3) mesleki rehberlik-29 

sorudur. Başlangıçta 75 soru olarak hazırlanan ölçme aracı, yapılan analiz ve uzman 

görüşleri doğrultusunda bazı maddeleri atılarak toplam 130 soruya indirilmiştir. 

Ölçeğin üç faktörü ölçmeye yönelik faktör yük değerleri .30 ile .73 arasında 

değişmektedir. Ölçeğin 3 faktöre yönelik toplam variyansı açıklama oranı ise .50’dir. 

Ölçeğin güvenirliğinin göstergesi olarak alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. 

Ölçeğin hesaplanan Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı .99'dur. Tablo 1’de ölçeğe 

yönelik faktör analizi sonuçları verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

53

Tablo 3.2. Ölçeğe İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

ÖGELER MADDELER FAKTÖR  YÜKÜ
TOPLAM 

VARİYANS 

CRONBACH 

ALPHA 

KR2 ,31 

KR3 ,31 

KR4 ,55 

KR5 ,48 

KR6 ,34 

KR7 ,49 

KR8 ,31 

KR9 ,37 

KR10 ,38 

KR11 ,47 

KR12 ,53 

KR13 ,48 

KR14 ,42 

KR15 ,44 

KR17 ,31 

KR20 ,35 

KR21 ,53 

KR22 ,42 

KR23 ,52 

KİŞİSEL 

REHBERLİK 

KR24 ,51 

44,447 96,8 
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Tablo 3.2. - Devam 

ÖGELER MADDELER FAKTÖR YÜKÜ TOPLAM 

VARİYANS 

CRONBACH 

ALPHA 

KR25 ,57 

KR27 ,33 

KR28 ,39 

KR29 ,62 

KR30 ,73 

KR31 ,59 

KR32 ,62 

KR33 ,56 

KR34 ,36 

KR35 ,45 

KR36 ,42 

KR37 ,49 

KR38 ,34 

KR39 ,44 

KR40 ,34 

KR41 ,51 

KR42 ,58 

KR43 ,59 

KR44 ,44 

KR46 ,34 

KR48 ,46 

KR49 ,59 

KR51 ,40 

KR52 ,44 

KR53 ,45 

KR54 ,54 

KR57 ,31 

KR58 ,32 

KR59 ,44 

KR60 ,33 

KR61 ,31 

KR62 ,51 

KİŞİSEL 
REHBERLİK 

KR63 ,48 

44,447 96,8 
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Tablo 3.2. - Devam 

ÖGELER MADDELER FAKTÖR YÜKÜ 
TOPLAM 

VARİYANS 

CRONBACH 

ALPHA 

KR64 ,36 

KR65 ,33 

KR66 ,50 

KR67 ,46 

KR68 ,44 

KR69 ,53 

KR70 ,43 

KR71 ,40 

KR72 ,38 

KR73 ,36 

KR74 ,46 

KİŞİSEL 

REHBERLİK 

KR75 ,45 

44,447 96,8 

ER1 ,32 

ER2 ,38 

ER4 ,44 

ER5 ,36 

ER6 ,57 

ER7 ,39 

ER8 ,37 

ER9 ,30 

ER10 ,34 

ER11 ,35 

ER13 ,46 

ER14 ,44 

ER15 ,49 

ER16 ,43 

ER17 ,52 

ER18 ,52 

EĞİTSEL 

REHBERLİK 

ER19 ,43 

42,57 96,1 
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Tablo 3.2. - Devam 

ÖGELER MADDELER FAKTÖR YÜKÜ 
TOPLAM 

VARİYANS 
CRONBACH 

ALPHA 

ER20 ,51 

ER21 ,58 

ER22 ,48 

ER23 ,41 

 

ER24 ,48 

 

 

MR23 ,59 

MR24 ,37 

MR25 ,57 

MR26 ,55 

MR27 ,64 

MR28 ,53 

MR29 ,37 

MR30 ,53 

MESLEKİ  

REHBERLİK 

MR31 ,66 

58,336 95,99 

ÖLÇEK GENEL 49,99 98,5 

 

Araştırmanın nitel verilerinin toplanması için ise araştırmanın nitel boyutunda 

yer alan alt problemlere uygun olarak uzman görüşleri ile belirlenen iki açık uçlu 

soru sorulmuştur. Bunlar şunlardır: 

1. Rehberlik yaptığınız okullarda karşılaştığınız rehberlik ile ilgili 

problemleri, öğretmenlerin yaptığı rehberlikle ilgili yaptığı gözlemlerinizi ve bu 

konudaki tecrübelerinizi dikkate alarak okul öncesi öğretmenlerinin rehberlikle ilgili 

hangi konularda eğitime ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyorsunuz? Karşılaştığınız 

problemler ve gözlemlerinizden bazı örnekler vererek eğitim ihtiyaçlarını gerekçeleri 

ile yazabilir misiniz? 

2. Size göre okul öncesi öğretmenlerinin rehberlikle ilgili sahip olması 

gereken genel yeterlilikler nelerdir? 
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Yukarıda belirtilen sorulardan ilki ile; 

1. Rehber öğretmenlerin gözlem ve deneyimlerinden faydalanılarak, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

2. Rehber öğretmenlerin uygulamalarından yola çıkarak, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin, ailelerin ve çocukların hangi konularda ve olaylarda rehberlik 

hizmetlerine ihtiyaç duyduklarının belirlenmesi, 

3. Rehber öğretmenlerin gözlemleri ve deneyimleri ile rehberlik 

alanlarından; eğitsel rehberlik, kişisel rehberlik, mesleki rehberlik ile ilgili 

yeterliliklerinin ve yetersizliklerinin rehberlik çalışmalarını nasıl etkilediğinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

İkinci soru ile; 

1. Rehber öğretmenlerin gözlemlerine dayanarak, çalıştıkları okul öncesi 

eğitim kurumlarında okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, rehberlikle ilgili genel 

yeterliliklerinin neler olduğunun belirlenmesi, 

2. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin rehberlikle ilgili zayıf ya da yetersiz 

oldukları yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

3.4. Veriler ve Toplanması 

Araştırmada öncelikle verilerin toplanması amacıyla ilgili literatür incelenmiş 

İngilizce ve Türkçe yayınlar belirlenmiş (tez, makale, bildiri, kitap ve diğer bilimsel 

yayınlar) üniversite kütüphaneleri ve internet taramaları yapılmıştır. Elde edilen 

bilgilere dayalı olarak hazırlanan veri toplama aracının ön denemesi Aralık 2011 - 

Mart 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildikten ve gerekli 

düzenlemeler yeniden yapıldıktan sonra Nisan 2012 tarihinden itibaren araştırmacı 

tarafından okul öncesi eğitim kurumlarına gidilerek uygulamalara başlanmış ve 

Temmuz 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Uygulanan ölçme araçlarının toplanması 

yine araştırmacı tarafından  elden yapılmıştır. 
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3.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde nicel boyutunda cevapları aranan alt 

problemlere yönelik olarak toplanan veriler, önce veri kodlama formlarına 

işlenmiştir. Daha sonra bilgisayara aktarılan veriler üzerinde gerekli istatistiksel 

çözümlemeler için  SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) paket 

programından yararlanılmıştır. Alt problemler doğrultusunda öğretmenlerin yeterlilik 

algılarının belirlenmesinde aritmetik ortalama (Χ), ve standart sapma (ss) 

kullanılmıştır. Görüşler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesinde ise t testi, 

scheffe testinden yararlanılmıştır. Görüşler arasındaki farklılıkların test edilmesinde 

anlamlılık düzeyi α= 0.05 alınmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçek, 5'li Likert Tipi bir ölçektir. Gözlenen her bir 

davranışın düzeyi 1.00 ile 5.00 arasında değişmektedir. Öğretmenler rehberlikle ilgili 

yeterlilik durumlarını “hiç”, “az”, “orta”, “genellikle” ve “tamamen” seçeneklerinden 

birisini işaretleyerek belirtmişlerdir. Ölçekte yer alan aralıkların eşit olduğu (4/5) 

düşüncesinden hareket ederek seçeneklere ait sınırlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

Seçenek                 Sınırı 

 Hiç           (1)       1.00-1.80 

 Az           (2)       1.81-2.60 

 Orta           (3)       2.61-3.40 

 Genellikle  (4)       3.41-4.20 

 Tamamen   (5)        4.21-5.00 

Araştırmanın nitel boyutunda yanıtları aranan alt problemlere yönelik olarak 

elde edilen veriler ise nitel veri analizine uygun olarak yapılmıştır. Kodlama; veriler 

arasında yer alan anlamlı bölümlere isim verilmesi sürecidir (Yıldırım ve Şimşek, 

2008: s.227). Öğretmenlerin kişisel özellikleri için aşağıda verilen kodlamalar 

kullanılmıştır:  
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Rehber öğretmenlerin verdiği bilgilerden doğrudan alıntı yapılırken, araştırma 

etiğine uygun olarak öğretmenlerin ad ve soyadlarının baş harfleri, cinsiyetleri,görev 

yaptıkları okul kodlanmıştır. (Örneğin; E.A.K.B.- İ.Ö.O. / L / O.Ö.E.G/ : Emine 

Arslan Kılıçoğlu, Bayan – İlköğretim Okulunda /Lisede çalışıyor / Anaokulunda 

Görevlendirilmiş ) 

Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Durum çalışması yoluyla yapılan araştırma,  içerik analizi kapsamında temaların 

bulunması, kodların belirlenmesi, temalarla kodların birleştirilmesi, bu birleştirmeyle 

birlikte tematik kodlamaların kategorize edilmesi ve bu süreçte benzerliklerin ve 

farklılıkların belirlenmesiyle gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma, yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda, içerik analizi yöntemiyle, 

ölçekte sorulan açık uçlu iki soruya verilen yanıtların, soruların sorulma amacına 

uygun olarak rehberlik alanları terimlerinden yararlanılarak, doğrudan alıntılanarak, 

kodlanmış ve temaları belirlenmiştir.  

İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve 

ilişkilere ulaşmaktır. Bu amaçla, toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha 

sonra da ortaya çıkan kavramlara göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna 

göre veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 

2008: 227). 

İçerik analizi yoluyla veri analizi yoluyla verileri tanımlamaya, verilerin içinde 

saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırız. İçerik analizinde temelde 

yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde 

bir araya getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek 

yorumlamaktır ( Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227). 
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BÖLÜM 4 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu bölümde araştırmanın alt problemleri doğrultusunda elde edilen bulgular ve 

yorumlara yer verilmiştir. Araştırmada nicel ve nitel yöntemler birlikte 

kullanıldığından bulgular ve yorumlar da buna uygun olarak nicel verilere dayalı 

bulgular ve yorumlar ile nitel verilere dayalı bulgular ve yorumlar olmak üzere iki alt 

başlıkta ele alınmıştır. 

4.1. Nicel Verilere Dayalı Bulgular ve Yorumlar:  

Bu kısımda araştırmanın nicel boyutunda yer alan ilk dört problemin cevap 

aranmış, bulgular araştırma problemlerinin sırasına göre sunulmuştur.  

4.1.1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Etkili Rehberlik Uygulamalarının 

Gerçekleştirilmesi Açısından Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri  

Araştırmanın birinci alt probleminde okulöncesi eğitim kurumlarında görev 

yapan öğretmenlerin, "eğitim sürecinde etkili rehberlik uygulamalarının 

gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları  var mıdır? sorusu sorulmuştu. Bu 

soruya cevap aranırken, öğretmenlerin görüşleri; (1) kişisel rehberlik, (2) eğitsel 

rehberlik ve (3) mesleki rehberlik olmak üzere rehberliğin 3 alt boyutu açısından ayrı 

ayrı alt başlıklar olarak incelenmiştir.  

4.1.2. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel Rehberlik Açısından Eğitim 

İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ilk 

olarak kişisel rehberlik becerileri açısından incelenmiş ve öğretmenlere, okul 

öncesinde kişisel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 65 ifade sunulmuştur. Tablo 4.1.’de 

öğretmenlerin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama (Χ) ve standart sapmalar (ss) 

verilmektedir. 
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Tablo 4.1. Okul Öncesi Öğretmenlerin Kişisel Rehberlik Açısından Eğitim 

İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

1.Öğrencilerin okula ilk başladıkları hafta okulu ve 

yakın çevresini tanıma fırsatı sağlama 
96 4,28 ,66 

2.Öğrencilerin uyum sağlama alışkanlığını geliştirmek 

amacıyla grup etkinliklerine katılmalarını sağlama 
96 4,25 ,62 

3.Öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirecek 

fırsatlar oluşturma 
96 3,90 ,76 

4.Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgürce ifade 

edebilmelerini sağlama 
96 3,92 ,76 

5.Öğrencileri güçlü ve zayıf yönlerini görmeye imkânı 

verecek etkinlikler düzenleme 
96 4,00 ,71 

6.Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirecek 

ortamlar hazırlama 
96 3,77 ,79 

7.Olumlu kişisel özellikleri geliştirmek için 

öğrencileriyle ilişkilerini saygı ve sevgiye dayandırma 
96 4,13 ,80 

8.Öğrencilere bir birey olarak değerli olduklarını 

hissettirme 
96 4,18 ,81 

9.Öğrencilerin hatalarını görmelerini ve 

düzeltmelerini sağlayıcı durumlar yaratma 
96 4,07 ,85 

10.Öğrencilerin özür dileme, teşekkür etme gibi 

nezaket sözcüklerini gerektiği yerde kullanmalarını 

sağlayacak ortamlar oluşturma 

96 4,14 ,79 

11.Öğrencilerin öğretmenine/ailesine/arkadaşlarına 

saygılı davranmasını sağlama 
96 3,98 ,78 
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Tablo 4.1. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

12.Öğrencilerle doğru iletişim kurabilmek için 

karakterlerine yönelik yaklaşımlar 

(sakin/sabırlı/hoşgörülü/yüksek sesli) gösterme   

96 4,04 ,71 

13.Öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını görmek için 

onların kişilik gelişimleri ile yaşları arasında ilişki kurma 
96 4,06 ,72 

14.Öğrencilerin gelişimlerine uygun toplum tarafından 

kabul gören milli kültür değerlerini tanımasını ve 

benimsemesini sağlama 

96 3,98 ,81 

15.Öğrencinin gelişimine uygun fert ve toplum 

meselelerini tanıma fırsatı verme 
96 3,86 ,87 

16.Öğrenciye toplumun sağlığını korumak için 

bireysel olarak neler yapabileceğini öğretme 
96 4,05 ,72 

17.Öğrenciye çevreyi korumak için neler yapılması 

gerektiğini öğretme 
96 3,98 ,75 

18.Öğrencinin kendini kabul etme ve kendiyle barışık 

yaşama becerisi kazanma sürecine rehberlik etme 
96 3,81 ,77 

19.Başkalarının varlığını ve davranışlarını kabul 

etmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirme 
96 3,85 ,77 

20.Öğrencinin yaşadığı toplumun kurallarına uygun 

yaşamasını öğreten etkinlikler düzenleme 
96 3,94 ,75 

21.Öğrencinin başarmak istediği hedefle ilgili amaç 

belirlemesine yardım etme 
96 3,70 ,81 

22.Öğrencinin başladığı bir işi tamamlayana dek 

sürdürmesi alışkanlığını kazanmasını sağlama   
96 4,17 ,78 

3.Kendini tehlikelerden (kazalar, kötü insanlar, zararlı 

hayvanlar  vb) korumasını öğretici etkinlikler düzenleme 
96 4,21 ,72 
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Tablo 4.1. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

24.Kendi kişisel güvenliği sağlamasına yönelik 

beceriler kazandırma 
96 3,90 ,83 

25.Duygularının farkına varma ve ifade edebilme 

becerisini kazandırma 
96 3,81 ,74 

26.Öğrencilerin grup içerisinde öfkeli/saldırgan 

tavırlarını kontrol edebilmesini sağlayıcı alışkanlıklar 

kazandırma 

96 3,64 1,00 

27.Öğrencinin kişilerarası etkili iletişim becerileri 

geliştirmelerine yardımcı olma 
96 3,72 ,79 

28.Öğrencinin karşısındaki insanı suçlamadan 

duygularını ifade edebilmesini sağlama 
96 3,52 1,02 

29.Öğrencilere sınıf içerisindeki doğru davranışlarıyla 

model olma 
96 3,97 ,84 

30.Öğrencilere tartışma becerileri kazandırma 96 3,49 1,09 

31.Öğrencilerin birbirlerini destekleyici, yardımlaşma 

duygusunu geliştiren etkinlikler düzenleme 
96 3,97 ,83 

32.Öğrencilerin yeni fikirleri denemeleri için onlara 

ortam hazırlama 
96 3,31 1,15 

33.Sorumluluk kazandırma 96 3,95 ,84 

34.Öğrencinin bağımsız olarak bir işi başarmasına 

teşvik etme 
96 4,09 ,68 

35.Öğrencinin arkadaşları arasındaki bireysel 

farklılıklarını kabul etmesini öğretme 
96 3,74 ,82 

36.Olaylar karşısında ilk önce durumla/kişiyle ilgili 

olumlu düşünmesi gerektiğiyle ilgili davranışları 

kazandırma 

96 3,23 1,15 
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Tablo 4.1. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

37.Kişisel iletişiminde ne zaman sınır koyacağını ve 
“hayır” diyeceğini bilmesini sağlama 

96 3,47 ,99 

38.Öğrenciye kendini kabul düzeyine bağlı olarak 
“bağımsızlık” ve “kendine güven” açısından gelişimine 
uygun yaşantılar kazanmasına fırsat verme 

96 3,49 ,93 

39.Öğrencilerin girişken ve özgüvenli davranışlarını 
teşvik ederek kişiliğinin gelişimine yardımcı olma 

96 4,06 ,74 

40.Öğrencinin fiziksel becerilerinin keşfedici ve 
farkına varmasını sağlayıcı etkinlikler sunma 

96 4,06 ,69 

41.Öğrencinin yapmaktan mutlu olduğu/olmadığı  
şeylerin farkında olmasını sağlama 

96 4,14 ,67 

42.Büyük ölçüde anne-babalarını model alarak; 
yaşıtları, kardeşleri, ebeveyn ve öğretmen ve ilişki kurmayı 
öğrenme, onlara yönelik duygularının farkında olmaya 
başlamasına etkinlik vb. yardımcı olma 

96 3,55 ,95 

43.Öğrencinin yaşamındaki önemli değişimleri ( anne 
babanın ayrılması, bir yakınını kaybetme, yeni bir kardeşin 
dünyaya gelmesi gibi…) mümkünse önceden öğrenerek 
çocuğu bu duruma hazırlama 

96 3,34 1,24 

44.Öğrencilerin kişisel gelişimlerini sağlayan bir 
öğrenme ortamı hazırlama 

96 3,81 ,81 

45.Öğrencilerin bireysel tercihlerini 
gösterebilmelerine imkân sağlayacak ortamlar oluşturma 

96 3,31 1,03 

46.Öğrencinin kendini sınamasına yeteneklerini 
keşfetmesine fırsat verici eğitsel ortam hazırlama 

96 3,43 1,05 

47.Öğrencinin kişisel özelliklerine ve karakterine 
yönelik bilgileri gerekmedikçe başkalarıyla paylaşmama 

96 4,25 ,75 
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Tablo 4.1. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

48.Öğrencilerin kişisel özellikleri ile ilgili konularda 

ailelere rehberlik etme 
96 4,13 ,70 

49.Velilerle çocuklarının kişilik 

özelliklerine/karakterlerine yönelik ipuçlarını doğru 

alabilecek kadar etkili iletişim becerilerine sahip olma 

96 3,85 ,87 

50.Öğrencilerin kişilik özelliklerini geliştirme etkili 

olan bireysel ve ailevi faktörleri  (sosyal kültürel farklılıklar 

gibi) dikkate alma 

96 3,83 ,74 

51.Öğrencinin düşüncesini eleştirmeden önce 

anlamaya çalışma 
96 4,11 ,83 

52.Öğrencilerin bireysel farklılıkları nedeniyle 

gerektiğinde öğretimi bireyselleştirebilme 
96 3,28 1,11 

53.Sınıf içerisinde kişiler arası ilişkiler ve iletişim 

konusunda model olma 
96 3,68 ,85 

54.Sınıf içi kuralları belirlenirken öğrencinin kendini 

önemli ve değerli görmesi amacıyla öğrencinin fikirlerini 

alma 

96 4,09 ,78 

55.Öğrenci kişisel gelişim durumunu değerlendirmek 

için sistemli ve düzenli bilgi toplama 
96 3,77 ,84 

56.Okul öncesi eğitimde kişisel rehberlik 

uygulamaları ile ilgili eğitimleri takip etme ve ihtiyaçları 

doğrultusunda bu eğitimlere katılma 

96 3,02 1,27 

57.Okul öncesi eğitimde kişisel rehberlik alanındaki 

akademik gelişmeleri takip etme 
96 3,06 1,38 

58.Öğrencinin kişiliğini etkileyen sosyal çevresini 

değerlendirmek amacıyla aile ziyaretleri yapma 
96 3,41 1,09 
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Tablo 4.1. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

59.Okul öncesi eğitimde kişisel rehberlikle ilgili sınıf 

uygulamalarına yönelik değişme ve gelişmeleri takip etme 
96 3,07 1,26 

60.Öğrencilerin kişisel gelişimlerini değerlendirme 96 4,13 ,71 

61.Öğrencilerin kişilik gelişimlerini takip edebilmek 

için davranış değerlendirme listelerini düzenli olarak tutma 
96 3,85 ,86 

62.Her öğrenci için kişisel özelliklerini tanımaya 

yönelik gözlem formları tutma 
96 3,49 1,15 

63.Öğrencilerin kişisel özelliklerini tanımak amacıyla 

gelişim ve eğitimlerini izleme 
96 3,96 ,71 

64.Gerektiğinde öğrencilerin aksayan kişilik gelişim 

alanlarıyla ilgili diğer kurumlarla iletişim kurma 
96 3,59 ,96 

65.Öğrencileri davranışlarını gözlemleyerek  gelişim 

problemleri olanlara destek için  diğer meslek elemanlarıyla 

(rehberlik öğretmeni gibi)  işbirliği yapma 

96 3,49 1,15 

GENEL ORTALAMA 96 3,74 ,50 

Hiç          (1)    1.00-1.80 

Az          (2)    1.81-2.60 

Orta          (3)    2.61-3.40 

Genellikle      (4)    3.41-4.20 

Tamamen       (5)    4.21-5.00  

Tablo 4.1.’de, kişisel rehberlik uygulamalarıyla ilgili verilen 65 davranıştan 

yalnızca 7'sinin okul öncesi öğretmenleri tarafından "orta (3)" düzeyde uygulandığı, 

5 davranışın "tamamen (5)", diğer 53 kişisel rehberlik uygulama davranışının ise 

"genellikle (4)" düzeyinde uygulandığı anlaşılmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin 

"hiç" (1) ya da "az" (2) uyguladığı kişisel rehberlik davranışı bulunmamaktadır. Yani 

kişisel rehberlik faaliyetleriyle ilgili olarak verilen davranışların tümü okul öncesi 

öğretmenleri tarafından eğitim sürecinde "orta" ya da daha üst düzeyde 

uygulanmaktadır. Genel ortalamalar açısından incelendiğinde toplam aritmetik 
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ortalamanın (Χ=3,74; ± 0,50 ) "genellikle" düzeyinde olduğu gözlenmektedir. Bu 

durum okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde kişisel rehberlik uygulamalarını 

genellikle yerine getirdikleri anlamına gelmektedir. Bir diğer ifadeyle okul öncesi 

öğretmenleri, kişisel rehberlik uygulamalarında kendilerini büyük ölçüde yeterli 

bulmaktadırlar. Okul öncesi dönemde çocukların kendilerini kabul etmeleri, olumlu 

benlik geliştirmeleri ve özgüven kazanarak sosyalleşmelerinde öğretmenin kişisel 

rehberlik hizmetlerini yerine getirebilmesi oldukça önem taşımaktadır. Camadan ve 

Sezgin (2012), Engin (1996) ve Yeşilyaprak (2010) tarafından yapılan araştırmalarda 

da okul öncesi öğretmenlerin kendilerini kişisel rehberlik açısından yeterli 

algıladıkları vurgulanmaktadır. Öğretmenlerin kişisel rehberlik uygulamalarında 

büyük ölçüde yeterli olmaları ya da kendilerini büyük ölçüde yeterli algılamaları, 

okul öncesi dönem çocuklarının bireysel ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması 

ve çocukların sağlıklı bireyler olarak ilkokula hazırlanmasında öğretmen 

sorumluluğunun yerine getirildiği şeklinde yorumlanabilir.  

4.1.3. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitsel Rehberlik Açısından 

Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ikinci 

olarak, eğitsel rehberlik becerileri açısından incelenmiş ve öğretmenlere, okul 

öncesinde eğitsel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 36 ifade sunulmuştur. Tablo 4.2.’de 

öğretmenlerin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama (Χ) ve standart sapmalar 

verilmektedir. 
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Tablo 4.2.  Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitsel Rehberlik Açısından 

Eğitim İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

DAVRANIŞLAR N Χ  ss 

1.Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının farkına varabileceği 

etkinlikler düzenleme 
96 4,01 ,62 

2.Öğrencinin karar verme ve seçim yapma becerilerini 

geliştirecek etkinlikler düzenleme 
96 4,07 ,78 

3.İşbirliği yapma becerilerini geliştirecek etkinlikler 

düzenleme 
96 3,93 ,82 

4.Akademik başarının kazanılması için bireysel ve 

grup etkinliklerinin dengeli dağılımını sağlama 
96 4,07 ,67 

5.Öğrenciyi bir bütün olarak geliştirebilecek 

(Sosyal,duygusal,fiziksel, vb.)alanlara yönelik bireysel ve 

grup etkinlikleri hazırlama 

96 3,63 ,78 

6.Eğitim çalışmalarında olgunlaşmaya bağlı olarak dil 

ve ifade yeterliliğini geliştirme 
96 3,88 ,81 

7.“özbakım becerilerini” geliştirebilecek etkinlikler 

düzenleme 
96 4,17 ,68 

8.El-göz koordinasyonunu geliştirecek etkinlikler 

planlama 
96 4,45 ,68 

9.Toplumsal kuralları ve toplumsal rolleri öğrenmeyi 

başlamasına imkan sağlama 
96 3,92 ,85 

10.Öğrencilerin kültürel özellikleri ve yaşam 

koşullarından kaynaklanan dezavantajlarını ortadan 

kaldırabilecek fırsat eşitliği sağlayabilecek eğitsel ortamlar 

sağlama 

96 3,51 1,03 

11.Öğrencilere konuşma düzeyinde anadilini öğretme 96 3,88 ,81 
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Tablo 4.2. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

12.Çocukları temel eğitime hazırlamaya yönelik 
etkili programlar hazırlama 

96 3,76 ,91 

13.Çevresi ile uyumlu, kişisel ve sosyal yaşam için 
gerekli temel insan ilişkilerini geliştirme ve sağlıklı 
davranışlar kazandırma 

96 3,74 ,80 

14.Öğrencilerde düzenli çalışma ve iş yapma 
alışkanlığı ve becerileri kazandırma 

96 3,94 ,82 

15.Öğrencilerde öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar 
geliştirme 

96 3,77 ,77 

16.Öğretim planlarında öğrencilerin bireysel 
özelliklerini dikkate alma 

96 4,09 ,63 

17.Öğrenmeyi kolaylaştırıcı becerileri kazandırma ile 
ilgili etkinlikler düzenleme 

96 4,09 ,67 

18.Öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirme 96 4,13 ,65 
19.Eğitsel etkinliklerde öğrencilerin bireysel istek ve 

hedeflerini açığa çıkarabilecek fırsatlar sağlama   
96 3,39 1,02 

20.Öğrencilerin bilişsel, devinişsel, duyuşsal 
gelişimlerine ilişkin bilgi toplama 

96 3,44 ,94 

21.Öğrencilerin estetik duygularının gelişmesini 
hayal ve yaratıcılık gücünün artmasını sağlama 

96 3,68 ,86 

22.Öğrencilerin bir programdan diğerine geçerken 
hazır bulunuşluk düzeylerini göz önünde bulundurma 

96 3,73 ,77 

23.Sosyal gelişimine bağlı olarak yaşıtlarıyla iyi 
geçinmeyi öğrenme kişilerarası ilişkilerini zenginleştirme 

96 4,09 ,68 

24.Öğrencinin doğru davranışlarını pekiştirme 96 4,11 ,93 
25.Öğrenme sürecini eğlenceli hale getirecek 

çalışmaları yapma 
96 3,30 1,22 

26.Öğrencinin başarısını engelleyici unsurları 
saptama ve ortadan kaldırma 

96 3,51 ,93 

27.Problem çözme becerilerini geliştirme 
96 3,95 ,73 
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Tablo 4.2. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

28.Öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarını kabul 

edecekleri eğitim ortamları hazırlama 
96 3,57 ,83 

29.Öğrencinin okula ve okulun bulunduğu çevreye 

uyumunu kolaylaştırıcı etkinlikler düzenleme 
96 3,81 ,85 

30.Öğrencinin eğitsel ihtiyaçlarının saptanması için 

öğrenciyi tanıma çalışmaları yapma 
96 4,10 ,77 

31.Öğrencilerin eğitsel gelişim görevlerini 

başarmasına yardımcı olma 
96 4,10 ,73 

32.Eğitsel rehberlik çalışmalarını yürütürken 

gerektiğinde kurumlar arası takım çalışması yapma 
96 3,10 1,07 

 33.Öğrencinin okulu, öğretmeni, arkadaşlarını 

sevmesini sağlama 
96 4,32 ,72 

34.Okuma-yazma, matematik gibi temel öğrenme 

becerilerine ilgi duymasını sağlayacak etkinlikler düzenleme 

ve ortam hazırlama 

96 3,60 1,05 

35.Resim-müzik-spor gibi özel yeteneklere yönelik 

etkinliklerden ilgisi olana yönelmesini sağlayacak ortam 

hazırlama 

96 3,61 ,93 

36.Öğrencilerin kitaplara ilgi duymalarını sağlayacak 

etkinlikler düzenleme 
96 3,77 ,95 

GENEL ORTALAMA 96 3,85 ,54 

 

Hiç          (1)    1.00-1.80 

Az          (2)    1.81-2.60 

Orta          (3)    2.61-3.40 

Genellikle      (4)    3.41-4.20 

Tamamen       (5)    4.21-5.00 
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Tablo 4.2.’nin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, okul öncesi eğitim 

sürecinde öğretmenler tarafından uygulanması gereken kişisel rehberlik 

faaliyetleriyle ilgili 36 davranışın 3'ü  "orta (3)" düzeyde, 2'si "tam olarak (5)", 31'i 

de "genellikle (4)" düzeyinde uygulanmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin "kişisel 

rehberlik" faaliyetlerinde olduğu gibi "eğitsel rehberlik" faaliyetlerinde de "hiç" (1) 

uygulamadığı ya da "az" (2) uyguladığı eğitsel rehberlik faaliyeti yer almamaktadır. 

Bununla birlikte okul öncesi öğretmenleri "eğitsel etkinliklerde öğrencilerin bireysel 

istek ve hedeflerini açığa çıkarabilecek fırsatlar sağlama (Χ=3,85)", "öğrenme 

sürecini eğlenceli hale getirecek çalışmalar yapma (Χ=3,30)" ve "eğitsel rehberlik 

çalışmalarını yürütürken gerektiğinde kurumlar arası takım çalışmalarında bulunma 

(Χ=3,10)" davranışlarını diğerlerinden daha az uyguladıklarını ve kendilerini bu 

konularda "orta" (3) düzeyde yeterli algıladıklarını ifade etmektedirler. Okul öncesi 

öğretmenlerin eğitsel rehberlikle ilgili genel ortalamaları incelendiğinde ise toplam 

aritmetik ortalamanın (Χ=3,85; ± 0,54) "genellikle" düzeyinde olduğu 

görülmektedir. Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel rehberlik faaliyetlerini 

eğitim sürecinde genel anlamda uyguladıklarını ve kendilerini bu konuda büyük 

ölçüde yeterli hissettiklerini göstermektedir. Eğitsel rehberliğin temel amacı, okul 

öncesindeki çocuğun öğrenmeyi öğrenmesi ve öğrenme sürecinin verimli 

kılınmasıdır. Bu doğrultuda eğitsel rehberlik hizmetleriyle çocukta; zamanı iyi 

kullanma, plan yapma, planlarını uygulama, öğrenmeye güdülenme, öğrendiklerini 

unutmadan belleğinde saklama, öğrenme engellerini aşma ve eğitsel seçimler yapma 

gibi davranışlar geliştirilmekte, olumlu tutum ve alışkanlıklar kazandırılarak ilkokula 

hazırlanmasına büyük ölçüde katkı sağlanmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerin 

kendilerini eğitsel rehberlik hizmetlerinde yeterli algılamalarının ve eğitim sürecinde 

bu etkinlikleri başarılı bir şekilde uygulamalarının, çocukların eğitim hayatını olumlu 

etkileyeceği ve yaşam boyu onların eğitim süreci üzerinde etkisini göstereceği 

düşünülmektedir. Yeşilyaprak (2010), Kuzgun (2009)  tarafından yapılan 

araştırmalarda da okul öncesi öğretmenlerin eğitsel rehberlik açısından kendilerini 

yeterli algıladıkları ifade edilmektedir. Bu nedenle bu araştırmadan elde edilen 

sonuçların literatürden elde edilen sonuçları destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 
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4.1.4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Rehberlik Açısından Eğitim 

İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları son 

olarak çocuklara mesleki rehberlik edebilme becerileri açısından incelenmiş ve 

öğretmenlere, okul öncesinde mesleki rehberlik uygulamalarıyla ilgili 29 ifade 

sunulmuştur. Tablo 4.3.’te öğretmenlerin görüşlerine ilişkin aritmetik ortalama (Χ) 

ve standart sapmalar verilmektedir. 

Tablo 4.3. Okul Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Rehberlik Açısından Eğitim 
İhtiyaçlarına İlişkin Görüşleri 

DAVRANIŞLAR n Χ  ss 

1.Ev ve okul yaşamının dışında bir çalışma hayatının 

olduğunu ona fark ettirecek etkinlikler yapma 
96 2,70 ,39 

2.Farklı meslekleri öğrencilere tanıtabilmek için 

geziler düzenleme 
96 2,58 1,13 

3.İş yaşamında değişen kadın ve erkek rollerini fark 

etmesini sağlama 
96 3,02 1,07 

4.Toplumsal sorumlulukları olan bir birey olduğunu 

fark edecek etkinlikler düzenleme 
96 3,38 ,78 

5.Öğrencinin mesleki gelişimini olumlu etkileyecek 

tutumlar izlemesi için ailelere rehberlik yapma 
96 3,03 1,06 

6.Öğrencilerin mesleki yatkınlıklarına yönelik gözlem 

formu tutma 
96 2,36 1,25 

7.Mesleki gelişimlerini yönlendirmek için öğrencilerin 

ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilecek etkinlikler 

düzenleme 

96 2,44 1,27 

8.Meslekleri tanıtmaya yönelik oyunlar ve sanat 

etkinlikleri düzenleme 
96 2,81 1,16 
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Tablo 4.3. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

9.Mesleki rehberlik yaparken meslek sahibi velilerden 

yardım alma 
96 2,99 1,00 

10.Toplum yaşamında çalışmanın önem ve gereğinin 

farkına varmasına yönelik etkinlikler planlama 
96 3,27 ,90 

11.Öğrencinin kişisel yeteneklerini keşfedebilmek 

maksadıyla Drama-animasyon gibi çalışmalarla duygularını 

bir amaç doğrultusunda harekete geçirme 

96 3,61 ,94 

12.Öğrencinin yaşına uygun mesleki gelişim 

görevlerini gerçekleştirmesine yönelik 

etkinlikler(oyun,drama,bedensel egzersizler)  planlama 

96 3,44 ,81 

13.Yaşamında kendisi için önemli olan yetişkinleri 

büyük ölçüde model alarak toplumsal ve mesleki roller 

geliştirme 

96 2,98 ,96 

14.Öğrencilerin meslekleri keşfetmesi için farklı 

yöntemler kullanma 
96 2,60 1,33 

15.Mesleklerin tanıtımına yönelik bir köşe hazırlama 

ve sürekli o köşeyi yenileme 
96 2,77 1,07 

16.Meslekler arasındaki farkları fark edebilmelerini 

sağlama 
96 2,64 1,31 

17.“Her insanın yapabileceği bir meslek vardır” 

düşüncesinin öğrenciye benimsetilmesini sağlama 
96 2,56 1,34 

18.Öğrencilerin zihninde meslekleri geleneksel olarak 

kadın erkek rollerine göre meslekler diye gruplandırıp, 

cinsiyetine ilişkin önyargılar oluşturmaktan kaçınma 

96 2,56 1,43 

19.Öğrencilerin mesleklerle ilgili iyi-kötü, kolay-zor, 

gibi etiketlemeler yapmasını engelleme 
96 2,53 1,42 
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Tablo 4.3. – Devam 

DAVRANIŞLAR N Χ  Ss 

20.Öğrencilerin tüm meslek gruplarının önemli ve 
gerekli olduğu düşüncesini benimsemesine yardımcı olma 

96 2,84 1,28 

21.Eğitsel ve Mesleki rehberliği daha etkili 
gerçekleştirmek için gerektiğinde uzman yardımı alma 

96 2,42 1,29 

22.İş yaşamı ve eğitsel yaşantısına ilişkin olumlu 
tutumlar geliştirecek çalışmalar yapma 

96 2,97 ,91 

23.Engel türleri hakkında bilgi sahibi olma 96 2,91 1,03 
24.Her engelli bireyle iletişim kurabilme becerisine 

sahip olma 
96 2,56 1,30 

25.Kaynaştırma eğitiminin ülkemizde erken çocukluk 
döneminde özel gereksinimli bireye verilmesinin mecburi 
olduğunu bilme 

96 2,91 1,21 

26.Kaynaştırma öğrencisinin öğrenme potansiyeline 
katkı sağlayabilecek bilgi sahibi olma 

96 2,57 1,27 

27.“Kaynaştırma öğrencisi aynı okul öncesi eğitim 
kurumuna 2 yıl da devam edebilir” ilkesinden haberdar 
olma 

96 3,14 ,97 

28.“Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar 
için okul öncesi eğitimi zorunludur” maddesine uygun 
olarak gereken (aileler ve öğrenciler için) alıştırma ve 
kabullenme çalışmalarını yapma 

96 2,77 1,05 

29.Bireyselleştirilmiş eğitim programı yapabilecek 
bilgi düzeyinde olma 

96 2,28 1,33 

GENEL ORTALAMA 96 2,82 ,88 

Hiç          (1)    1.00-1.80 

Az          (2)    1.81-2.60 

Orta          (3)    2.61-3.40 

Genellikle      (4)    3.41-4.20 

Tamamen       (5)    4.21-5.00 

 

Tablo 4.3.’te de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim sürecinde öğretmenler 

tarafından uygulanması gereken mesleki rehberlik faaliyetleriyle ilgili 29 davranışın 

yalnızca 2'si  "genellikle (4)" düzeyinde uygulanmakta, "hiç" (1) uygulanmayan ya 

da "tam" olarak (5) uygulanan mesleki rehberlik etkinliği ise bulunmamaktadır. 
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Mesleki rehberlik faaliyetlerinin 16'sı "orta (3)" düzeyde uygulanırken, 11'i "az (2) 

düzeyinde uygulanmaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin "kişisel rehberlik" ve 

"eğitsel rehberlik" faaliyetlerine göre "mesleki rehberlik" faaliyetlerini okul öncesi 

eğitim sürecinde daha az uyguladıkları söylenebilir. "Öğrencinin kişisel yeteneklerini 

keşfedebilmek maksadıyla drama-animasyon gibi çalışmalarla duygularını bir amaç 

doğrultusunda harekete geçirme  (Χ=3,61)" ve "Öğrencinin yaşına uygun mesleki 

gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yönelik etkinlikler (oyun, drama, bedensel 

egzersizler) planlama (Χ=3,44)" dışında diğer mesleki rehberlik davranışlarını 

öğretmenlerin okul öncesi eğitim sürecinde orta ve daha az olarak uyguladıkları 

anlaşılmaktadır. Okulöncesi öğretmenlerin mesleki rehberlikle ilgili genel 

ortalamaları incelendiğinde ise toplam aritmetik ortalamanın (Χ=2,82; ± 0,88) "orta" 

düzeyinde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte aritmetik ortalamanın "az" 

kategorisine daha yakın olduğu da göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu 

sonuca göre okul öncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlik faaliyetlerini eğitim 

sürecinde kısmen uyguladıkları ve kendilerini bu konuda bir ölçüde yetersiz 

algıladıkları söylenebilir. Okul öncesi dönem mesleki gelişim sürecinin başlangıcı 

kabul edilmekte ve öğretmenler tarafından çocuğun bu döneme özgü mesleki gelişim 

görevlerini gerçekleştirmesine yönelik etkinlikler planlanmaktadır. Çocuğun kendini, 

çevresini, iş ve çalışma dünyasını, insanlar arasındaki farklılıkları, eğitim ve iş 

yaşamı arasındaki ilişkileri tanıması, anlaması ve keşfetmesi okul öncesi dönemin 

mesleki rehberlik hizmetleriyle ve öğretmenin bu konudaki bilgi ve becerisiyle 

yakından ilişkilidir. Ancak, çocukların yaşları küçük olması nedeniyle gerek toplum 

ve gerekse öğretmenlerin kendileri okul öncesi-meslek ilişkisini yeterince 

bağdaştıramamaktadır. Bundan dolayı bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin 

büyük bir çoğunluğunun, bu konuda kendisini kısmen yetersiz olarak algıladığı, 

mesleki rehberlik hizmetlerine ilişkin yol ve yöntemleri yeterince okullarında 

uygulayamadıkları düşünülmektedir.  Sezer ve Sağ (2010), Yeşilyaprak (2010) 

tarafından yapılan araştırmalarda da okul öncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlik 

açısından kendilerini yeterli algılamadıkları ifade edilmektedir. Bu nedenle bu 

araştırmadan elde edilen sonuçların literatürden elde edilen sonuçları destekler 

nitelikte olduğu söylenebilir.  
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4.2. Çalıştıkları Okul Türüne Göre, Okul Öncesi Öğretmenlerin 

Rehberlikle İlgili Eğitim İhtiyaçları 

Araştırmanın ikinci alt probleminde okul türüne göre öğretmenlerin, 

rehberlikle ilgili eğitim ihtiyaçları farklılaşmakta mıdır? sorusu sorulmuştu. Bu 

soruya cevap aranırken, öğretmenlerin çalıştıkları okul türü;  (1) bağımsız anaokulu 

ve (2) ilköğretime bağlı anasınıfı olmak üzere iki kategoriye ayrıştırılmış ve bu 

okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir far olup olmadığı 

araştırılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri yine rehberliğin 3 alt boyutu; (1) kişisel 

rehberlik, (2) eğitsel rehberlik ve (3) mesleki rehberlik açısından ayrı ayrı alt 

başlıklar altında incelenmiştir. 

4.2.1. Okul Türü Farklı Olan Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin 

Kişisel Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ilk 

olarak kişisel rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde kişisel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 65 ifade sunulmuş ve bağımsız 

anaokulu ya da ilköğretime bağlı anasınıfında görevli olma durumlarına göre, kişisel 

rehberlik uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı fark olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.4.’te okul türü farklı olan okul öncesi 

öğretmenlerinin kişisel rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.1.’de ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 
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Tablo 4.4.  Okul Türü Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Okul Türü N Χ ss t p Anlam 

Bağımsız Anaokulu 37 3,81 ,37 

K
iş

is
el

 

R
eh

be
rl

ik
 

İlköğretim Ana Sınıfı 59 3,70 ,57 
0,963 0,338 P>0,05 

 

Tablo 4.4.’te de görüldüğü gibi, bağımsız anaokulunda görev yapan okulöncesi 

öğretmenlerinin kişisel rehberlik becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarına ilişkin puan 

ortalamaları (Χ=3.81) ile ilköğretime bağlı anasınıflarında görev yapan 

öğretmenlerin puan ortalamaları (Χ=3.70) arasında fark bulunmaktadır. Bağımsız 

anaokullarında görev yapan öğretmenler kişisel rehberlik uygulamalarında 

kendilerini daha yeterli algılamaktadırlar. Çalıştıkları okul türü farklı olan 

öğretmenlerin yeterlilik algıları arasındaki bu farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre, Bağımsız anaokulu ve ilköğretime 

bağlı anasınıflarında görev yapan öğretmenlerin kişisel rehberlik açısından yeterlilik 

algıları arasında α= 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır (t=-0.963; p>0.05). 

Buna göre okul türü değişkeninin, öğretmenlerin kişisel rehberlik açısından yeterlilik 

algıları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. 

Farklı okul türlerinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin bilgi, beceri ve 

tutumlarıyla ilgili bir çok araştırma yapılmıştır. Oktay (2007), Kaya (1984), Diken 

(2010) bu araştırmalardan bazılarıdır. Bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunda 

okul öncesi öğretmenlerin görev yaptıkları okul türünün bilgi, beceri, tutum ve 

algılarını farklılaştırmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Bu araştırmada okul öncesi 

öğretmenlerin kişisel rehberlik açısından yeterlilik algılarının da önemli ölçüde 

değişmediği bulunmuştur. Hem bu araştırmada hem literatürdeki diğer araştırmalarda 

farklı tür okullarda görev yapan öğretmenlerin meslekleriyle ilgili bazı konularda 
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görüş, yetenek, ilgi, beceri ve algılarında farklılık oluşmamasının nedeni 

öğretmenlerin benzer eğitim almaları ve aynı okullardan mezun olmaları olabilir. 

Yani, hem bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenler hem de ilköğretime 

bağlı anasınıflarında görev yapan öğretmenler benzer, bilgi ve becerilerle aynı 

okullardan mezun olmakta farklı okul türlerine tesadüfen atanmaktadırlar. Bu yüzden 

de başka faktörlerin etkisiyle birleşmediği taktirde mesleki bilgi, beceri, tutum ve 

alışkanlıklar üzerinde önemli bir etki yaratmadığı düşünülmektedir.  

4.1.5. Okul Türü Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitsel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ikinci 

olarak eğitsel rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde eğitsel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 36 ifade sunulmuş ve bağımsız 

anaokulu ya da anasınıfında görevli olma durumlarına göre, eğitsel rehberlik 

uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.5’de okul türü farklı olan okul öncesi 

1

1,8

2,6

3,4

4,2

5

Bağımsız Anaokulu İlköğretim Anasınıfı

3,81 3,7

Şekil 4.1. 
Okul türü farklı olan okulöncesi öğretmenlerinin kişisel 

rehberlik açısından eğitim ihtiyaçları 
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öğretmenlerinin eğitsel rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.2.’de ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 

Tablo 4.5.  Okul Türü Farklı Olan Okulöncesi Öğretmenlerinin Eğitsel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Okul Türü N Χ  ss t p Anlam 

Bağımsız Anaokulu 37 3,86 ,38 E
ği

ts
el

 

R
eh

be
rl

ik
 

İlköğretim Ana Sınıfı 59 3,84 ,62 
0,235 0,815 P>0,05 

 

 

Tablo 4.5.’in incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, bağımsız anaokulunda 

görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel rehberlik becerileri açısından eğitim 

ihtiyaçlarına ilişkin puan ortalamaları (Χ=3.86) ile ilköğretime bağlı anasınıflarında 

görev yapan öğretmenlerin puan ortalamaları (Χ=3.84) birbirine çok yakındır. 

Çalıştıkları okul türü farklı olan öğretmenlerin eğitsel rehberlik açısından yeterlilik 

algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucuna 

göre α= 0.05 düzeyinde anlamlı fark yoktur (t=-0.235; p>0.05). Buna göre okul türü 

değişkeninin, öğretmenlerin eğitsel rehberlikle ilgili yeterlilik algıları üzerinde 

anlamlı bir etki yapmadığı söylenebilir. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda da 

Yeşilyaprak (2010), Tan (1992), Bakırcıoğlu (2003) okul öncesi öğretmenlerinin 

eğitsel rehberlikle ilgili yeterlilik algıları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı 

şeklinde yorumlanabilir.. Bunun nedeni olarak, hem öğretmenlerin benzer okullardan 

benzer bilgi ve becerilerle mezun olmaları hem de okul türü değişkeninin farklı 

değişkenlerle (kıdem, yaş, mezun olduğu okul vb.) birlikte etkisinin incelenmemesi 

gösterilebilir. Sonuç olarak bu araştırmadan elde edilen okul öncesi öğretmenlerinin 

eğitsel rehberlikle ilgili yeterlilik algılarına ilişkin bulguların literatürü destekler 

nitelikte olduğu söylenebilir. 
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4.1.6. Okul Türü Farklı Olan Okulöncesi Öğretmenlerinin Mesleki 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları son 

olarak mesleki rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde mesleki rehberlik uygulamalarıyla ilgili 29 ifade sunulmuş ve bağımsız 

anaokulu ya da anasınıfında görevli olma durumlarına göre, mesleki rehberlik 

uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.6.’da okul türü farklı olan okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.3.’te ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 
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3,86 3,84

Şekil 4.2. 
Okul Türü Farklı Olan Okulöncesi Öğretmenlerinin Eğitsel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçları 
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Tablo 4.6.   Okul Türü Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Okul Türü N Χ  ss t p Anlam

Bağımsız 

Anaokulu 
37 2,87 ,84 M

es
le

ki
 

R
eh

be
rl

ik
 

İlköğretim Ana 

Sınıfı 
59 2,78 ,91 

0,499 0,619 P>0,05 

 

Tablo 4.6.’da da görüldüğü gibi, bağımsız anaokulunda görev yapan okul 

öncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlik becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarına 

ilişkin puan ortalamaları (Χ=2.87) ile ilköğretime bağlı anasınıflarında görev yapan 

öğretmenlerin puan ortalamaları (Χ=2.78) arasında çok az fark vardır. Bu farkın 

anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre α= 0.05 

düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır (t=-0.499; p>0.05). Bu durum okul öncesi 

öğretmenlerinin bağımsız anaokulunda ya da ilköğretime bağlı anasınıfında görev 

yapmalarının, öğretmenlerin mesleki rehberlikle ilgili yeterlilik algılarını 

farklılaştırmadığı şeklinde yorumlanabilir. İlgili literatürde de Yeşilyaprak ( 2010), 

Tan (1992), Bakırcıoğlu (2003)  okul öncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlikle 

ilgili yeterlilik algılarının benzerlik gösterdiği ifade edilmektedir. Bu durumun, 

öğretmenlerin aynı okullardan benzer bilgi ve becerilerle mezun olmalarından ve 

okul türü değişkeninin farklı değişkenlerle (kıdem, yaş, mezun olduğu okul vb.) 

birlikte etkisinin incelenmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak 

bu araştırmadan elde edilen okul öncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlikle ilgili 

yeterlilik algılarına ilişkin bulguların literatürü destekler nitelikte olduğu 

söylenebilir. 
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4.2. Kıdemlerine Göre, Okul Öncesi Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçları 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde kıdemlerine göre öğretmenlerin, eğitim 

ihtiyaçları farklılaşmakta mıdır? sorusu sorulmuştu. Bu soruya cevap aranırken, 

öğretmenlerin kıdemleri;  (1) 1-5 Yıl ve (2) 6 Yıl ve Üzeri olmak üzere iki kategoriye 

ayrıştırılmış ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri yine rehberliğin 3 alt 

boyutu; (1) kişisel rehberlik, (2) eğitsel rehberlik ve (3) mesleki rehberlik açısından 

ayrı ayrı alt başlıklar altında incelenmiştir.  

4.2.1. Kıdemleri Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ilk 

olarak kişisel rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde kişisel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 65 ifade sunulmuş, 5 yıl ve altında 

kıdeme sahip olanlarla 6 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların, kişisel rehberlik 

uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.7.’de kıdemleri farklı olan okul öncesi 
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Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçları 
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öğretmenlerinin kişisel rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.4’te ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 

Tablo 4.7.  Kıdemleri Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kişisel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Kıdem N Χ  ss t p Anlam 

1-5 Yıl 43 3,74 ,42 K
iş

is
el

 

R
eh

be
rl

ik
 

6 Yıl ve Üzeri 53 3,75 ,57 
0,072 0,942 P>0,05 

 

 Tablo 4.7.’de de görüldüğü gibi, 5 yıl ve daha az kıdeme sahip 

okulöncesi öğretmenlerinin kişisel rehberlik becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarına 

ilişkin puan ortalamaları (Χ=3.74) ile 6 yıl ve daha fazla kıdeme sahip öğretmenlerin 

puan ortalamaları (Χ=3.75) arasında α=0.05 düzeyinde anlamlı fark yoktur (t=0.072; 

p>0.05). Buna göre kıdem değişkeninin, öğretmenlerin kişisel rehberlik açısından 

yeterlilik algıları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir. Bir diğer 

ifadeyle öğretmenlerin mesleki deneyiminin az ya da çok olması kişisel rehberlikle 

ilgili yeterlilik algılarını etkilememektedir. 

Kıdem değişkeniyle ilgili yapılan bazı araştırmalarda Yeşilyaprak ( 2010), Tan 

(1992), Bakırcıoğlu (2003), Akçadağ (2010) tarafından yapılan araştırmalar 

incelendiğinde de anlamlı etkisi bulunmamıştır. Kıdem değişkeni açısından 

öğretmenlerin deneyimi arttıkça, mesleki bilgi, beceri, algı, tutum gibi özelliklerinin 

daha üst düzeye ulaşması ve eğitim sürecine olumlu katkı sağlaması beklenmekle 

birlikte hem bu araştırmada hem de benzer bazı araştırmalarda bu etki 

gözlenememiştir. Bunun nedeni olarak öğretmenlerin aldıkları lisans eğitiminin 

benzerliği, aynı okullardan mezun olmaları, ekonomik-sosyal ve kültürel 

olanaklarının benzerliği gösterilebilir. 
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4.2.2. Kıdemleri Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitsel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ikinci 

olarak eğitsel rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde eğitsel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 36 ifade sunulmuş, 5 yıl ve altında 

kıdeme sahip olanlarla 6 yıl ve üzeri kıdeme sahip olanların, eğitsel rehberlik 

uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında anlamlı fark olup olmadığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.3.2’de kıdemleri farklı olan okul öncesi 

öğretmenlerinin eğitsel rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.3.2’de ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 
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Tablo 4.8.  Kıdemleri Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitsel 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Kıdem N Χ  ss t p Anlam 

1-5 Yıl 43 3,88 ,46 

E
ği

ts
el

 

R
eh

be
rl

ik
 

6 Yıl ve Üzeri 53 3,82 ,59 
0,587 0,558 P>0,05 

 

 

Tablo 4.8.’in incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, 5 yıl ve daha az kıdeme 

sahip okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel rehberlik becerileri açısından eğitim 

ihtiyaçlarına ilişkin puan ortalamaları (Χ=3.88) ile 6 yıl ve daha fazla kıdeme sahip 

öğretmenlerin puan ortalamaları (Χ=3.82) birbirine çok yakındır. Mesleki deneyim 

düzeyleri farklı olan öğretmenlerin, eğitsel rehberlik açısından yeterlilik algılarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre α= 

0.05 düzeyinde anlamlı bir fark yoktur (t=-0.587; p>0.05). Buna göre kıdem 

değişkeninin, öğretmenlerin eğitsel rehberlikle ilgili yeterlilik algıları üzerinde 

anlamlı bir etki yapmadığı söylenebilir. Okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel 

rehberlikle ilgili yeterlilik algıları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı şeklinde 

yorumlanabilir. Bunun nedeni olarak, hem öğretmenlerin benzer okullardan benzer 

bilgi ve becerilerle mezun olmaları hem de kıdem değişkeninin farklı değişkenlerle 

(sosyo-ekonomik düzey, yaş, mezun olduğu okul vb.) birlikte etkisinin 

incelenmemesi gösterilebilir. Sonuç olarak bu araştırmadan elde edilen okul öncesi 

öğretmenlerinin eğitsel rehberlikle ilgili yeterlilik algılarına ilişkin bulguların 

literatürü destekler nitelikte olduğu söylenebilir. 
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4.2.3. Kıdemleri Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları son 

olarak mesleki rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde mesleki rehberlik uygulamalarıyla ilgili 29 ifade sunulmuş ve kıdem 

durumlarına göre, mesleki rehberlik uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları 

arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.9’da 

kıdemleri farklı olan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlik açısından eğitim 

ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.6’da ise 

ortalamalara ilişkin grafik verilmektedir. 
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Tablo 4.9. Kıdemleri Farklı Olan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki 

Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Kıdem N Χ  ss t p Anlam 

1-5 Yıl 43 2,85 ,87 

M
es

le
ki

 

R
eh

be
rl

ik
 

6 Yıl ve Üzeri 53 2,79 ,89 
0,338 0,736 P>0,05 

 

Tablo 4.9.’da da görüldüğü gibi, 5  yıl ve daha az kıdeme sahip okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki rehberlik becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarına ilişkin 

puan ortalamaları (Χ=2.85) ile 6 yıl ve daha fazla kıdeme sahip öğretmenlerin puan 

ortalamaları (Χ=2.79) arasında çok az fark vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre α= 0.05 düzeyinde anlamlı fark 

bulunmamıştır (t=-0.338; p>0.05). Bu durum okul öncesi öğretmenlerinin kıdem 

farklılıklarının, öğretmenlerin mesleki rehberlikle ilgili yeterlilik algılarını 

farklılaştırmadığı şeklinde yorumlanabilir. İlgili literatürde de Yeşilyaprak ( 2010), 

Tan (1992), Bakırcıoğlu (2003) tarafından yapılan araştırmalarda,  mesleki 

deneyimleri farklı okulöncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlikle ilgili yeterlilik 

algılarının benzerlik gösterdiği ifade edilmektedir. Bu durumun, öğretmenlerin aynı 

okullardan benzer bilgi ve becerilerle mezun olmalarından ve kıdem değişkeninin 

farklı değişkenlerle (sosyo-ekonomik düzey, yaş, mezun olduğu okul vb.) birlikte 

etkisinin incelenmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak bu 

araştırmadan elde edilen okulöncesi öğretmenlerinin mesleki rehberlikle ilgili 

yeterlilik algılarına ilişkin bulguların literatürü destekler nitelikte olduğu 

söylenebilir. 
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4.3. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle İlgili 

Aldığı Dersleri Yeterli Bulma Durumuna Göre, Okul Öncesi 

Öğretmenlerin Eğitim İhtiyaçları 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde lisans eğitimi sürecinde okul öncesi 

eğitimde rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulma durumuna göre öğretmenlerin, 

eğitim ihtiyaçları farklılaşmakta mıdır? sorusu sorulmuştu. Bu soruya cevap 

aranırken, öğretmenlerin rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulma durumu;  (1) 

Yeterli ve (2) Yetersiz olmak üzere iki kategoriye ayrıştırılmış ve görüşleri arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri rehberliğin 3 

alt boyutu; (1) kişisel rehberlik, (2) eğitsel rehberlik ve (3) mesleki rehberlik 

açısından ayrı ayrı alt başlıklar altında incelenmiştir.  
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4.3.1. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle İlgili 

Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan Okulöncesi 

Öğretmenlerinin Kişisel Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının 

Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ilk 

olarak kişisel rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde kişisel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 65 ifade sunulmuş ve lisans eğitimi 

sürecinde okul öncesi eğitimde rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulma 

durumlarına göre, kişisel rehberlik uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında 

anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.10.’da lisans 

eğitiminde aldığı rehberlik derslerini yeterli bulan ve bulmayan okul öncesi 

öğretmenlerinin kişisel rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.7.’de ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 

Tablo 4.10. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle 

İlgili Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan Okulöncesi Öğretmenlerinin 

Kişisel Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 

Bağımsız T-Testi Sonuçları 

Lisans 

Eğitiminde 

Rehberlik 

Dersi 

N Χ  ss t p Anlam 

Yeterli 37 3,79 ,42 

K
iş

is
el

 

R
eh

be
rl

ik
 

Yetersiz 59 3,71 ,55 
0,769 0,444 P>0,05 

 

  Tablo 4.10.’da da görüldüğü gibi, lisans eğitiminde aldığı rehberlik 

derslerini yeterli bulan okul öncesi öğretmenlerinin kişisel rehberlik becerileri 

açısından eğitim ihtiyaçlarına ilişkin puan ortalamaları (Χ=3.79) ile yeterli bulmayan 
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öğretmenlerin puan ortalamaları (Χ=3.71) arasında α=0.05 düzeyinde anlamlı fark 

yoktur (t=0.769; p>0.05). Buna göre lisans eğitiminde aldığı rehberlik derslerini 

yeterli bulup bulmama değişkeninin, öğretmenlerin kişisel rehberlik açısından 

yeterlilik algıları üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.  

Lisans eğitiminde verilen rehberlik derslerinin amacı, öğrenciyi tanıma, 

yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, 

danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, 

özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi gibi 

konularda öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırmaktır. Bu nedenle lisans 

eğitiminde rehberlik dersleri alan öğretmelerin genelde rehberlik hizmetleri, özelde 

kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında öğrencilerine yön vermeleri 

konusunda daha başarı olmaları ve süreçte sahip oldukları bu bilgi ve becerileri daha 

etkili bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Sevim (2004), rehberlik dersi alan 

öğretmen adaylarının almayanlara göre, sınıflarını daha demokratik bir ortam 

oluşturarak yönettiklerini, daha az disiplin problemleri yaşadıklarını ve öğrencilerine 

daha iyi kişisel rehberlik hizmetleri sunduklarını vurgulamaktadır. Bu araştırmada, 

lisans eğitiminde aldığı rehberlik derslerini yeterli bulan ve bulmayan okulöncesi 

öğretmenlerinin kişisel rehberlik becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarını benzer 

şekilde yeterli algılamalarının nedeni, lisans eğitiminde aldıkları derslerin niteliğinin 

düşük olması, bu derslerin yeterince amacına ulaşmaması, bazı öğretmenlerin hizmet 

içi eğitim yoluyla veya kendi imkanlarıyla rehberlik konusunda kendilerini 

geliştirmiş olma ihtimalleri ya da rehberlik dışındaki diğer formasyon dersleri 

içerisinde kazandıkları bilgi ve beceriler ile bu konudaki yeterliliklerini artırmış 

olmaları olabilir.  
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4.3.2. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle İlgili 

Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan Okulöncesi 

Öğretmenlerinin Eğitsel Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının 

Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları ikinci 

olarak eğitsel rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde eğitsel rehberlik uygulamalarıyla ilgili 36 ifade sunulmuş ve lisans eğitimi 

sürecinde okul öncesi eğitimde rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulma 

durumlarına göre, eğitsel rehberlik uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları arasında 

anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.11.’de lisans 

eğitiminde aldığı rehberlik derslerini yeterli bulan ve bulmayan okulöncesi 

öğretmenlerinin eğitsel rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.8.’de ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 
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Tablo 4.11. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle 

İlgili Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan Okulöncesi 

Öğretmenlerinin Eğitsel Rehberlik Açısından Eğitim 

İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız T-Testi 

Sonuçları 

Lisans 

Eğitiminde 

Rehberlik 

Dersi 

N Χ  ss t p Anlam 

Yeterli 37 3,88 ,49 

E
ği

ts
el

 

R
eh

be
rl

ik
 

Yetersiz 59 3,82 ,57 
0,510 0,611 P>0,05 

 

Tablo 4.11.’in incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, lisans eğitiminde 

aldığı rehberlik derslerini yeterli bulan okul öncesi öğretmenlerinin eğitsel rehberlik 

becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarına ilişkin puan ortalamaları (Χ=3.88) ile lisans 

eğitiminde aldığı rehberlik derslerini yeterli bulmayan öğretmenlerin puan 

ortalamaları (Χ=3.82) birbirine çok yakındır. Lisans eğitiminde aldığı rehberlik 

derslerini yeterli bulma düzeyleri farklı olan öğretmenlerin, eğitsel rehberlik 

açısından yeterlilik algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan t-testi sonucuna göre α= 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark yoktur (t=-0.510; 

p>0.05). Buna göre lisans döneminde rehberlik dersini yeterli düzeyde alıp almama 

değişkeninin, öğretmenlerin eğitsel rehberlikle ilgili yeterlilik algıları üzerinde 

anlamlı bir etki yapmadığı söylenebilir. Bunun nedeni lisans eğitiminde aldıkları 

derslerin niteliğinin düşük olması, bu derslerin yeterince amacına ulaşmaması, bazı 

öğretmenlerin hizmet içi eğitim yoluyla veya kendi imkanlarıyla rehberlik konusunda 

kendilerini geliştirmiş olma ihtimalleri ya da rehberlik dışındaki diğer formasyon 

dersleri içerisinde kazandıkları bilgi ve beceriler ile bu konudaki yeterliliklerini 

artırmış olmaları olabilir. 
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4.3.3. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle İlgili 

Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan Okulöncesi 

Öğretmenlerinin Mesleki Rehberlik Açısından Eğitim İhtiyaçlarının 

Karşılaştırılması 

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, eğitim sürecinde 

etkili rehberlik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için eğitim ihtiyaçları son 

olarak mesleki rehberlik becerileri açısından karşılaştırılmıştır. Öğretmenlere, okul 

öncesinde mesleki rehberlik uygulamalarıyla ilgili 29 ifade sunulmuş ve lisans 

eğitimi sürecinde okul öncesi eğitimde rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulma 

durumlarına göre, mesleki rehberlik uygulamaları açısından eğitim ihtiyaçları 

arasında anlamlı fark olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Tablo 4.12’de lisans 

eğitiminde aldığı rehberlik derslerini yeterli bulan ve bulmayan okul öncesi 

öğretmenlerinin mesleki rehberlik açısından eğitim ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bağımsız t-testi sonuçları, Şekil 4.9’da ise ortalamalara ilişkin grafik 

verilmektedir. 

 

 

 

1

1,8

2,6

3,4

4,2

5

Rehberlik Dersi Yeterli Rehberlik Dersi Yetersiz

3,88 3,82

Şekil 4.8. 
Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde 

Rehberlikle İlgili Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan 
Okulöncesi Öğretmenlerinin Eğitsel Rehberlik Açısından Eğitim 

İhtiyaçları 
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Tablo 4.12. Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde Rehberlikle 

İlgili Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan Okulöncesi 

Öğretmenlerinin Mesleki Rehberlik Açısından Eğitim 

İhtiyaçlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız T-Testi 

Sonuçları 

Lisans 

Eğitiminde 

Rehberlik 

Dersi 

N Χ  ss t p Anlam 

Yeterli 37 2,88 ,94 

M
es

le
ki

 

R
eh

be
rl

ik
 

Yetersiz 59 2,77 ,85 
0,606 0,546 P>0,05 

 

Tablo 4.12.’de de görüldüğü gibi, lisans eğitimi sürecinde okul öncesi eğitimde 

rehberlikle ilgili aldığı dersleri yeterli bulan okul öncesi öğretmenlerinin mesleki 

rehberlik becerileri açısından eğitim ihtiyaçlarına ilişkin puan ortalamaları (Χ=2.88) 

ile yeterli bulmayan öğretmenlerin puan ortalamaları (Χ=2.77) arasında çok az fark 

vardır. Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t-testi 

sonucuna göre α= 0.05 düzeyinde anlamlı fark bulunmamıştır (t=-0.606; p>0.05). Bu 

durum okul öncesi öğretmenlerinin lisans eğitiminde aldıkları rehberlik derlerini 

yeterli bulma durumu değişkeninin, öğretmenlerin mesleki rehberlikle ilgili yeterlilik 

algılarını farklılaştırmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bunun nedeni lisans eğitiminde 

aldıkları derslerin niteliğinin düşük olması, bu derslerin yeterince amacına 

ulaşmaması, bazı öğretmenlerin hizmet içi eğitim yoluyla veya kendi imkanlarıyla 

rehberlik konusunda kendilerini geliştirmiş olma ihtimalleri ya da rehberlik dışındaki 

diğer formasyon dersleri içerisinde kazandıkları bilgi ve beceriler ile bu konudaki 

yeterliliklerini artırmış olmaları olabilir. 
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4.4. Nitel Verilere Dayalı Bulgular ve Yorumlar:  

Araştırmanın nitel boyutunda,   

1. Alt problem olarak, Rehber öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamaları ile ilgili eğitim ihtiyaçları 

nelerdir? 

2. Alt problem olarak,  Rehber öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi 

eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik uygulamaları ile ilgili sahip olmaları gereken 

yeterlilikler nelerdir? Buna göre elde edilen veriler, aşağıda sunulmuştur; 

Araştırmada nitel verilerin görüşme kayıtları çözümlenerek yazıya 

geçirilmiştir. Görüşme formuna uygun olarak elde edilen bulgulara göre belirleyici 

ifadelere tablolarda cümle olarak yer verilmiş olup, kodlar oluşturulmuştur.  

Araştırmada veri işleme sürecinde kodlama, daha önceden belirlenmiş, 

kavramlarla birlikte verilerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan kavramları da dikkate 

alarak yapılmıştır. Ardından kodları genel düzeyde açıklayan kategoriler yani 

temalar belirlenmiş (Yıldırım, Şimşek, 2006). Farklı kaynaklardan elde edilen veriler 

araştırmanın alt problemlerine paralel olarak yorumlanmıştır. 

1

1,8

2,6

3,4

4,2

5

Rehberlik Dersi Yeterli Rehberlik Dersi Yetersiz

2,88 2,77

Şekil 4.9. 
Lisans Eğitimi Sürecinde Okul Öncesi Eğitimde 

Rehberlikle İlgili Aldığı Dersleri Yeterli Bulan ve Bulmayan  
Okulöncesi Öğretmenlerinin Mesleki Rehberlik Açısından 

Eğitim İhtiyaçları 



 
 

96

Tablo4.13. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Etkili Rehberlik 

Uygulamalarının Gerçekleştirilmesinde Eğitim İhtiyaçlarının 

Belirlenmesi Kapsamında Rehber Öğretmenlerle Yapılan 

Görüşmelerin Kodlanması 

ARAŞTIRMACI: Rehberlik yaptığınız okullarda 
karşılaştığınız rehberlik ile ilgili problemleri, 
öğretmenlerin yaptığı rehberlikle ilgili yaptığı 
gözlemlerinizi ve bu konudaki tecrübelerinizi dikkate 
alarak okul öncesi öğretmenlerinin rehberlikle ilgili hangi 
konularda eğitime ihtiyaç duyabileceklerini 
düşünüyorsunuz? Karşılaştığınız problemler ve 
gözlemlerinizden bazı örnekler vererek eğitim 
ihtiyaçlarını gerekçeleri ile yazabilir misiniz? 

 

1. M. Y. 5. Y.   İÖO-A. G.: Çocuklarda davranış 
bozuklukları ile ilgili ailelerin bilinçlendirilmesi için 
sunumlar yapabilirler. 

▪Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
 

2. S. B.  4.Y.   İÖO – A. G.:  Okul öncesi 
öğrencilerinde çok fazla problemle karşılaşmamızla 
birlikte en çok karşılaştığım problemler davranış 
problemleri ve okula uyum sorunları. Öğretmenler bu 
konularda eğitilse iyi olur. Bir de özel eğitime ihtiyaç 
duyulan öğrencilerin belirlenmesi ve onlarla 
uygulanabilecek etkinliklerin önemine dikkat 
çekilmeli 

▪Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
 
▪Özel Eğitim-
▪Kaynaştırma eğitimi 

Z. O.  İÖO – O.Ö.E.G.: Davranış problemleriyle ilgili 
bilgi sahibi olup velilere yol gösterip, öğrencilere 
yardımcı olmak. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri 
daha dikkatli incelemek. 

▪Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
▪Kişisel Rehberlik 
▪Özel Eğitim  

3. E. T.  İ.Ö.O.-O.Ö.E.G.  : Okul öncesi öğretmenlerin 
rehber öğretmenlerden nasıl yararlanacakları, hangi 
konularda yardım alacakları hususunda eğitime 
ihtiyacı olabilir. 3-6 yaş çocukları için daha çok 
kişisel rehberlik ve aile tutumları konusunda ihtiyacı 
olabilir. Aileler onlardan nasıl davranacaklarını 
sorduklarında etkili çözümler sunabilmeleri  için de 
bu konuda yardım alabilirler. 

 
▪Rehberlik Hizmetleri 
▪Kişisel Rehberlik 
▪Aile Tutumları 
Eğitimi 
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4. H.  S.  İ.Ö.O.-A. G.: Olumlu davranış geliştirme, 
ödül ve cezaya dair uygulamalar gözden geçirilmeli. 
Grup çalışmalarına özgüven geliştirici sunumlarla 
renklendirilmesi gerekir. Aile ile iletişimdeki 
paylaşımların çocuğa etkisini göz önünde 
bulundurması önemli. Okul öncesi eğitim ve 
öğretime yönelik kaynakları yakın takibi, dinlenme 
saati, oyun saati, yemek saati uygulamalarında doğru 
zamanlamada doğru kazanım ve mesajların çocuğa 
amacı net ve anlaşılır şekilde ifade edilerek verilmesi  

▪Kişisel Rehberlik 
▪Ödül Ceza 
Uygulamaları 
▪Özgüven Geliştirme 
Yöntemleri 
▪Alan Bilgisini 
Güncelleme  
▪Mesleki Yeterlilik 
 

5. B. U.   12. YILI     İ.Ö.O.-A. G.: Okul öncesinde 
kaynaştırma eğitimi konusunda yok fazla aksaklık 
var. Öğretmenler hem anlayış ve uygulamada yetersiz 
kalıyor. Bep hazırlama ve uygulama konusunda bilgi 
eksikliği ver azda olsa problem davranışlarla başa 
çıkmadıkları oluyor. Özellikle sene başında ayrılık 
kaygısı yaşayan çocuklar öğretmenlerin kabusu 
oluyor. 

▪Kaynaştırma Eğitimi 
▪BEP Uygulamaları 
▪Problem 
Davranışların 
Çözümlenmesi 
▪Oryantasyon Eğitimi 
 

6. Z. T. İ.Ö.O.-O.Ö.E.G.: Çocuklarda davranış 
bozuklukları ile ilgili öğretmenlerin ve velilerin 
bilgilendirilmesi 

▪Davranış 
Bozuklukları 
Eğitimi 

7. İ. A. İ.Ö.O. – O.Ö.E.G: İlk önce bir rehber öğretmen 
hangi konularda  yardımcı olabilir, hangi konularda 
destek verebilir, hangi konularda yorum yapmaz ya 
da yardımcı olması çok mümkün değildir bunu 
bilmeli. Ben görevlendirme çalıştığım anaokulunda 
bir okul öncesi öğretmeni ile neden yeme 
bozuklukları semineri veremeyeceğim konusunda 
anlaşmazlık yaşadım. Okul müdürünün desteği ile 
öğretmeni ikna edebildik. Bunun dışında davranış 
bozukluğuyla ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir. 
Çocuklara çok çabuk teşhis koyma eğilimindeler. Bir 
çocuk diğerinden daha hareketli ve yaramazsa anında 
hiperaktif. Diğer arkadaşlarıyla aynı süre oyunda 
kalmak istemiyorsa dikkat eksikliği tanısı koyup 
getiriyorlar. İstedikleri yardımda koydukları tanıya 
yönelik oluyor. Bu çocuk hiperaktif ne yapmalıyım 
direk reçete beklentisi içindeler. Gelişim dönemi ve 
özelliklerini bilmeleri gerekiyor. 

▪Rehberlik Servisi ile  
İşbirliği İçinde 
Çalışma 
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8.  N. G. - İ.Ö.O.: Okul öncesi dönemi ile ilgili bir 
problem yaşamadım şimdiye kadar. Sadece okulların 
açıldığı ilk hafta uyum sorunu yaşayan çocuklar ile 
ilgili olarak okul öncesi öğretmenine uyum 
problemiyle ilgili rehberlik ettim. Okul öncesi 
öğretmeninin mutlaka çocuk psikolojisini iyi bilmesi 
gerek zaten bu konuda bilgileri oluyor. 

 
 
 
▪Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
 

9. S.  B.  İ.Ö.O : Özellikle okul öncesi öğrencisiyle 
nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmeleri 
gerekiyor. Bunun dışında çocuklara ceza yerine ödül 
ile davranış değişikliği kazandırmak hedeflenmelidir. 
Çocuklarla iletişim kadar aileleri ile iletişime de 
önem verilmeli ki çocuğun okulu sevmesi 
kolaylaşsın. 

 

 
 
▪Çocukla İletişim 
Kurma Becerisi 

10. N. A. İ.Ö.O.: Anasınıflarında uygulanacak rehberlik 
programı (standart) ya da rehberlik saati 
bulunmamaktadır. Rehber öğretmen normlarının 
olmasına rağmen atama yapılmamakta öncelik 
ilköğretim okullarına ve liselere verilmektedir. Ana 
sınıfların öğretmenlerimizin lisans programlarında 
kişilik gelişimi ve iletişim becerileri kişilik ve 
kuramlarını uyum problemleri derslerini almaları 
uygun olabilir.  

 
▪Sorun Çözümleme 
Becerisi Kazandırma 
 
 
▪Dikkat Eksikliği İle 
İlgili Eğitim 
 

11. P. B. İ.Ö.O.: Aile tutumları ve çocuğun 
davranışlarına etkileri konusunda velilere doğru 
aktarımı iletişim-doğru iletişim yöntemleri çocuğun 
üzerinde etkileri (erken dönem) çocukta fark edilmesi 
gereken problemleri (zeka geriliği,  dikkat 
dağınıklığı, duygusal sorunlar, tikler, tırnak yeme, 
dışkı kaçırma, disleksia vb.) iyi tahlil etme ve doğru 
yönlendirme  

 
 
▪Gelişim Alanları İle 
İlgili Yeterlilik 
Kazanma 
▪Gelişim Özellikleri 
İle İlgili Yeterlilik 
Kazanma 
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12. M.O.İ.Ö.O.: Rehberlik kavramının çok geniş bir 
alana yayılması sebebiyle kavram kargaşası 
yaşanıyor. Öğretmenler rehberlikle ilgili işlemleri ön 
yargı olarak görüyor gereken önemi 
vermiyor.Çocukların kişilik gelişimi açısından 
önemli bir döneme denk gelen okul öncesi çağ ile 
ilgili öğretmenlerin hizmet içi eğitim almaları faydalı 
olabilir. 

▪Oryantasyon Eğitimi 
Verebilme 
 
 

13. E. Z.İ.Ö.O. : Çocukla iletişimde sıkıntılar 
çıkabiliyor, davranış bozuklukları hakkında bilgi 
verilebilir. 

▪Çocuk Psikolojisi 
 
▪Alanında Yeterlilik 
Kazanma 

14. C. B.İ.Ö.O.: Benim karşılaştığım özellikle 
öğrencilerin sınıfta en küçük problemlerinde davranış 
bozukluğu olduğu ya da ruhsal bir takım problemleri 
olduğunu söyleyerek yaftalamak örneğin hareketli bir 
çocuğun hiperaktif diye adlandırılması öğretmenler 
tarafından belki bu yönde eğitim verilebilir. 

 
 
▪Çocukla İletişim 
Kurabilme Becerisi 
Kazanma 
 
 

15. B. S.İ.Ö.O. : Çocuklarda rastlanan problemler 
konusunda bilgi sahibi olmalı, hiperaktivite, öğrenme 
güçlüğü, okul fobisi, içe kapanıklık vb. aile 
seminerleri verebilecek yeterlilikte olmalı. Çocukla 
iletişim, anne babanın eğitimdeki rolü, anne baba 
tutumları gibi 

▪Ödül – Ceza 
Uygulamaları 
▪Davranış Değişikliği 
Kazandırma 
 
▪Oryantasyon Eğitimi 
Verebilecek Yeterlilik 
Kazanma 
 

16. T. A.İ.Ö.O.: Okul öncesi öğretmenlerin davranış 
bozuklukları ve özel eğitim noktasında eğitim 
almalılar. Okul öncesi eğitimi alarak öğrencinin hafif 
düzeyde zihinsel yetersizlik veya geç öğrenme 
problemleriyle karşılaşınca yetersiz kaldıklarını 
gözlemledim. Bireysel olarak kazanımları öğrencilere 
de kazandırmaları için bireysel eğitim yönünde 
kendilerini daha iyi geliştirmiş olurlar. 

 
▪Uyum Problemlerini 
Çözümleyebilme 
Becerisi 
 
▪Gelişim Alanları 
Kuram Bilgisinde 
Yeterlilik 
 

 

 



 
 

100

17. S. K. E.  İ.Ö.O. : Okul öncesi eğitim kurumlarında 
rehberlik programının uygulanması konusunda 
öğretmenlerin bilgi sahibi olmadığını düşünüyorum. 
Anasınıfı olan bir ilköğretim okulunda çalışıyorum 
velilerin isteği üzerine seminerler düzenliyorum. En 
çok istedikleri konular kardeş kıskançlığı, tırnak 
yeme, gelişim dönemleri çocuklarda görülen davranış 
bozuklukları ve okul fobisi velileri bu konularda 
seminerler planladık bu alanlarda çalışmalarımız 
olacak. Rehberlik servisi olarak okul fobisi yaşayan 
öğrencilerle ilgili görüşmeler yapıyorum veli ve 
öğrenci ile ilgili okula uyum konusunda çalışmalar 
yapıyorum. 
 

 
 
▪Aile Tutumları 
Eğitimi 
▪Doğru İletişim 
Kurabilme Becerisi  
▪Farkındalık Düzeyini 
Arttırabilme Becerisi 
Kazanma 

18. M. K. E.İ.Ö.O. : Velilere yönelik seminer 
vermemi istiyorlar.  

▪Aile Eğitimi 
Verebilecek 
Yeterliliğe Sahip olma 
 

19. Ü.Ç.E.İ.Ö.O. : Okul öncesi öğretmenlerinin özellikle 
aile eğitimlerine yönelik çalışmalar yapmaları 
gerektiğini düşünüyorum. Velileri okula çekmek ve 
çocuklarının bu gelişim çağındaki ihtiyaç duyulan 
bilgilerin verilmesi gerektiğinin isabetli bir seçim 
olacağını düşünüyorum. Aileler benim kendi 
okulumdan özellikle çocuklarını okula getirip 
götürme ve sınıfa sadece belirlenen günde yeme içme 
ihtiyaçlarını karşılama olarak gözlenmiştir. Bu 
yönden eğitime katılmasının yararlı olacağını 
düşünüyorum. 

 
 
 
▪Rehberlik Almada 
İsteksizlik 
 
▪Önyargılı Bakış 
Açısından Uzak 
Hareket Edebilme 
 
 
 

20. Z.K.B.İ.Ö.O. : Anasınıflarında da ilköğretim ya da 
lisede olduğu gibi rehberlik etkinliklerinin olmaması 
belirli bir  standardın olmamasına neden oluyor. Bazı 
anasınıfı öğretmeni oyun hamurları ile günü 
dolduruyor. Sadece problemli ( arkadaşının saçını 
kesen veya zarar veren) öğrencilerin rehberliğe 
ihtiyacı olduğuna inanılıyor. Problem yoksa 
rehberliğe de ihtiyaç yok diye düşünülüyor. 

 
 
 
▪Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
 
▪Çocukla İletişim 
Kurabilme Becerisini 
Geliştirme 
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S. Ç.İ.Ö.O.: Velililerle iletişim: Velililerin her şekilde 
kabul gördüğünün öğretmen tarafından yansıtılması 
daha sonra uygun iletişim yollarının belirlenmesi 
davranış problemleri ile ilgili öğretmenlerin 
bilgilendirilmesi 

▪Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
 
 

21. R.A..E. İ.Ö.O. : Okulöncesi öğrencilerinin yaş 
gruplarına uygun gelişim dönemleri hakkında bilgi 
sahibi olmamalarından kaynaklanan sorunlar 
yaşanmaktadır. Ailelerin çocuklarının gelişim 
özelliklerini bilmemelerinden kaynaklanan sorunlar 
yaşanmaktadır. 

 
 
 
▪Özel Eğitim 
 

22. F. D.E. İ.Ö.O. : Anne-baba eğitimine ihtiyaç 
duyduklarını düşünüyorum. Çünkü çocukla yaşanan 
sorunları aileye aktarmada problem yaşıyorlar anne-
baba tutumlarıyla alakalı aileleri bilgilendirmeliler. 
Anne-babanın birbirine karşı davranışlarını olumlu 
yönde değiştiremiyorlar bu konuda rehberlik 
yapamıyorlar. 

 
 
 
▪Rehberlik İhtiyacının 
Farkında Olabilme 
 

23. Ö. P.İ.Ö.O. : Davranış bozukluklarıyla ilgili eğitime 
ihtiyaçları var. Davranış bozukluklarıyla çok sık 
karşılaşıyorlar. Ancak bu durumlarla nasıl başa 
çıkacaklarını pek bilmiyorlar. DEHB yi daha iyi 
tanımaya ihtiyaçları var her hareketli çocuktan 
şüpheleniyorlar. DEHB den ne zaman şüphelenmeleri 
gerektiğini kestiremiyorlar.      

 
 ▪ Davranış 
Bozuklukları Eğitimi 
 
 

24. T. S.B.İ.Ö.O. : Oyun terapisiyle çocukları daha iyi 
anlayabilirler 

▪Ev Ziyaretlerini Sık 
Sık Gerçekleştirebilme 
▪Kişisel Rehberlik 

D. Y. Ö.E İ.Ö.O. : Öncelikle öğrencilerin kendilerini 
rahatça ifade etmelerine izin verilmiyor. Çocuğun 
seçtiği renklere, çizdiği resimlere çok müdahale 
ediliyor. Çocuklardan dakikalarca sessizce oturmaları 
bekleniyor. Biraz hareket etseler hemen hiperaktif 
oldukları düşünülüyor. Genellikle zahmetsiz, 
öğretmeni yormayan etkinlikler seçiliyor. Özellikle 
çizgi film fazla izletiliyor. Bunlarda çocukların hem 
bedensel hem de psikolojik ihtiyaçlarını 
karşılayamıyor. Sergi için çocuklara baskı yapılıyor 
onların yerine resimler çiziliyor. 

▪Aile Eğitimi 
Verebilecek Yeterlilik 
Kazanma 
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25. D.A.B.İ.Ö.O.  : 0-6 yaş grubu çocuklarla iletişim 
kurmak velilerle sağlıklı bir iletişim kurarak çocuğun 
gelişimdeki ebeveyn-çocuk-öğretmen üçlüsünü 
sağlam şekilde kurmak. Çocukları bireyselliğe 
yöneltebilmek ancak bireyselliğin gruplarda sentezini 
sağlamak. Çocuklardaki grup hâkimiyetini sağlamak, 
Öğrencilerin yaptığı etkinliklere müdahale ederek 
güzel olması için kendileri onların yerine yapıyorlar. 

▪Çocuk Psikolojisi İle 
İlgili Uygulamalarda 
Yeterlilik  

26. H. G. E.L.: Özel eğitim ihtiyacı duyan öğrencilerin 
sergiledikleri davranış bozuklukları ve özel eğitim 
grubuna dahil edilen (otistik, zeka engelli, down 
sendromlu vb) çocuklarda görülen rahatsızlıklar 
konusunda eğitim almaları uygun  

▪Engel Türlerine 
Yönelik Uygulamaları 
yapabilme  

27. K. O.A.E.Y. L.: Okul öncesi öğretmenlerinin 
rehberlik anlayışlarının seviye düzeyi daha yüksek, 
rehberlik çalışmalarının daha bilinçli ve yeterli 
düzeyde yapmalıdırlar. Anne baba eğitimi hakkında 
olumlu fazla eğitim almaları yararlı olacaktır. 
Çocuklarda görülen davranış bozukluklarının bireysel 
veya aile ile çözmeye başlamadan önce aile 
üyelerinin çok iyi tanımaları, ev ortamı hakkında 
eksiksiz olmaları gerekmektedir.  

 
 
 
▪Okul Aile İşbirliğini 
Kurabilme Becerisi 

28. G. U.B.L.: Okul öncesi öğretmenleri okullarda daha 
çok  velilerle iç içeler çünkü oradaki çocuklar küçük 
onlara sorulduğunda belki söyleyebilirler. Dolayısıyla 
rehberlikte aileye yönelik çalışmaları takip etmeleri 
gerek velilerle diyalogları iyi olmalı ayrıca çocuk 
psikolojisini çok iyi bilmeleri gerek ki birçok çocuğa 
faydaları dokunabilsin. 

 
 
▪Ailelere Yönelik 
Eğitimler Verebilecek 
Yeterlilikler Kazanma 
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Tablo4.14. Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Etkili Rehberlik 

Uygulamalarının Gerçekleştirilmesinde Sahip olmaları 

Gereken Yeterlilikler Kapsamında Yapılan Görüşmelerin 

Kodlanması 

ARAŞTIRMACI: Size göre okul öncesi öğretmenlerinin 
rehberlikle ilgili sahip olması gereken genel yeterlilikler 
nelerdir? 

 

1. M.Y.B.İ.Ö.O.NAOKULUNDA O.Ö.E.G. : Empati, 
iletişim, saygı, güleryüz 

▪Empatik 
Davranabilme 

2. S.B.B.İ.Ö.O. – O.Ö.E.G. : Okul öncesi dönem 
öğrencilerinin özelliklerini bilmeli, ne gibi problemlerle 
karşılaşılabileceğini ve bu problemlere karşı nasıl 
çözüm yolu üretebileceğini bilip veliye uygun şekilde 
rehberlik edebilmeli 

 
▪Okul Öncesi 
Eğitimde Yeterlilik 

3. Z.O.B.İ.Ö.O. –O.Ö.E.G.: Öğrencilerde gördükleri 
davranış doğrultusunda etkilememeleri gerekmekte. 
Empati, sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayışa sahip olmaları 
gerekmekte. 

▪Kişisel Rehberlik 

4. E. T.B.İ.Ö.O.-O.Ö.E.G. :   3-6 yaş çocuklarının genel 
gelişim özelliklerini bilmeli, onların düzeylerine uygun 
tavırları gösterebilmeli, ama tabi ki ailelere yaptıkları 
rehberlik içinde ailelerin çocuklara yaklaşımları 
konusunda da   yeterli olmalıdırlar.     

▪Gelişim Özellikleri 
İle İlgili Yeterlilik 

5. H.S.B.İ.Ö.O.-O.Ö.E. G. : Empati, fiziksel ve ruhsal 
gözlemlerinin kuvvetli olması beden dili ve iletişim 
unsurlarının iyi kullanılması, sınıf yönetiminde etkin 
olması, değişime ve gelişime açık olması 

▪Ailelere Rehberlik 
Yapabilme 

6. B.U.B.İ.Ö.O.-O.Ö.E.G.:Olumlu davranış kazandırma, 
kaynaştırma eğitimi bilgisi, bireyi tanıma teknikleri 
 

▪Gözlem Becerisi  
Beden Dili ve 
iletişim Becerileri  

7. Z.T.B.İ.Ö.O.-O.Ö.E.G. : Empati, iletişim kurma, 
davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibi olma 

▪Sınıf Yönetimi 
Bilgisi 

8. İ. A.B.İ.Ö.O. – O.Ö.E.G.: Yaş düzeyine inebilmeleri, 
yaş düzeyine uygun davranabilmeleri gerekiyor. 
Koşulsuz kabul 

▪Yenilikçi Kalma 
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9. N. G.İ.Ö.O. : Çocuk psikolojisini bilmeliler. ▪Davranış 
Değişikliği 
Kazandırabilme 

10. S.B.B.İ.Ö.O.: İletişim, Davranış değiştirme yöntemleri, 
Empati, Çocukların yeteneklerini keşfedebilme 

▪Yaşa uygun 
Davranabilme 
▪Koşulsuz Kabul 
Edebilme 

11. N. A.B. İ.Ö.O. :  
-rehberliğin temel ilkeleri 
-Standart formlar 
-Rehberliğin etik ilkeleri 
-kişilik kavram ve kuramları 
-Kişilik gelişimi uyum ve problemleri 
-İletişim becerileri 
-İletişim engelleri 
-Çocuklarla iletişim kurma becerileri 

▪İletişim Kurabilme 
Becerisi 
▪Davranış 
Değiştirme 
Uygulamaları 
▪Gözlem Becerisi 
▪Mesleki Rehberlik 
▪Eğitsel Rehberlik  

12. P.B.B.İ.Ö.O. : İletişim, Gözlem( duygusal, fiziksel 
gelişim ve değişimi iyi gözlemleme) ve aileye aktarım 

▪İletişim Becerisi 

13. M.O.E.İ.Ö.O.: Çocukların gelişim dönemi özellikleri 
konusunda destekleyici eğitimler alması yararlı olur. 
Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf öğretmenleriyle 
dirsek temas halinde olması sağlıklı bir eğitim açısından 
yarar sağlayabilir 

▪Gelişim 
Özelliklerini Bilme 
▪Sınıf Öğretmenleri 
İle İşbirliği İçinde 
Olma 

14. E.Z.B.İ.Ö.O.: Çocuğun dilini anlaması onun dilinden 
konuşması gerekir. Aile tutumları hakkında bilgi sahibi 
olup müdahale edebilecek bilgiye sahip olmalı 

▪Aile Tutumları 
Bilgisi 

15. C.B.B.İ.Ö.O.: Bence öğretmenlerin empati kurma 
anlamında eksiklikleri var. Empati kurma yerine kendi 
anladıkları şeyi söylemek. Okulumuzda okul öncesi 
öğrencileri teneffüse çıkmıyorlar ve çocuklar sürekli 
aynı sınıfta bulunmaktan sıkılıyorlar ve doğal olarak 
davranışlarında da sıkılganlık oluyor. Davranış 
problemleri konusunda daha çok bilgileri olursa daha 
iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca öğretmenlerimizin 
her çocuğun farklı olduğunu birbirinden farklı 
özellikleri olduğunun bilincine varması gerek  

 

▪Çocukla İletişim 
Becerilerini 
Geliştirme   
▪Aile Tutumları 
Bilgisi  
▪Alanda Yeterlilik 
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16. B.S.B.İ.Ö.O.: Çocukları sevmek, sabır, hoşgörü  (bir 
annede olması gereken tüm özellikler), şefkat, 
merhamet, özbakım 

▪Davranış 
Problemlerini 
Çözümleme 
▪Bireysel 
Farklılıkları 
Farkedebilme 

17. T.A.E.İ.Ö.O.: Empatiye sahip olmalı kesinlikle 
eğitimin rehberliksiz yönü eksik olarak 
yürütülmeyeceğini kabul etmeliler 

▪Hoşgörü Sahibi 
Olma  

18. S. K.E.İ.Ö.O.: Öncelikle çocuklarda görülen davranış 
bozuklukları ile ilgili bilgi sahibi olması ve velilere bu 
konuda rehberlik yapılabilmelidir. Sınıfta kaynaştırma 
öğrencisi varsa bu konuda yeterli bilgiye sahip 
olmalıdır. Anasınıfının zorunlu olmasıyla birlikte 
kaynaştırma öğrencileri artmaya başlamıştır bu konuda 
öğretmenlerin bilgisi yeterli değildir. Okul öncesi 
eğitim kurumlarında rehberlik programının 
uygulanmasıyla rehber öğretmen kadroları açılmıştır. 
Rehberlik programı konusunda bilgilendirilmeleri 
gerekmektedir. 

▪Empatik Düşünme 
▪Rehberlik 
İhtiyacının 
Farkında Olma 
▪Kaynaştırma 
Eğitimi 
 

19. M.K.E.İ.Ö.O. : Empati becerisi, gelişim özelliklerini 
bilme, okul olgunluğunu takip edebilme (ay olarak 7 
yaşını doldurmamış çocuğun bu  çocuk 1.sınıfı 
rahatlıkla yapabilir demeleri ve böylece aileleri yanlış 
yönlendirmeleri) 

▪Rehberlik 
Uygulamaları 
▪Empatik Düşünme 
▪Gelişim 
Özelliklerini Bilme 

20. Ü.Ç.E.İ.Ö.O. : Gelişim dönemi alınarak gerekli 
etkinlikler yapılması gerekiyor ve özellikle aile 
hayatının okul ortamında çocukları da gözleyerek 
dikkate almalı diye düşünüyorum  

▪Gözlem Becerisi 
▪Sosyo-Kültürel 
Farklılıkların 
Farkında Olma 

21. Z.K.B.İ.Ö.O.: Ailelerle iletişim noktasında problem 
var. Çocukların gelişim dönemi özellikleri dikkate 
alınmadan velilere çocuklarla ilgili şikâyetler 
rehberliğin sadece problemli çocuklara ya da problemli 
davranışlara yönelik olmadığı önleyici rehberlik 
hizmetlerinin gerekliliği ve önemi konusunda sıkıntı 
var.    

▪Ailelerle İletişim 
Kurabilme 
▪Farklılıkların 
Farkında Olma 
▪Ailelerle iletişim 
Kurabilme Becerisi 
▪Gelişim 
Özelliklerini Bilme 
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22. S. Ç.E.İ.Ö.O. : Diğer öğretmenlerin sahip olması 
gereken özellikler ya da yeterlilikler 

▪Önleyici Rehberlik 
Uygulamaları 

23. R.A.E.İ.Ö.O.   : Okul öncesi öğrencilerinin yaş 
gruplarına uygun gelişim özellikleri hakkında genel 
yeterlilik kazandırmalıdır. Teoride ve pratikte 
yaşanabilecek sorunlar hakkında önceden 
bilgilendirilmelidirler. 

▪Gelişim Özellikleri 
Bilgisi 

24. F.D.E.İ.Ö.O. : Anne-baba tutumlarını bilmeli çocuğun 
gelişim döneleri hakkında bilgi sahibi olmalı dönem 
özelliklerini iyi süzmeli. Yaratıcılığı ön planda tutmak 
okulöncesi eğitimde 

▪Anne Baba 
Tutumları Bilgisi 
▪Gelişim özellikleri 
Bilgisi 

25. Ö. P.B.İ.Ö.O. : Genel rehberlik anlayışına sahip olma 
Gelişim dönemi özelliklerini iyi bilme, Çocuklarda 
görülebilecek,Davranış bozukluklarını tanıma 

▪Rehberlik Bilgisi 
▪Davranış 
Bozuklukları 
Uygulamaları 
 

26. T.S.B.İ.Ö.O. :        Empati ve duygusal zeka 
 

▪Empatik Yaklaşma 
▪Duygusal Zeka 
Bilgisi 

27. D.Y.Ö.E.İ.Ö.O: Bireysel farklılıkları kabul 
edebilmeliler. Onların yaş gruplarını unutmamalılar ve 
yapabileceklerinden fazlasını istememeliler. Çocuklarla 
iletişimlerinde dikkatli olmalılar ve onları aşağılamadan 
konuşmalılar. Özellikle ‘’sen hep böylesin ‘’, ‘’sen 
salaksın ‘’ gibi genellemelerden uzak durmalılar. Kendi 
başarılarını çocukların çizdiği mükemmel resimlere, 
yaptığı mükemmel etkinliklere bağlamalılar.         

▪Bireysel 
Farklılıkları 
Önemseme 
▪Beklentilere Yanıt 
Verme 
▪Ben Dilini 
Kullanma Becerisi 

28. D.A.İ.Ö.O: Çocukların gelişim özelliklerini göz önünde 
bulunduracak daha kabul edici sabırlı bir tutum 
geliştirmek Ailelerle ilişkilerde sağlam bir iletişim 
kurmak, onları gerçekten dinlemek, ben diliyle kendi 
isteklerini ifade edebilmek, Problem çözme 
yöntemlerini bilerek çocuklarda da bu alışkanlığı 
geliştirmek, Kendi davranışlarıyla iyi bir rol model 
olabilmek    

 
 

▪Gelişim Özellikleri 
Bilgisi 
▪Sabır Gösterme 
▪Aile İle İletişim 
Kurabilme  
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29. H. G.E.L: Gelişim psikolojisi dahilinde 0-7 yaş dönemi 
bedensel ve psikolojik gelişim evrelerinin ayrımında 
olmak formel bir eğitim ve müfredatına dahil etmesi 
uygun olabilir.   

▪Gelişim Psikolojisi 
ile İlgili Bilgi 
Edinme 

30. K.O.A.E.L.: Gelişim dönemleri hakkında bilgi düzeyi 
Anne baba çocuk iletişim konusunda uygulamalı eğitim 
çalışması Davranış bozuklukları hakkında bilgi düzeyi 
Konuşma bozuklukları hakkında bilgi düzeyi 

▪Gelişim Dönemleri 
Hakkında Bilgi 
Edinme 

31. G.U.B.L.: Okul öncesi öğretmenlerin özellikle 
çocukları çok sevmeleri gerek. Çocukları sevmemek bu 
meslekte mutsuz olmalarına sebep olur. Sabırlı olmalı, 
çocukların gelişim özelliklerini bilmeli. 

▪İletişim Becerileri 
Davranış ve 
Konuşma 
Bozuklukları İle 
İlgili Bilgi Edinme 

32. Ü. Y. A.-B- İ.Ö.O 4.  
-Özel eğitim nedir? Özel eğitim için ilk tanı, özel eğitim 
gerektiren öğrencilerin gereksinimleri yaklaşım 
biçimleri (dehb, otizm, zihinsel engel, öğrenme 
güçlüğü) 
-Ebeveyn çocuk iletişimi 
-Aile tutumlarının çocuğa etkisi 
-Çocuklarda görülebilecek psikolojik problemler, 
davranış sorunları ve yaklaşım tarzları ( ayrılık kaygısı, 
çocuk depresyonu, kardeş kıskançlığı, öz güven 
eksikliği, yalan söyleme, alt ıslatma, tırnak yeme vb) 
Yaşadığımız problemler:  
Anneden ayrılma kaygısı yaşayan öğrenci uyum 
sağlamada zorlandı sonrasında öğretmenin sahiplenici 
tutumundan sonra öğretmeninden ayrılmamaya başladı. 
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci 1. Sınıfa gittiğinde 
durum anlaşıldı. Okul öncesi dönemde bu durumu fark 
edilmedi. 
Davranış sorunu yaşayan öğrenciye (küfür etme, 
kavgacı tutum davranışları) okul öncesi dönemde uyum 
problemi aşılamadı. Dikkat çektiğini fark ettiği için 
davranışları da arttı. Sınıf kurallarını öğrenemeyen ve 
uyum problemini aşamayan çocuk ilk kademe 
başarısızlıkla karşılaştı.  

 
▪Özel Eğitim  
▪Engel Türleri İle 
İlgili Bilgi  
▪Uyum 
Problemlerini 
Çözümleme 
▪Çocuk ve Aile İle 
İletişim Kurabilme 
▪Bağlanma 
Problemlerini 
Çözümleme 
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33. H. A. E.L.:  
-Özel eğitim nedir? Özel eğitim için ilk tanı, özel eğitim 
gerektiren öğrencilerin gereksinimleri yaklaşım 
biçimleri (dehb, otizm, zihinsel engel, öğrenme 
güçlüğü) 
-Ebeveyn çocuk iletişimi 
-Aile tutumlarının çocuğa etkisi 
-Çocuklarda görülebilecek psikolojik problemler, 
davranış sorunları ve yaklaşım tarzları ( ayrılık kaygısı, 
çocuk depresyonu, kardeş kıskançlığı, öz güven 
eksikliği, yalan söyleme, alt ıslatma, tırnak yeme vb) 
Yaşadığımız problemler:  
Anneden ayrılma kaygısı yaşayan öğrenci uyum 
sağlamada zorlandı sonrasında öğretmenin sahiplenici 
tutumundan sonra öğretmeninden ayrılmamaya başladı. 
Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenci 1. Sınıfa gittiğinde 
durum anlaşıldı. Okul öncesi dönemde bu durumu fark 
edilmedi. 
Davranış sorunu yaşayan öğrenciye (küfür etme, 
kavgacı tutum davranışları) okul öncesi dönemde uyum 
problemi aşılamadı. Dikkat çektiğini fark ettiği için 
davranışları da arttı. Sınıf kurallarını öğrenemeyen ve 
uyum problemini aşamayan çocuk ilk kademe 
başarısızlıkla karşılaştı. 
 

▪Özel Eğitim  
▪Engel Türleri İle 
İlgili Bilgi  
▪Uyum 
Problemlerini 
Çözümleme 
▪Çocuk ve Aile İle 
İletişim Kurabilme 
▪Bağlanma 
Problemlerini 
Çözümleme 

 

Çalışmanın bu bölümünde yapılan nitel araştırma, Türkiye sınırları içinde 

çalışan rehber öğretmenlere yönlendirilen iki adet açık uçlu sorunun yöneltilmesiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu araştırma, 9’u ilköğretimde, 5’i 

geçmişte ilköğretimde çalışmış şimdi lisede görevli olan, 20’si de ilköğretim 

bünyesinde kadrosu bulunan fakat bağımsız anaokullarına görevlendirilen 34 

öğretmenle gerçekleştirilen görüşmelerden oluşmaktadır. Bu görüşme rehber 

öğretmenlerin, okul öncesi eğitim öğretmenleri ile çalışmaları sonucunda fark 
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ettikleri ihtiyaçların araştırmaya katkı sağlaması amacıyla, sorulara verilen yanıtlar 

ile gerçekleşmiştir. Bu yanıtlama yapılırken öğretmenlerin yaş ve kıdemleri 

önemsenmemiş olup, sadece okul öncesi eğitim kurumunda çalışmalara katılmış 

olma durumları göz önünde bulundurulmuştur.  

Yapılan nitel araştırmada, rehber öğretmenlerin rehberlik çalışmalarına dair 

verdikleri yanıtların temaları ve kodlamaları sonucunda elde edilen bulgular 

aşağıdaki gibidir: 

Soru 1 ;  Rehberlik yaptığınız okullarda karşılaştığınız rehberlik ile ilgili 

problemleri, öğretmenlerin yaptığı rehberlikle ilgili yaptığı gözlemlerinizi ve bu 

konudaki tecrübelerinizi dikkate alarak okul öncesi öğretmenlerinin rehberlikle 

ilgili hangi konularda eğitime ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyorsunuz? 

Karşılaştığınız problemler ve gözlemlerinizden bazı örnekler vererek eğitim 

ihtiyaçlarını gerekçeleri ile yazabilir misiniz? 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç duydukları konular; davranış 

bozuklukları, aile rehberliği, okula uyum sağlayamama, hizmet içi eğitim, özel 

eğitim alanı engel türlerine dair alan bilgisi ve eğitim yöntemleri, kaynaştırma 

eğitimi, kişisel rehberlik, alansal gelişme ve yenilenme, mesleki yeterlilik, BEP 

hazırlama, anlayış, uygulama, yanlış kişisel rehberlik teşhisi, yanlış dikkat eksikliği 

teşhisi, gelişim dönemleri gelişim özellikleri, çocuk psikolojisi, çocukla iletişim 

kurma, ödül-ceza, kişilik kuramları, farkında olma ve yönlendirme, mesleki 

isteksizlik, çocukları olumsuz etkilemek, yeterli rehberlik alan bilgisi, öğretmenin 

rehberlik ihtiyacına bakış açısı, oyun terapisi ile rehberlik grup etkinlikleri, 

mükemmeliyetçilik, ev ziyaretleri.  

Sorulara yanıt veren öğretmenler çalıştıkları kurumlarda yaşadıkları problemler 

sonucunda bu yanıtları verdikleri öğrenilmiştir. Ayrıca soruları yanıtlayan 

öğretmenlerle ilgili olarak hem rehberlik alanına dair hem de okul öncesi eğitim 

alanına dair eksikliklerin eğitimi aksattığı görülmüştür. Genel olarak aileler ile 

kurulan iletişimlerde eksikliklerin varlığı çocuğa ulaşmakta süreci uzatan başka 

sıkıntılar açığa çıkarmıştır. Problem davranışların varlığını fark edebilen öğretmen 
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çözüm odaklı bir öneriyle veliyi yönlendiremediği saptanmıştır. Bazı okul öncesi 

eğitim öğretmenlerininse, bir çocuğun ya da velisinin rehberlikle ilgili ihtiyacının 

olup olmadığına dair fikirlerinin olmadığı fark edilmiştir. Özel eğitim alanında ise, 

engel türleri ile ilgili bilgi eksikliği, eğitim alanında okul öncesi eğitim öğretmeninin 

engelli bireyi istememelerine neden olmuştur. Bazı okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin alansal yetersizlikleri, alansal değişim ve gelişimi onaylamamaları 

ve hizmet içi eğitimleri önemsememeleri de eğitimde rehberliğin aksamasına neden 

olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda genel sıkıntılar göz önüne alındığında, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin kişisel, mesleki ve eğitsel rehberlik alanlarında 

eksikliklerinin olduğu ve en kısa zamanda giderilmesinin okul öncesi eğitimde 

rehberlik hizmetlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

  

Soru 2 ; Size göre okul öncesi öğretmenlerinin rehberlikle ilgili sahip 

olması gereken genel yeterlilikler nelerdir? 

Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin rehberlikle ilgili sahip olmaları gereken 

özellikler; empati, iletişim, saygı, güler yüz, alan yeterliliği (okul öncesi eğitim, 

rehberlik ), yenilikçi, bireyi tanıma teknikleri, koşulsuz kabul, çocuk psikolojisi, 

mesleki,eğitsel,kişisel rehberlik alanında yeterlilikler, bireyin güçlü ve zayıf 

yönlerini keşfedebilme, davranış değişikliklerini gerçekleştirebilme, diğer branşlarla 

işbirliği, bireysel farklılıkların farkında olma, saygı, hoşgörü, eğitim ihtiyaçlarının 

farkında olma, sosyo-kültürel farklılıkların farkında olma, önleyici rehberliğin önemi 

ve gerekliliği, yaratıcılık, öğrenci ve veliden beklenti, dinleme, ben dili kullanma, 

problem çözme becerilerini geliştirme, rol model olma, gelişim psikolojisi mesleki 

doyum, engel türleri ile ilgili yeterlilik, disiplindir. 

Rehber öğretmenlerden alınan yanıtlar üzerine, yukarıdaki yeterliliklere 

ulaşılmıştır. Aslında rehber öğretmenlerin verdikleri yanıtlara bakıldığında okul 

öncesi eğitim ve rehberlik alanlarında akademik düzeyde müfredat eksiklikleri ile 

hizmet içi eğitim eksiklikleri göze çarpmaktadır. Özellikle Mesleki doyuma ulaşma 

ya da ulaşamamaya bağlı olarak sonucu çocuklara yapılması gereken yardım 
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sürecinin daha etkili olmasıyla ilgili yenilikçi bir eğitim içerisinde olmaları 

gerekmektedir. Okul öncesi eğitimde özel eğitim nedeniyle kaynaştırma öğrencisi 

olarak eğitim alması gereken öğrencilere gereken ilgi ve eğitim sürecinin 

gerçekleştirilemediği vurgulanmıştır.  

Yukarıda belirtilen örneklerden çok fazla olduğu diğer rehber öğretmenler 

tarafından da altı çizilerek detayların okul öncesi eğitim öğretmenleri tarafından 

atlandığı dile getirildi. Bu detayların atlanmasının nedenlerini ise, rehber 

öğretmenler, özel eğitim türleri, rehberlik uygulamaları gibi konulardaki alan ve 

uygulama yetersizliğinden kaynaklandığını belirttiler. 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde, elde edilen bulgular ve sonuçlara göre; okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin, hem kendi alanlarında yetersizliklerinin farkında 

olmalarının gerektiği, hem de rehberlik alanlarındaki yetersizliklerinin farkında 

olmaları gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca bu yetersizlik durumlarının ortadan 

kaldırılmasına yönelik gerek yönetmelik ve uygulama teftişleri açısından, gerekse 

öğretmenin hizmet içi eğitimlerle yeterli hale getirilmesi şekliyle eksikliklerin 

giderilebileceği tespit edilmiştir. 
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BÖLÜM 5 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırma bulgularına dayalı olarak varılan genel sonuçlar ve 

öneriler verilmektedir. 

5.1. Sonuçlar 

5.1.1. Nicel Araştırma Verilerine Yönelik Sonuçlar; 

a. Okulöncesi öğretmenleri, kişisel rehberlik uygulamalarında 

kendilerini büyük ölçüde yeterli bulmaktadırlar.   

b. Okulöncesi öğretmenleri, eğitsel rehberlik faaliyetlerini eğitim 

sürecinde genel anlamda uyguladıklarını düşünmekte ve kendilerini bu konuda 

büyük ölçüde yeterli hissetmektedirler. 

c. Okul öncesi öğretmenleri mesleki rehberlik faaliyetlerini eğitim 

sürecinde kısmen uygulamakta ve kendilerini bu konuda bir ölçüde yetersiz 

algılamaktadırlar. 

d. Okul türü değişkeni yani öğretmenlerin bağımsız anaokulu ya da 

ilköğretime bağlı anasınıflarında görev yapıyor olmaları kişisel, eğitsel ve 

mesleki rehberlik açısından yeterlilik algılarını etkilememektedir. 

e. Öğretmenlerin mesleki deneyiminin az ya da çok olması kişisel, 

eğitsel ve mesleki rehberlikle ilgili yeterlilik algılarını etkilememektedir. 

f. Lisans eğitimi sürecinde okul öncesi eğitimde rehberlikle ilgili 

aldığı dersleri yeterli bulan ve bulmayan okulöncesi öğretmenlerinin olması 

kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlikle ilgili yeterlilik algıları benzerlik 

göstermektedir. 
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5.1.2. Nitel Araştırma Verilerine Yönelik Sonuçlar; 

a. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerini, özel eğitim alanında yapılan rehberlik hizmetleri 

açısından yetersiz bulmaktadırlar. 

b. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerini, eğitsel rehberlik alanında yapılan çalışmalarda 

yetersiz bulmaktadırlar. 

c. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerini, mesleki rehberlik alanında yapılan çalışmalarda 

yetersiz bulmaktadırlar. 

d. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerini, çocuk psikolojisi açısından yetersiz 

bulmaktadırlar.  

e. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin, rehberlikle ilgili hizmet içi eğitimlere ihtiyaçları 

olduğunu düşünmektedirler. 

f. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, okul 

öncesi eğitim öğretmenlerinin, seminer verebilecek yeterliliklere sahip olmaları 

gerektiğini düşünmektedirler. 

g. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, davranış 

yönetimi ile ilgili çalışmaların yapılmasında, okul öncesi eğitim 

öğretmenlerinin büyük bir kısmını yetersiz bulmaktadırlar. 

h. Okul öncesi eğitim alanında çalışan rehber öğretmenler, özel eğitim 

ve kaynaştırma ile ilgili konularda okul öncesi eğitim öğretmenlerinin büyük 

bir kısmını yetersiz Bulmaktadırlar. 
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5.2. Öneriler 

5.2.1. Nicel Verilere Yönelik Öneriler; 

a. Okul öncesi öğretmenlerinin rehberlikle ilgili eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemeye yönelik yeni araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu araştırmalar daha 

geniş bir örneklem grubu üzerinde yürütülmeli ve öğretmenlerin farklı 

özelliklerinin (hizmet içi eğitim alma durumu, kıdem, okul türü vb.) birlikte 

etkisi incelenmelidir.  

b. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik 

uygulamalarının yaygınlaştırılması için hizmet içi eğitimlere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

c. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki rehberlik 

uygulamalarına yönelik yetersizliklerini giderici çalışmalar yapmalarının fayda 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

d. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin Lisans düzeyinde rehberlik 

çalışmalarının arttırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

5.2.2. Nitel Verilere Yönelik Öneriler; 

a. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, öğretmen nitelikleri 

incelenmeli ve gerekli görülen yetersizlikler ile ilgili hizmet içi eğitimler 

planlanmalı ve bu eğitimlerin sayısı ve konu içerikleri arttırılmalıdır. 

b. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, kaynaştırma eğitimi ve özel 

eğitimle ilgili eğitim almalarının sağlanması faydalı olacaktır.  

c. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuk psikolojisine yönelik 

yetersizliklerinin belirlenmesi ve bu yetersizliklerin giderilmesi için çalışmalar 

yapılabilir. 
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d. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleki doyum seviyeleri 

belirlenerek gerekli görülen şekilde bu durumun giderilmesine yönelik 

çalışmaların yapılması faydalı olacaktır. 

e. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin lisans programı müfredatlarına 

rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik derslerin eklenmesi faydalı 

olacaktır. 

f. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin rehberlik alanında yapacağı 

uygulamalara yönelik daha açıklayıcı rehberlik programının yapılandırılması 

ve uygulayabilmeleri için okul öncesi eğitim yönetmeliğinde bu uygulamalar 

için gerekli sürenin ayrılması faydalı olacaktır. 

g. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin iletişim becerilerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması ailelere yönelik yapılan 

rehberlik hizmetlerinin niteliğini arttıracağı düşünülmektedir. 

h. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin etkili rehberlik 

uygulamalarının gerçekleştirilmesinde özellikle mesleki rehberlik 

uygulamalarına yönelik bir etkinlik kitabı oluşturulmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir. 
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