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members and assistant editors that show efforts for the publication of the issue.
We would like to invite you to submit your manuscripts to the next issues of Current Research in
Education.

Arif SARIÇOBAN, PhD
Duygu TÜRKOĞLU, PhD
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The aim of this study is to examine the relation between the gender stereotypes of preschool
children and gender perceptions of their parents. Within this study, in which it is aimed to examine
the relation between the gender stereotypes of preschool children and gender perceptions of their
parents, relational scanning model was used. The population of the study consists of male and
female nursery school children who were 54-66 months old and their parents. Within the sample of
the research, 100 female and 100 male children, totally 200 students who attended five nursery
schools and five infant schools and their parents took place in Bursa city center counties. Gender
Stereotype Scale and Gender Perception Scale were used. Mann Whitney U test and independent
group t test was carried out. In order to examine relation between the stereotypes of children’s
gender features and gender perceptions of their parents Pearson Moment Product Correlation
Coefficient technique was used. As a result of the research it was determined that there was not a
relation between parents’ gender perceptions and children’s gender stereotypes. Also, it is
concluded that there was not a significant difference within the development of stereotypes
regarding gender characteristics between female and male children. In addition to this, it was
determined that mother and father gender perceptions score averages do not cause a significant
difference according to the sexes of the children.
Keywords: Preschool Education, Stereotype, Gender Stereotypes, Gender Perceptions, Parents.

To cite this article:
Arabacıoğlu, B. & Bağçeli-Kahraman, P. (2017). The relation between the gender stereotypes of children and the gender perceptions
of their parents. Curr Res Educ, 3(3), 95-104.

95

Curr Res Educ (2017), 3(3)

B. Arabacıoğlu & P. Bağçeli-Kahraman

Çocukların Cinsiyet Kalıp Yargıları ile Ebeveynlerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları
Arasındaki İlişki
Öz
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının cinsiyet kalıpyargıları ile ailelerin toplumsal
cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi incelenmektir. Okul öncesi dönem çocuklarının cinsiyet kalıpyargıları ile
ebeveynlerinin toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi incelemek için tasarlanan bu araştırmada
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Bursa ili anasınıfı ve anaokullarına devam
eden 54-66 aylık kız ve erkek çocuklar ile onların anneleri ve babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın
örnekleminde ise Bursa ili merkez ilçelerine bağlı beş anasınıfı ve beş anaokuluna devam eden 100 kız, 100
erkek toplam 200 çocuk ile bu çocukların anne ve babaları yer almaktadır. Araştırmada veri toplamak
amacıyla Cinsiyet Kalıpyargıları Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin
analizinde Mann Whithney U testi ve bağımsız gruplar için t-Testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamına
giren çocukların cinsiyet özelliklerine ilişkin kalıpyargıları ile anne-babalarının toplumsal cinsiyet algıları
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda annelerin ve babaların toplumsal cinsiyet algılarının, hem kız
çocuklarının hem de erkek çocuklarının cinsiyet kalıpyargıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
belirlenmiştir. Ayrıca kız ve erkek çocuklar arasında, cinsiyet özelliklerine yönelik kalıpyargıların
gelişiminde anlamlı bir farklılığın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte anne ve baba toplumsal
cinsiyet algı puan ortalamalarının çocukların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılığa yol açmadığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Kalıpyargı, Cinsiyet Kalıpyargıları, Toplumsal Cinsiyet, Ebeveyn.

1.

Introduction

Forming positive or negative impressions towards others basing on limited information is considered as a
universal tendency. During a new situation priorly formed impressions take role as if they are real
characteristics replacing information gaps. Accordingly when a new object/phenomenon or group is
encountered these impressions are perceived through this thinking tendency not with their real
characteristics (Göregenli, 2012). These images, in which the social reality is roughly schematized, are
called stereotypes. Positive or negative, stereotypes may be generalized not only to features that clearly
irrelevant and all other situations as well. The regular functioning of the society depends on people
understanding others correctly. These reasons cause danger because of thinking based on stereotypes, the
individual’s being different from the group and the stereotypes not revealing the real situation (Dönmez,
2003). Another reflection of the stereotyping is the perception of gender differences (Aronson, Wilson and
Akert, 2012). Bem (1984) explain the stereotypes regarding gender in two levels; stereotypes regarding
gender roles defined as “sex-role stereotypes” and stereotypes regarding gender roles defined as “sex-trait
stereotypes” (Kahraman and Başal, 2011). As a matter of fact gender stereotypes generally do not reflect
the reality (Aronson, Wilson and Akert, 2012) and these stereotypes cause individuals to make
generalization and mistakes in their judgments (Yzerbyt and Schardon, 2016). Researchers argue that
biologic differences should be stated with “sex” and the socio-cultural differences should be stated with
“gender”. The expectations regarding sociocultural based gender differences shape the social attitude
majorly turning into beliefs that are commonly accepted in society as “gender stereotypes” (Dökmen,
2012). “Sex” is the total of genetic, physiologic, biologic, anatomic and hormonal characteristics observed
in individuals as male or female (Çetin, 2016). Gender stands for the features of being female and male
acquired with the process of culture and socialization (Altınova and Duyan, 2013). Gender stereotypes on
the other hand are the beliefs regarding the characteristics of men and women (Dökmen, 2012).
A role perception according to the sex take place in every cultural structure and this role perception are
formed by transferring the attitude of parents to children through social interaction (Dökmen, 2012). With
the effect of the society, environment and the family the children live in, it is provided to gain the gender
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role they are expected to have (Başal, 2012). According to Social Learning Theory the children consider
the attitudes of their parents as role model in forming their gender stereotypes; moreover they make this
situation firm behaving appropriate for these gender stereotypes (Bandura 1977; McHale, Crouter and
Tucker, 1999). According to Gender Scheme Theory the children form schemes regarding female and male
types, decide which attitude is peculiar for boys and girls and try to adopt the male or female roles
appropriate for themselves (Kail, 2004; Başal, 2012). Gender stereotypes are seen all over the world and
they differ according to education level and culture (Kalan, 2010). In addition it is stated that there is a
connection between the game, game friend and toy preferences of the children and gender roles (Kahraman
and Başal, 2011; Güder and Alabay, 2016). Hence it can be stated that in preschool period the children
shape their perceptions regarding sexes interpreting the judgments regarding gender presented to them by
the society.
In 21st century changes like urbanization, economy, and the increase of schooling rate are felt in every part
of the society and it affects the change of the values in the society. The stereotypes regarding the
characteristics of women and men are affected by these values changed in the society. When the researches
in Turkey are examined it is determined that the researches were generally examined in terms of the
relation between the preschool children’s gender stereotypes and their game and toy preferences, age and
mother education level (Kahraman and Başal, 2011; Kahraman and Başal, 2012; Çelebi Öncü and Ünlüer,
2012; Güder and Alabay, 2016). However a research that searches for the relation between the gender
perception of the parents and the gender stereotypes of their children was not encountered. Endendijk,
Groeneveld, Van Berkel, Hallers-Haalboom, Mesman and Bakermans-Kranenburg (2013) state that the
gender stereotypes of children is related with the gender perceptions of parents. Thereby the aim of this
research is to examine the relation between the gender stereotypes of preschool children and the gender
perceptions of their parents. In addition the aim of this research is to determine whether the stereotypes
regarding gender and gender perceptions of parents differ according to sex or not.
In this research it is thought that gender stereotypes of children is related with the gender perceptions of
parents. Thereby through this research it will be determined whether there is a relationship gender
stereotypes of children and their mothers and fathers’ gender perceptions or not. With this result, it is
thought that parents will become aware of their attitudes and behaviors.

2.

Method

Within this study, in which it is aimed to examine the relation between the gender stereotypes of preschool
children and gender perceptions of their parents, relational scanning model was used. This model is a
research performs in order to determine the relationships between two or more variables and obtains clues
for cause-effect relationship.
2.1.

Research group

54-66 month old male and female children, who attend nursery schools in the city of Bursa, and their
parents, constitute the population of the research. Within the sample of the research 100 female and 100
male totally 200 children, who attended 15 nursery classes within the seven different elementary schools in
the center country of Bursa city, in 2016-2017 education year and their mothers and fathers were selected
with random sampling. First of all, "Gender Perception Scale" was sent to the children's parents and then
"Gender Stereotypes Scale" was applied by interviewing to the children of parents who filled these forms.
The sibling status and mother education status of the children forming the sample according to their sexes
are given in Table 1.
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Table 1.
The demographic characteristics of the children according to sex status
Sex
Female

Demographic Information

Sibling Status

Mother
Education
Level

Male

Same Sex

f
37

%
37

f
32

%
32

Other Sex
No Sibling

35
16

35
16

41
20

41
20

Sister-Brother

12

12

7

7

Total

100

100

100

100

Elementary School

11

11

14

14

Secondary School

15

15

16

16

High School

36

36

40

40

Associate Degree

13

13

10

10

University

25

25

20

20

Total

100

100

100

100

As it is seen in Table 1, 37% of the female children and 32% of the male children have got siblings within
the same sex. 35% of the female children and 41% of the male children have got siblings within the
opposite sex. 16% of the female children and 20% of the male children do not have any siblings. 12% of
the female children and 7% of the male children have got sister and brother. In addition 11% of the female
children and 14% of the male children have got elementary school graduated mothers. 15% of the female
children and 16% of the male children have got secondary school graduated mothers. 36% of the female
children and 40% of the male children have got high school graduated mothers. 13% of the female children
and 10% of the male children have got associate graduated mothers. 25% of the female children and 20%
of the male children have got university graduated mothers.
2.2.

Gathering the data

Within the research for the purpose of determining the stereotypes regarding the gender features of the
children, the researchers used Gender Stereotypes Scale, which was developed by Williams and Benett and
put into final form by Best, Williams, Cloud, Davis, Robertson and Edwards (1977) and was adapted into
Turkish by Şirvanlı-Özen (1992). In order to determine the gender perceptions of the parents Gender
Perception Scale, which was developed by Altınova and Duyan (2013), was used.
2.2.1. Gender stereotypes scale.
Within the research for the purpose of determining the stereotypes regarding the gender features of the
children, the researchers used Gender Stereotypes Scale, which was developed by Williams and Benett and
put into final form by Best et al. 1977. Gender Stereotypes Scale was adapted into Turkish by ŞirvanlıÖzen (1992). In addition the Test-Retest Reliability Coefficient of the scale was found .74 and Two Halves
Reliability Coefficient was found .73 (Şirvanlı-Özen, 1992). This scale, which has 32 cards, consists of
25x35 cm cards and within the cards there are 17,5 male and female silhouettes. Silhouettes were drawn in
black and the background was designed in blue. The direction of faces of the silhouettes and the way they
stand were given differently in every picture. 16 of the cards female take place on the left and 16 of them
males take place on the right. 16 of the 32 cards stating the stereotypes according to gender include
adjectives for female stereotypes and 16 of them include adjectives for male stereotypes. These stereotypes
adjectives are performed to children with 32 short stories. The answers of the children regarding the stories
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are marked to “Gender Stereotypes Scale Registration and Scoring Form”. The child who knows one more
of the half of the 16 adjectives is stated as stereotypical.
Within this research the reliability analysis regarding Gender Stereotype Scale was evaluated by the
researchers in terms of two halves reliability. While this was being made the list which consisted of 32
adjectives were divided into two equal halves randomly in terms of being positive or negative and stating
the feature of being female or male. The correlation between these total scores got from these two halves
were calculated. Two halves reliability calculated with the scale’s Spearman-Brown formula was
determined .76. It was determined that these reliability coefficients obtained were at an acceptable level.
2.2.2. Gender perception scale.
The Evaluation tool, which was arranged by Altınova and Duyan (2013) in order to evaluate the gender
roles and perception of the adult individuals, has a self-reporting style. Cronbach Alpha coefficient was
determined as 0.87 for this scale.
In the scale, which was developed for measuring the gender perceptions of the people, there are 25 items
and 10 of them are positive and 15 of them are negative. The five likert scale is ranked as (1) totally agree,
(2) disagree, (3) indecisive, (4) agree and (5) totally disagree. The negative items of the scale are 2., 4., 6.,
9., 10., 12., 15., 16., 17.,18., 19., 20., 21., 24. and 25. items. The points that can be scored change between
25-125 range and the highest scores indicate that gender perceptions are in the positive direction.
The reliability analysis of the Gender Perception Scale was carried out again and the results were calculated
by Cronbach Alpha coefficient. This coefficient was calculated as 0.82 for the gender perceptions of the
mothers and .86 for the gender perceptions of the fathers.
After determining the sample the next step was the application of measuring tools. Before starting the
applications the required permission was provided by the Bursa Provincial Directorate of National
Education. Gender Perception Scale was sent to mothers through the class teachers of the children within
the context of the research and after being filled up by the mothers they were collected by the teachers. In
the application part of the scale the nursery classes in the elementary schools were visited in certain dates,
which were formerly determined. The children were taken into an empty room one by one and the
Stereotypes Scale Regarding Gender Characteristics was carried out to children individually.
2.3.

The analysis of the data

The data obtained in the research was analyzed using SPSS program. In order to determine whether the
data was distributed normally Kolmogorov-Smirnov normally test was carried out. As a result of this test
the distribution of the data obtained from Mother Gender Perception Scale was found normal; the data
obtained from Father Gender Perception Scale and Gender Stereotype Scale was determined to be
abnormal for the sub-dimensions. Therefore Mann Whitney U test was applied to nonparametric data; and
indepented group t- Test was applied to the data, which indicated normal distribution. For the purpose of
examining the relation between stereotypes regarding the gender characteristics of the children participated
in the research the gender perceptions of their parents Pearson Moment Product Correlation Coefficient
technique was used.

3.

Findings

Within this research in which it is aimed to examine the relation between the gender stereotypes of the
preschool children and gender perceptions of parents the data is presented in headlines.
The total score of the children that participated in the research got from Gender Stereotypes Scale
according to gender perceptions of the parents regarding the average and other statistical information are
given in Table 2.
99
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Table 2.
The statistical information regarding the stereotypes total scores of the children and parents’ gender
perceptions
N

X

SS

Mother gender

200

92,82

15,39

Father gender

200

82,61

17,89

Female stereotype

200

9,67

1,95

Male stereotype

200

10,39

2,16

Total stereotype

200

20,07

3,30

As it is seen in Table 2; the score average regarding gender perceptions of the mothers, whose children
participated in the research, were 92,82; the score average of the fathers gender perceptions were 82,61.
Depending on this information it was determined that gender perceptions of the mothers were more
positive compared to fathers.
Female stereotype score average regarding gender perception of the family was 9,69; male stereotype score
average was 10.39; total stereotype score average was determined to be 20,07. It was determined that the
stereotype score average of men was higher than female stereotype score average.
Table 3.
The correlation results between the parental gender perception scores and gender stereotype scores

Mother gender

Father gender

ATC

BTC

KK

EK

TK

r

1

.575**

-.027

-.075

-.065

p

.

.000

.706

.291

.362

1

-.040

.038

.001

.

.575

.593

.985

r
p

Female stereotype

Male stereotype

Total stereotype

.58

**

.00

r

-.03

-.040

**

p

.71

.575

.

r

-.08

.038

p

.29

.593

r

-.07

.001

p

.36

.985

1

.293

**

.000
.781
.000

.293

**

.781**

.000

.000

1

.826**

.
.826

.000
**

.000

1
.

** The correlation between them is significant at 0.01 level.
As it is seen in Table 3 a medium level positive directional relation was determined between the gender
perceptions of the mothers and gender perceptions of the fathers (r=.293; p<.01).
A low level positive directional relation was determined between the female stereotype levels and the male
stereotype levels of the children who participated in the research (r=.293; p<.01). A positive directional
high relation was determined between female stereotype levels and total stereotype levels of the children
(r=.781; p<.01).In addition a positive directional high relation between male stereotype levels and total
stereotype levels of the children (r=826;p<.01).
According to the sexes of the children who participated in the research; the statistical information regarding
Total Gender Stereotype scores and t-test results are given in Table 4.
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Table 4.
The t-Test results regarding the gender stereotype test scores according to the sexes of the children
Gender

n

Average of
Sequences

Total of
Sequences

M-Whitney U

Female
stereotype

Female

100

106,11

10611,00

4990.5

-1.386

.166

Male

100

94,89

9489,00

Male
stereotype

Female

100

102,03

10202,50

4847.5

-.376

.707

Male

100

98,98

9897,50

Total
stereotype

Female

100

103,97

10397,00

4653.0

-.851

.395

100

97,03

9703,00

Male

Z

p

As it is seen in Table 4 total stereotype score sequence averages is 103,97 for the female children
participated in the research, total stereotype score sequence averages for the male children were determined
to be 97,03. However a difference between female and male children regarding gender stereotype scores
was not seen (Z=-.395; p>.05). Also it was determined that female stereotype score sequence averages of
the female children were 106,11 and of the male children were 94,89. In other words it was determined that
female stereotype score averages of the female children were higher compared to male children. However it
was found that sex did not have a significant effect on the children’s female stereotype scores (Z=-1.386;
p>.05). Male stereotype score sequence averages were determined 102,03 in female children and 98,98 in
male children. It was seen that sex did not have a significant effect on male stereotype scores of the
children (Z=-.376; p>.05).
Table 5.
T-test results regarding mother gender scores according to the sexes of the children

Mother Gender
Perception

Sex

n

X

Ss

Sd

t

p

Female

100

93,18

14,73

198

.333

.742

Male

100

92,46

16,09

As it is seen in Table 5, it was determined that, mother gender perception score averages were 93,18 for the
female children who participated in the research and it was 92,46 for male children. A difference was not
seen between female and male children regarding mother gender perception scores ( t (198) =.742; p>.05). In
addition when father gender perception score averages are examined it is seen that female children score
averages were 82.33; and male children score averages were 82.89. It was determined that father gender
perception did not cause a significant difference according to sex (t (198) =-.221; p>.05).
Table 6.
Mann Whitney U test results regarding father gender scores according to sexes of the children

Father Gender
Perception

101

Sex

n

Average of
Sequences

Total of
Sequences

M-Whitney U

Female

100

100,60

10059,5

4990,5

Male

100

100,41

10040,50

Z

p

-.023

.981
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In Table 5 findings regarding Mann Whitney U test indicate that father gender perception did not cause a
significant difference according to the sexes of the children (Z=-.023; p>.05). Hence gender perceptions of
the fathers do not differ according to the sexes of the children.

4.

Results, Discussion and Recommendations

It was seen that there was not a relation between the gender stereotypes of both female children and male
children and gender perceptions of parents. Accordingly although the score averages of parents’ gender
perceptions were in the positive direction, it was concluded that there was not a relation with gender
stereotypes of children and the children have got gender stereotypes. However researches indicate that the
gender stereotypes of both parents and children are related in positive direction (Freeman 2007;
Tenenbaum and Leaper, 2002). This situation reveals that children are not only affected by their parents but
also by other factors. Thus as a result of their study Chen and Rao (2011) determined that teachers have got
stereotypes based on gender, they make groups depending on sexes, however the teachers are not aware of
their own gender stereotypes. In addition Dilek (2014) states that gender stereotypes continue in story
books.
According to the findings obtained as a result of this research it is concluded that there was not a significant
difference within the development of stereotypes regarding gender characteristics between female and male
children. This finding coincides with the results of other researches made on the same issue (Williams,
Bennet and Best, 1975; Best, William, Cloud, Davis, Robertson and Edwards, 1977; Ward, 1985; Şirvanlı
Özen, 1992; Kahraman and Başal, 2012; Güney, 2012; Endendijk et al, 2013). In Özdemir’s research
(2006), which was carried out with children at the age of 5 and 6, it is stated that there is not differentiation
between female and male children within the development of gender stereotypes, however together with
the change of the age a difference emerge according to sexes.
As a result of the research, considering there was not a significant difference, it was determined that male
stereotypes were known more by female and male children. The results of some researches made by other
researchers support this finding (Ward, 1985; Şirvanlı-Özen, 1992; Kahraman and Başal, 2011; Güney,
2012). The reason of this condition may be the expectations of the society regarding male children,
indicating male children as stronger characters with the value judgments attributed to male children by the
society through media. Thus researches indicate that cartoons emphasize the sexist roles (Özsoy and
Taşdelen, 2016).
As a result of the research it was determined that the stereotype information regarding female
characteristics of female children was higher compared to male children. Also, Güney (2012) supports this
finding. The male stereotype score averages of the male children were lower than the male stereotype score
averages of the female children. It was determined that total stereotype score averages of male children
were lower than the total stereotype score averages of the female children.
It was determined that mother gender perceptions score averages do not cause a significant difference
according to the sexes of the children. In addition it was determined that father gender perceptions score
averages do not cause a significant difference according to the sexes of the children. As a result of their
research Endendijk et al (2013) determined that the fathers who have got male child possess more
stereotypical characteristics. As a result of this research when the averages are examined it was determined
that the gender perceptions of mothers were higher than the gender perceptions of fathers. The researches
indicate that men have got more traditional gender roles. (Aylaz, Güneş, Uzun and Ünal, 2014; Esen,
Soylu, Siyez and Demirgürz, 2017; Öngen and Aytaç, 2013) as a result of the research they concluded that
men were more traditional. However as a result of this research it was determined that there was a relation
between the mother and father gender perceptions. Briefly as long as the gender perception of the mother
increases the gender perception of the father increases as well. A research reveals that the education level
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of the woman and the fact that she is a part of the working life contribute to the change of the traditional
roles (Attanapola, 2004). In addition Uzun, Erdem, Güç, Uzun and Erdem (2017) determined that the
education they applied regarding gender roles affects developing positive attitude. As a result of this
research it is thought that the reason of the determined gender perception was high in both women and men
and the gender roles of male and female are related with each other are derived from they are affected from
each other and their mother education status center upon high school and above.
At the present time fast change, globalization, urbanization, innovations in technology, multi-cultural
society structures, multichannel information flow, fast transfer of information, changes in values, changes
in the structure of the family and the changes in the understanding of raising children reflect on the gender
stereotypes of children. Nowadays it seems impossible to explain children’s gender stereotypes only with
the family. From this point of view it can be said that children’s stereotypes regarding female and male
characteristics are not only affected by people such as parents, brother and sister in their family but mass
communication, teachers and friendship relationship as well.
The occurrence of stereotypes regarding gender characteristics is a natural tendency. Because stereotypes
are cognitive processes. The individuals after determining the common points they observed in women and
men, they can generalize to other people too. At this point the most important point is to prevent the
children’s stereotypes regarding gender characteristics turn into prejudice and discrimination. In this
respect majorly teachers and families, mass media take a very important role.
Families and teachers must be informed in order to prevent children’s gender stereotypes turn into
prejudice and discrimination. In this regard parents’ and teachers’ stereotypes regarding gender
characteristics and their prejudices and discriminative attitudes must be searched; the teachers who have
negative attitudes must take in service training. In addition for the families family consulting centers,
public education centers and parental schools may have an active role.
Child education begins with the family and continues in pre-school education institutions. In this process
children are affected by their parents, teachers, friends, mass media, and other people they interact with. It
is very important to create awareness that the stereotypes regarding gender characteristics are not valid for
every individual; in order to know individuals better preventing the stereotypes knowing the individuals
with their distinctive characteristics must be considered. It is thought that this research is important for
parents to evaluate tv programs correctly, for teachers to regulate sex-based interactions in the classroom
and to prevent the discrimination against the sexes. At this point families and teachers have the major role.
It is thought that the expanding future studies in a way that they will include parents, friend and media
dimensions in different areas will contribute to the field.
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Orthorexia Nervosa is described as a psychopathological preoccupation about healthy food
(Bratman & Knight, 2001). Investigation of the relationship of orthorexic tendencies with other
eating disorder tendencies and gender among a group of university students was aimed as purpose
of the presented study. Participants are 100 university students (57 females, 43 male) who
volunteered to answer the scales when study explained to them. Orthorexic tendencies were
measured by ORTO-11 scale and eating attitudes were measured by YTT-40 and REZZY scales.
Intercorrelations among variables revealed that orthorexic tendencies and eating attitudes are all
tended to rise together. On the other hand no significant correlation was found between YTT-40
and ORTO-11 scores. It was thought that lack of any significant correlation between YTT-40 and
ORTO-11 scores can be interpreted as another indication of the differences in terms of
characteristic symptoms between Anorexia Nervosa and Orthorexia Nervosa. Results points out
that REZZY scale seems more related than YTT-40 in terms of covering orthorexic symptoms.
According to findings, females’ orthorexic tendencies (which measured by ORTO-11) and eating
disorder tendencies (which measured by REZZY and YTT-40) are higher than males’. Overweight
group showed lower orthorexic tendencies than participants who has normal weight, which is
parallel with the results that reveals when orthorexic tendencies decline body mass index scores of
participants’ rise as a result of not being pathologically preoccupied with 'healthy' eating. It is
hoped that the findings of the present study by combining with other related studies will be helpful
regarding building a model for this disorder and to debates about classification of orthorexia
nervosa. Besides findings are also important in terms of treatment plans regarding this disorder. As
mentioned in literature too, more future investigations are needed about orthorexia nervosa. More
research with various participants and perhaps with various measurement tools can be suggested
for clarification of existing unanswered questions in this relatively young area of investigation.
Keywords: Orthorexia Nervosa, Anorexia Nervosa, Eating Disorders.
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Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Ortorektik Eğilimlerin Yeme Bozukluğu Eğilimleri ve
Cinsiyetle İlişkisi
Öz
Ortoreksiya Nervoza, yiyeceklerin sağlıklı olması hakkında psikopatolojik biçimde endişe duyulması
olarak tanımlanmaktadır (Bratman ve Knight, 2001). Mevcut çalışmada bir grup üniversite öğrencisinin
ortorektik eğilimlerinin diğer yeme bozukluğu eğilimleri ve cinsiyetle ilişkisinin araştırılması
amaçlanmıştır. Katılımcılar, araştırma onlara açıklandığında ölçekleri yanıtlamaya gönüllü olmuş 100
üniversite öğrencisidir (57 kadın, 43 erkek). Ortorektik eğilimler ORTO-11 ölçeği ile ve yeme tutumları
YTT-40 ve REZZY ölçek puanları ile ölçülmüştür. Değişkenler arası korelasyonlar ortorektik eğilimlerin
ve yeme tutumlarının birlikte yükselme eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. Diğer yandan YTT-40 ile
ORTO-11 arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanamamıştır. YTT-40 ile ORTO-11 arasında
istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olmayışının Anoreksiya Nervoza ve Ortoreksiya Nervoza arasında
karakteristik belirtilerin farklılığının diğer bir belirteci olarak yorumlanabileceği düşünülmektedir. Bulgular
ortorektik belirtileri kapsama konusunda REZZY ölçeğinin YTT-40 ölçeğinden daha fazla ilişkili
göründüğüne işaret etmektedir. Bulgulara göre kadınların (ORTO-11 ile ölçülen) ortorektik eğilimleri ve
(REZZY ve YTT-40 ile ölçülen) yeme bozukluğu eğilimleri erkeklere göre daha yüksektir. Fazla kilolu
katılımcılar normal kilodakilere göre daha az ortorektik eğilim göstermişlerdir ki bu bulgu ortorektik
eğilimler düştükçe ‘sağlıklı’ yemekle patolojik meşgul olmayışın bir sonucu olarak vücut kitle indeksi
puanlarının yükseldiğini ortaya koyan diğer sonuçla paraleldir. Bulguların ilişkili diğer araştırmaların
bulgularıyla bir araya gelerek ortoreksiya nervozanın klasifikasyonu hakkındaki tartışmalara ve bu
bozukluğa ilişkin bir model oluşturmaya katkıda bulunacağı umulmaktadır. Ayrıca bu bozukluğa yönelik
tedavi planlamaları açısından da bulgular önemlidir. Literatürde de vurgulandığı gibi gelecekte ortoreksiya
nervoza konusunda daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır. Var olan yanıtlanmamış soruların
açıklığa kavuşturulması için çeşitli katılımcılarla ve belki de çeşitli ölçüm araçları ile araştırmalar
yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya Nervoza, Anoreksiya Nervoza, Yeme Bozuklukları.

1.

Introduction

Orthorexia Nervosa (ON) is first introduced by Bratman and Knight (2001). ON is defined as having a
pathological obsession with healthy eating and a highly restrictive eating behavior which is related with
preoccupation with healthy foods and eating right (Arusoğlu, Kabakçı, Köksal, & Merdol, 2008; Asil &
Sürücüoğlu, 2015; Bratman & Knight, 2001; Dunn & Bratman, 2016; Missbach et al., 2015).
For now, ON does not have a place together with other eating disorders (ED) in diagnostic system (APA,
2013), but it is getting an increasing attention from investigators (Barnes & Caltabiano, 2017; Gramaglia,
Brytek-Matera, Rogoza, & Zeppegno, 2017). On the other hand, this situation is not something unusual,
since some other eating disorders like anorexia nervosa (AN) and bulimia nervosa (BN) which are finally
included in diagnostic systems were known for a long time before they were situated in diagnostic systems.
While public health nutrition policies are promoting healthy diet and warning people about dangers of
obesity (Story, Kaphingst, Robinson-O'Brien, & Glanz, 2008; World Health Organization, 2000), talking
about preoccupation with healthy eating as an eating disorder may seems paradoxical at first glance. But it
should be kept in mind that ON cannot be explained by just eating right; it is a pathological fixation, it is an
obsession about eating right. There are lots of studies which associates higher orthorexic tendencies with
higher obsessive compulsive tendencies (e.g. Asil & Sürücüoğlu, 2015; Koven & Senbonmatsu, 2013). In
related literature symptoms of eating disorders like food restrictions and almost ritualistic eating disorder
related behaviors are associated with intolerance to uncertainty which is associated with not only eating
disorders but also with anxiety disorders and obsessive compulsive disorders too (Kesby, Maguireb,
Brownlowb, & Grishama, 2017; Renjan, McEvoy, Handley, & Fursland, 2016).
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In terms of some characteristic symptoms, or health related consequences, ON has overlaps with wellknown eating disorders (Eriksson, Baigi, Marklund, & Lindrgen, 2008; Koven & Senbonmatsu, 2013). For
example, as an individual’s fixation about ‘eating right’ heightened, logically rules and restrictions
regarding food will also increase and as a result individual would experience a kind of starvation regarding
essential nutrients like individuals with AN. As a result, both for ON and AN, long term deficiency
regarding essential nutrition needs of the physical body would occur and this will lead to physical health
problems (Vo, Lau, & Rubinstein, 2016; Westmoreland, Krantz, & Mehler, 2015). Beside it will lead to
social and psychological problems via deterioration of social bonds or through consequences of stigma
related with highly restrictive dieting behaviors (Coelho et al., 2016; Murakami, Essayli, & Latner, 2016).
People with orthorexic tendencies associates with higher eating disorder scale scores, but at the same time
ON has some extremely different characteristics. Therefore, an ongoing debate around ON and about ON's
classification is exist (APA, 2013; Arusoğlu et al., 2008). According to Andersen and Yager (2005) ON can
be defined as an eating behavior related with both behavioral and psychiatric elements. On the other hand,
AN and BN have characteristic symptoms as excessive preoccupation with calories, an obsessive desire for
decreasing existing weight despite the fact of being underweighted, size overestimation, & fear of getting
fat (Kesby, Maguireb, Brownlowb, & Grishama, 2017). These mentioned characteristics are not valid for
ON (Barnes & Caltabiano, 2017; Brytec-Matera, 2012).
ON’s relationships with other eating disorders like AN and BN are not clear yet. Need for more research
around these issues are mentioned in literature (Donini, Marsili, Graziani, Imbriale, & Cannella, 2004).
According to Shafran & Robinson (2004) eating disorders are serious psychopathologies and investigation
of them is related with theoretical and practical benefits. Therefore the aim of this study is investigation of
the relationship of orthorexic tendencies with eating disorder tendencies and gender among a group of
university students.

2.

Method

2.1.

Participants

Participants are 100 university students (57 female, 43 male) who volunteered to reply the inventories when
study explained to them. Data was collected according to availability principle. Inclusion criteria is being a
university student. Age range of the participants is between 18-28 (Mean: 22,35, SD: 2,194). Body Mass
Index (BMI) of participants is between 16,41-29,35kg/m² (mean: 22,451, SD: 2,90). In terms of BMI, 8 of
the participants are underweighted (BMI<18,5), 70 of them are having normal BMI (18.5 ≤ BMI ≥ 24.9)
and 22 of them are overweight (24,9 ≤ BMI ≥ 29.9).
2.2.

Tools
2.2.1. Orto-11 scale.

Original form of the scale is developed by Bratman (Bratman & Knight, 2001) at first and Donini et al.
(2004) developed Bratman’s 10 item questionaire into a 15 item ORTO-15 scale. Arusoğlu et al (2008)
adapted the Donini et al.’s ORTO-15 scale into Turkish. As a result of their statistical standardization
analysis, they (Arusoğlu et al., 2008) ended up with a 11 item scale and named it as ORTO-11. It is a 4
point likert type scale in which lower scores indicates orthorexic tendencies. The 6th item of the scale,
which was the 8th item in the original 15 item scale requires reverse coding. Cronbach’s Alpha of the scale
was informed as 0.62.
2.2.2. The eating attitude test-40 (YTT-40)
Original form is a 40 item, 6th likert type self-report inventory which was developed by Garner &
Garfinkel (1979). In the original study Cronbach’s Alpha was informed as 0.94 for the whole sample and
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alpha coefficient for clinical sample was informed as 0.79 (Garner & Garfinkel, 1979). Adaptation into
Turkish have been performed by several investigators (Savaşır & Erol, 1989; Elal, Altuğ, Slade & Tekcan,
2000). Higher scores indicate eating disorder psychopathology. Cut point for psychopathology is accepted
as 30; hence, scores ≥30 indicates psychopathology (Garner & Garfinkel, 1979; Savaşır & Erol, 1989). In
Savaşır & Erol’s (1989) study Cronbach’s Alpha was informed as 0.70 and test re-test reliability was
informed as 0.65.
2.2.3. REZZY eating disorders scale (REZZY)
Original scale (SCOFF Eating Disorders Scale) was developed by Morgan, Reid and Lacey (2000). After
scale’s adaptation into Turkish it was named as REZZY (Aydemir, Köksal, Yalın Sapmaz, & Yüceyar,
2015). It is a 5 item scale which measures eating disorder tendency. Individuals gets one point for every
item which is suitable for them. Scores which are ≥2 are accepted as indicators of an eating disorder
tendency. Cronbach’s Alpha of the standardized version was informed as .74. Beside, Rezzy’s correlation
with eating attitude scale scores and item total correlations was informed as 0.52 and as 0.21-0.55
sequently. One-dimension structure for the scale was informed via factor analysis (Aydemir et al., 2015).
2.2.4. Demographic questions scale.
Data as participants’ gender, age, weight and height handled by this questionnaire through self-report.
2.3.

Statistical analysis

Evaluation of data was performed by SPSS 16. In order to see relations among ortorexic tendencies, eating
attitudes and eating disorder tendencies correlation analysis were carried out. Predictors of ortorexic
tendencies have been investigated by stepwise regression analysis. Differences between females and males
in terms of scale scores have been investigated through one-way analysis of variance (ANOVA).
Participants were divided into three groups according to their BMI level and differences among these BMI
groups in terms of ORTO-11, YTT-40 and REZZY scores have been investigated through one-way
ANOVA. Participants were also divided into two groups according to cut points for psychopathology
which is ≥ 30 for YTT-40 and ≥ 2 for REZZY and differences between these groups regarding other scale
scores have been investigated through one-way ANOVA. Statistical significance level was accepted as
p<0,05.

3.

Results

3.1.

Correlation analysis

At first in order to see correlations among BMI, ORTO-11, YTT-40 and REZZY scores of participants,
correlation analysis were used. According to results of performed correlation analysis orthorexic tendency
scores that measured by ORTO-11 scale were negatively correlated with eating disorder tendencies which
measured by REZZY scores (r=-0,328, p=0,01). Since lower ORTO-11 scores points out orthorexic
tendencies while rising REZZY scores as 2 and above points out eating disorder tendencies, this correlation
indicates that orthorexic tendencies and eating disorder tendencies have a positive relationship. Which
means mentioned tendencies are significantly related with each other and they tended to rise together.
Similar relationship is also valid for BMI and ORTO-11 scores; as scores rise which means lessening of
orthorexic tendencies BMI scores of participants also rise, (r=0,264, p=0,01). According to results, YTT-40
scores are significantly correlated with REZZY scores (r=0,328, p=0,01), but they are not significantly
correlated with ORTO-11 scale scores.
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Table 1.
Correlation coefficients among variables (n=100)
Variable

ORTO-11

YTT-40

REZZY

ORTO-11
YTT-40
REZZY

1,000
0,044
- 0,328**

1,000
0,328**

1,000

0,087

0,054

BMI

0,264**

BMI

1,000

**p<0,01
3.2.

Regression analysis

In order to see predictor variables related with orthorexic tendencies linear multiple regression analysis
have been performed. REZZY scores, YTT-40 scores, sex and BMI variables were entered by using
stepwise method. Regression analysis revealed that eating disorder tendencies which measured by REZZY
explains %9 of the variance of ortorexic tendencies and REZZY scores and BMI together explain %16,9 of
the variance of orthorexic tendencies.
Table 2.
Stepwise regression analysis for predictors of orthorexic tendencies
Predictors
REZZY
BMI

R

R²

B

Beta

Std.Error

F

0,328
0,433

0,108
0,188

-1,794
0,631

-0,328
0,283

0,521
0,204

11,847*
11,210**

*p < 0.005. ** p<0,001 Predictors: REZZY:(SCOFF) Eating Disorder Tendency Scale; BMI: Body Mass Index

3.3.

Analysis for group differences
3.3.1. Investigation of differences between males and females by one-way ANOVA.

According to the results of performed One-way ANOVA, females (M=15,824, SD=5,285) and males
(M=19,488, SD= 7,326) are significantly differed in terms of ORTO-11 scores, F (1, 98) =8,443, p=0.005,
ƞ²=0,079.
Males (M=0,558, SD= 0,628) and females (M=1,964, SD=1,148) also differed significantly in terms of
REZZY scores, F (1, 98) =52,505, p=0.000, ƞ²=0,349.
In terms of YTT -40 scores, males (M=11,581, SD= 1,703) and females (M=18,386, SD= 15,451) differed
significantly, F (1, 98) =9,103, p=0.003, ƞ²=0,085.
Tablo 3.
Scale scores’ means and standard deviations for women and men
Variable

Gender

ORTO-11

Female
Male

15,824
19,488

5,285
7,326

REZZY

Female
Male

1,964
0,558

1,148
0,628

YTT-40

Female
Male

18,386
11,581

15,451
1,703
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3.3.2. Investigation of differences among BMI groups in terms of total scale scores.
Since there is no one with obesity (BMI ≥ 30) among participants, they were divided into three BMI groups
as underweight, normal weight and overweight groups (first group: BMI <18.49; second group:18.50 ≤
BMI ≥ 24.99; thirth group: BMI ≥25) according to their BMI scores. Participants’ BMI scores were
calculated from handled data through following formula; BMI=weight kg /height m².
According to One-way ANOVA results BMI groups are differed significantly in terms of ORTO-11 scores,
F (2, 97) =7,907, p=0,001, ƞ²=0,140). According to post hoc tests significant differences were found
between normal weight (M=15,900, SD=4,195) and overweight (M= 21,727, SD=10,161) groups.
According to One–way ANOVA results BMI groups are not differed significantly in terms of YTT-40
(EAT-40) scores and REZZY (SCOFF) scores.
Tablo 4.
Means and standard deviations for BMI groups
Variable
ORTO-11

REZZY

YTT-40

BMIGroups

N

Mean

Standard Deviation

Underweight

8

18,625

5,125

Normal

70

15,900

4,195

Overweight

22

21,727

10,161

Underweight

8

1,000

1,069

Normal

70

1,400

1,278

Overweight

22

1,363

0,902

Underweight

8

11,625

6,631

Normal

70

15,228

12,145

Overweight

22

17,590

11,223

Underweight (BMI <18.49), Normal Weight (18.50 ≤ BMI ≥ 24.99), Overweight (BMI ≥25)
3.3.3. Investigation of group differences according to YTT-40 cut point for psychopathology.
Participants were divided into two groups as ≤29 (n=89) and ≥30 (n=11) according to YTT-40 score cut
point for psychopathology (≥30). One-way ANOVA was performed and revealed no statistically significant
differences between these two groups in terms of REZZY and ORTO-11 scores.
Tablo 5.
Means and standard deviations for YTT-40 cut point groups and total
Variable
ORTO-11

YTTGroups

≤29
≥30
Total

REZZY

≤29
≥30
Total
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N

Mean

Standard Deviation

89

17,033

5,181

11
100

20,363
17,400

12,948
6,472

89

1,292

1,150

11
100

1,909
1,360

1,375
1,185
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3.3.4. Investigation of group differences according to REZZY cut point.
Since cut point of REZZY for eating disorder tendency was equal to two, participants were divided into
two groups as ≤1,99 (n=59) and ≥ 2 (n=41). One-way ANOVA was performed and revealed no statistically
significant differences between these two groups in terms of YTT-40 scores. But in terms of ORTO-11
scores the group below cutpoint differed significantly (F (1,98) =12,729, p=0,001, ƞ²=0,115) with lower
orthorexic tendencies (M=19,220, SD=7,696) than the other group (M=14,780, SD=2,423) .
Tablo 6.
Means and standard deviations for REZZY cut point groups and total
Variable
ORTO-11

REZZYGroups

≤1,99
≥2
Total

YTT-40

≤1,99
≥2
Total

4.

N

Mean

Standard Deviation

59

19,220

7,696

41
100

14,780
17,400

2,423
6,472

59

13,694

10,211

41
100

18,000
15,460

13,091
11,613

Discussion and Conclusion

Correlation analysis pointed out a positive relationship between BMI and ORTO-11 scores. Since higher
scores on the mentioned scale, means having less orthorexic tendencies, it can be said that when scale
scores rise BMI scores of participants also rise as a result of not being a ‘healthy food junky’ (Bratman &
Knight, 2001). This finding is parallel with the other result of the presented study which reveals
participants with overweight has lower orthorexic tendencies than the group with normal weight. This
finding is also seems parallel with the investigation (Varga et al., 2014) which implies a similar but minornegligible relationship between mentioned variables. On the other hand the result regarding relationship of
higher BMI and lower orthorexic tendencies seems contradictory with results of some other studies
(Bundros, Clifford, Silliman, & Neyman, 2016; Fidan et al., 2010) which informs a relation between higher
orthorexic tendencies with higher body mass index. This could be explained through differences regarding
sample differences between Fidan et al.’s (2010) study and the current study. In the mentioned study (Fidan
et al., 2010) higher orthorexic tendencies were found for male students. It can be said that orthorexic
tendencies were found related with higher BMI for that sample since body structures (for example muscle
ratios) of males are different from females which probably leads to the result that implies a relation
between higher BMI and higher orthorexic tendencies. This idea could be seen as consistent with another
study which informed higher BMI is related with higher orthorexic tendencies only for male participants
(Oberle, Samaghabadi, & Hughes, 2017). All these are also consistent with the literature which claims that
males with ED differs in terms of symptomatology from females and males mostly tend to have shape
concerns (regarding gender identity norms of shape) more than weight concerns (Murray, 2017; Murray et
al., 2017). Another study which associates higher loneliness/isolation tendencies just for male students
studying abroad with gender identity norms can be accepted as another support for different relations
between different variables as a result of complex interactions of gender based norms and situations
(Okumuşoğlu, 2017).
On the other hand, seemingly contradictory finding of Bundros et al.’s (2016) with result of current study,
could be explained via differences in terms of ethnicity of sample groups of studies and also through
interpretation of the results by authors of the Bundros et al.’s (2016) study. For example, a detailed
observation of the results of Bundros et al.’s (2016) study reveals that there were five participants who met
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with the diagnostic cut-off point and informed BMI weight range for these participants were from
underweight to normal weight (not with obesity) which implies a negative correlation between orthorexic
symptomatology and BMI as the current study was reported.
Regression analysis revealed that %16,9 of the variance of orthorexic tendencies were explained by
REZZY scores and BMI together. At first REZZY scores appeared as the best predictor of orthorexic
tendencies and then BMI entered into the equation. According to correlational analysis REZZY scores are
related with both orthorexic tendencies and eating attitudes scores which means all scores tended to rise
together.
On the other hand, it is possible to interpret the lack of any statistically significant relationship between
YTT-40 and ORTO-11 scores as another indication of the assumed symptomatic differences between
anorexia nervosa and orthorexia nervosa (Barnes & Caltabiano, 2017; Brytek-Matera, 2012; Gramaglia, et
al., 2017). Inter-group analysis supported the suggestions mentioned above, results revealed that the
participants who have REZZY scores below pathological tendency cut point also have lower orthorexic
tendencies than the participants whose scores are equal to or above the cut point. REZZY as a short
screening device with only five items, seems to cover not only anorexic tendencies but also orthorexic
ones. Especially thirth and fifth items of REZZY can easily be related with orthorexic symptoms. It can be
thought that, people with orthorexic tendencies while obsessing to eat ‘healthy’ may ‘lose weight’ (3th
item) despite the fact it is not their primary concern and also they may have thoughts about ‘domination of
food over their life’ (5th item).
The mentioned conclusion at the previous paragraph could be accepted as parallel with the suggestion
(Morgan, Reid, & Lacey, 2000) that implies this questionnaire which claims to measure eating disorder
tendencies with five items, has better performance than the other questionnaires with more items.
Females’ orthorexic tendencies (which measured by orto-11) and eating disorder tendencies (which
measured by REZZY and YTT-40) were found higher than males as it was found in literature (Arusoğlu et
al., 2008; Batıgün & Utku, 2006). All these findings are also parallel with the emerging literature about
eating disorders which focuses on to investigate female participants (Kronenfeld, Reba-Harrelson, Von
Holle, Reyes, & Bulik, 2010; Taylor, Caldwell, Baser, Faison, & Jackson, 2007).
The result which reveals higher orthorexic tendencies among females is conflicting with the result which
obtained with original ORTO-15 scale (Donini et al., 2004). This discrepancy might be related with usage
of different versions of the scale and also with cultural differences between participants (Arusoğlu et al.,
2008; Kempa & Thomas, 2000). The importance of culture regarding orthorexic tendencies was also
emphasized by other investigators in literature (Malmborg, Bremander, Olsson, & Bergman, 2017). It is
possible to see the relevance of culture via omission of different items of orthorexia scale in different
standardization studies which conducted at different countries (e.g. Fidan et al., 2010; Missbach et al.,
2015; Varga et al., 2014).
Possible effects of culture in terms of symptomatology of eating disorders and ON needs to be clarified
with further studies.
As possible limitations of this study following can be pointed out; BMI calculated through self-reported
information about height and weight of the participant and attitudes have been measured through self-report
inventories and data were not obtained from general society.
As a conclusion, the aim of this study was investigation of orthorexic tendencies and its relationship with
eating disorder tendencies among a group of university students. According to results, when orthorexic
tendencies decline, BMI scores of participants rise as a result of not being pathologically preoccupied with
'healthy' eating and also females showed higher orthorexic tendencies and eating disorder tendencies than
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males. Results also revealed that orthorexic tendencies and eating attitudes are tended to rise together.
These findings seem consistent with the related literature and conceptualization of ON. At least for this
sample, lack of any significant relationship between eating attitudes which measured by YTT-40 scores and
orthorexic tendencies can be interpreted as an indication of the differences in terms of characteristic
symptoms between already classified eating disorders and Orthorexia Nervosa. Results also points out that
REZZY scale seems more related than YTT-40 in terms of embracing orthorexic symptoms too.
It was mentioned that since any significant relationship between YTT-40 and ORTO-11 scores could not be
detected it might be accepted as a support for the existence of symptomatic differences between anorexia
nervosa and orthorexia nervosa. But since research about ON is just beginning it is too early to be sure
either ON is a psychopathology which is another form of already known eating disorders or something
entirely different. ON has overlaps with many other psychopathologies beside eating disorders and this is
another reason for having more questions than answers. There are questions that could not be answered yet
about ON’s relation with obsessive compulsive disorders, or possibility of being a version of anorexic
tendencies which uses preoccupation with healthy eating, dysfunctional schedules and all other beliefs and
behaviors related with ON for rationalizing their pathological desire for eating less, for being thinner.
Certainly more research with various participant groups and perhaps with various tools is needed for
clarification of existing questions in this relatively young area of investigation.
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Her neslin kazanması gereken temel bilgi ve becerileri günün koşularına bağlı olarak değişim
göstermektedir. Öğretim programları, eğitimin temel parçalarından biri olduğundan çağın
gerektirdiği bilgi, iletişim ve teknolojik gelişmeleri yansıtması oldukça önemlidir. Türkiye’de
cumhuriyetin ilanından itibaren çeşitli zaman aralıklarında ders programlarında değişikliğe
gidildiği görülmektedir. 2004 yılında ise reform niteliği taşıyan ve tüm dersleri kapsayan program
değişikliği yapılmıştır. Ortaokul matematik dersi öğretim programları bu değişme paralel olarak
2006 ve 2009 yıllarında daha sonra ise 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanmıştır. Bu çalışma, 20092013-2017 yılları yayınlanan matematik dersi öğretim (5-8. sınıf) programlarını karşılaştırmalı
olarak incelemeyi amaçlamaktadır. 2009-2013-2017 yılı matematik dersi öğretim programları;
programların vizyon, yaklaşım, felsefe, öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler ve programın
uygulama basamakları açılarından ele alınarak incelenmiştir. Araştırma için nitel analiz
yöntemlerinden doküman incelemesi tekniğine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, 2009 yılı
matematik dersi öğretim programı felsefesi net bir şekilde açıklamasına rağmen 2013 yılı
matematik dersi öğretim programı felsefe, vizyon ve yaklaşımı bölümlerine yer vermemiştir. 2013
yılı matematik dersi öğretim programında kazanım sayılarında 2009 yıl matematik dersi öğretim
programına oranla %25 lik bir azalma, 2017 yılı matematik dersi öğretim programında ise 2013 yılı
matematik dersi öğretim programına göre %10 luk bir azaltma yapılmıştır. Her üç programında
öğrencilere kazandırmak istenen ortak beceriler yanı sıra 2009 ve 2017 yılları matematik dersi
öğretim programında alan dışında farklı becerilere vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Matematik Dersi Öğretim Programı, Program Değerlendirme, 5. Sınıf, 6.
Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf.
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Comparison of Elementary School Mathematics Curricula: 2009-2013-2017
Abstract
Depending on today’s conditions, for each generation the basic knowledge and skills shows difference. One
of the essential components of education is curricula reflecting information, communication and
technological developments. In Turkey, curricula development studies started with the republic and
afterwards, in the years of 1926, 1936, 1948, 1954, 1968, 1982, 1990 and 2004 changes were made in the
curricula. In 2006, 2009, 2013 and 2017, elementary education mathematics curriculums were pulished
after reforming in 2004. Purpose of this study investigate to compare mathematics curriculums (grades 5-8)
of 2009, 2013 and 2017. Matematics curriculums were examinated program vision, approach, philosophy,
learning areas, objectives, skills and steps of program implementation. Document analysis method of the
qualitative research methods was used. Descriptive analysis method was used in the analysis of data. As a
result of the research, while the mathematics curricula in 2009 explained its philosophy clearly, the
curricula in 2013 didn’t place the parts of philosophy, vision and approach. In 2013 the functions in the
mathematics curricula was reduced by 25 % when compared with the ones in 2009, and in 2017 this
reduction was 10 % when compared it with the ones in 2013. As well as the common skills in each three
curricula, the curricula between 2009 and 2017 was emphasized the different skills which are non-area.
Keywords: Mathematics Curricula, Curriculum Evaluation, 5th Grade, 6th Grade, 7th Grade, 8th Grade.

1.

Giriş

Yirminci yüzyılın sonlarında modern toplumlar bilgi, teknoloji ve küreselleşme çağına girdiler. Bu geçiş
insanların yaşam deneyimlerinin yanı sıra çocukların tam ve doyurucu bir yetişkin hayatına geçiş yolunda
kapsamlı bir etki yarattı. Gelişmekte olan toplumların bilgi, analiz etme, akıl yürütme, iletişim gibi
ihtiyaçlarını öğretim programları aracılığıyla yenilik ve değişimlere uyumlu hale getirmeye başladılar
(Berger, Forgette-Giroux & Bercier-Larivière, 2002). Eğitim hedefleri bireylerin gereksinimleri, yetiştiği
toplumun ihtiyaçları, olanakları ve yönelimleri dikkate alınarak belirlenir (Tekin, 1993, s.9). Bu hedeflerin
tüm derslerin programlarına olduğu gibi matematik dersi öğretim programlarına yansıtılması bireylerin
günün koşullarına uyum sağlayacak bilgi ve becerilere sahip olarak yetişmesi bakımında oldukça
önemlidir.
Matematik öğretimi, kişiye günlük hayatı için gerekli olan matematiksel bilgi ve becerileri kazandırmak,
problem çözmeyi öğretmek ve olaylar problem çözme yaklaşımı içinde ele alarak düşünce biçimi
kazandırmayı amaçlamaktadır (Altun, 2004, s.7). Bireylerin yaratıcı, eleştirel, çok yönlü düşünebilen,
problem çözen ve sağlıklı karar alabilecek nitelikte yetiştirilmesinde matematik eğitiminin önemli bir rolü
vardır (Sezgin-Memnun, 2013). Bu eğitim kazandırılması öğretim programları aracılığıyla sağlanmaktadır.
Öğretmenlere, öğrenenlere, müfettişlere ve yazarlara doğru direktifleri vermek anlamına gelen öğretim
programları, öğrenenlerin okul içinde veya dışındaki ilgilerini, tutumlarını, deneyimlerini vs. içermekle
beraber akıl yürütme, sosyal, psikolojik, duygusal, ahlaki yönlerinin gelişmesini önemsemek bakımdan
oldukça önemlidir (Malhotra, 2006). Programlarının içeriği eğitimin niteliği ile doğrudan ilintilidir (Bal ve
Artut, 2013). Bu bakımdan, öğretim programlarının planlı ve sistematik bir biçimde düzenlenmesi oldukça
önemlidir (Malhotra, 2006).
Türkiye’de program geliştirme çalışmaları cumhuriyetin ilanından itibaren belli zaman aralıkları ile devam
etmiştir. 1924, 1926, 1936, 1948, 1962, 1983, 1990, 1998, 2004 yıllarında ilköğretim alanında program
geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Öksüz, 2015). Son olarak, ders programlarında yenilenme
çalışmaları 2013 ve 2017 yıllarında yapılmıştır. 2004 yılı ders programlarının değişimi için önemli bir
yıldır. Bu yıl başlatılan bir değişim ile tüm derslerin öğretim programlarında yenilenme çalışmasına
gidilmiş ve önemli değişlikler yapılmıştır. Bu yıldan önce matematik dersi öğretim programlarında yapılan
program geliştirme çalışmaları içerikle ilgili olmaktan daha öteye gitmemiştir (Sezgin-Memnun, 2013).
Ancak 2004 yılı sonrası yenilenen öğretim programlarının eskiye oranla daha fazla değişime açık ve esnek
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olması, ağırlık noktasını içerik/konular yerine öğrencinin düşünme süreçlerine önem vermesi, ezberleyen
öğrenci yerine düşünen öğrenci modelini ön plana çıkarmıştır (Akınoğulu, 2005). Ayrıca, yenilenen
programların öğretim uygulamaları daha çok öğrenci merkezli olmakla beraber öğrencilerin öğrendiklerinin
arkasında yatan nedenleri kavramalarını hedeflemektedir (Yenilmez ve Sölpük, 2014).
Yaklaşık son on yıl içinde Türkiye’de matematik programlarında üç defa yenilenme çalışması yapılmıştır.
Aslında, program değişikliği kompleks bir süreçtir (Handal ve Herrington, 2003). Ulusal ya da uluslararası
düzeyde nitelikli, ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak, toplum ve kültürün koruması ve
gelişmesini amaçlamaya dönük olacak şekilde eğitim programlarının geliştirilmesi gerekir (Özdemir,
2009). Programının tasarlanması ve başarılı bir şekilde uygulaması ne kadar önemli ise, yeni programların
belli bir süre değerlendirilip, değerlendirme sonucunda eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi de o
ölçüde önemlidir (Gözütok, 2001; Reys, Reys, Lapan, Holliday ve Wasman, 2003; Romberg ve Shafer,
2003, ak. Kablan, 2011).
Programın etkinlik ve verimliliğinin belirlenmesi, program geliştirme sürecinin önemli bir aşamasını
oluşturmaktadır. Değerlendirme programın tasarım ve uygulaması aşamasında alınan kararların isabet
derecesini belirlemek amacıyla sürekli bilgi toplama ve yorulama süreci olarak tanımlanmaktadır (Sezgin,
2000). Sonuçta program değerlendirme dinamik bir süreçtir (Klenowski, 2010). Program değerlendirme
çalışmalarının amacı, programlarının yenileşmesi, gelişmesini, yürümesini desteklemek ayrıca programın
sürekliliğini sağlamak düşüncesiyle yapılır (Uşun, 2016, s.13). Programların değerlendirmesine yönelik
olarak yapılan çalışmalar programların uygulanmaya başladığı yıl yoğunluklu, zamanla kademeli olarak
azalma eğilimine geçmektedir (Kablan, 2011). 2004 yılından sonra yayınlanan matematik dersi öğretim
programlarının değerlendirmesine yönelik çalışmalara baktığımızda; doküman incelemesi yöntemi ile
programları inceleyen (Kablan, Baran ve Hazer, 2013; Delil ve Güleş, 2007; Umay, Akkuş ve DuatepePaksu, 2006) ve programlarının uygulayıcı olan öğretmen görüşlerinin incelendiği çalışmalar program
değişliğinin olumlu olduğu ancak uygulama aşamasında sıkıntı yaşandığını söylemektedir (Bal ve Artut,
2013; Budak ve Okur, 2012; Karagöz, 2010; Yazıcı, 2009; Meşin, 2008; Akkaya, 2008; Dağlar, 2008;
Sarıer, 2007). Bu çalışmanın amacı, 2009, 2013 ve 2017 yılları yayınlanan matematik dersi öğretim
programında yapılan değişiklikleri belirlemek, ortak ve farklı yönlerini ortaya koyarak kapsamlı bir
değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 2009 yılı İlköğretim Matematik Dersi Öğretim
Programı (6-8. sınıflar), 2013 yılı Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı (5-8. sınıflar) ve 2017 yılı
yayınlanan Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı (5-8. sınıflar) ları karşılaştırılarak aşağıdaki alt
problemlere cevap aranmaktadır.
1. 2009-2013-2017 matematik dersi öğretim programları vizyon, yaklaşım ve felsefelerini nasıl
açıklanmıştır?
2. 2009-2013-2017 matematik dersi öğretim programlarının öğrenme alanları, kazanım sayıları ve
oranlarında nasıl bir değişim olmuştur?
3. 2009-2013-2017 matematik dersi öğretim programların kazandırmak istediği becerilere nasıl yer
vermişlerdir?
4. 2009-2013-2017
açıklamışlardır?

matematik

2.

Yöntem

2.1.

Araştırmanın modeli

dersi

öğretim

programları

uygulanma

basamaklarını

nasıl

Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın veri kaynakları matematik dersi
öğretim programları olduğundan doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Doküman analizinde
hedeflenen; olgu veya olgular hakkında bilgi içerikli yazılı kaynakların analizini yapmaktır (Yıldırım ve
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Şimşek, 2011, s.187). Hem nicel hem de nitel yöntemlerde kullanılan doküman incelemesi yazılı ve görsel
materyallerin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Yazılı kaynak olarak kitaplar, makaleler, dergiler vs.
olabilir. Burada asıl amaç, araştırmacının neyi, niçin, neden ve nerede ve nasıl arayacağını bilmesi
gerekmektedir (Sönmez ve Alacapınar, 2015, s. 198). Forster (1995), dokümanlara ulaşma, orijinalliği
kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma olarak doküman incelesinin beş
boyutta yapılabildiğini söylemektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.193). Araştırma bu basamaklar dikkate
alınarak gerçekleştirilmiştir. İlk basamak olan araştırmaya ait veri kaynaklarına Millî Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na ait resmi İnternet (https://ttkb.meb.gov.tr) adresinden ulaşılmıştır.
Bu adresten alınan orijinalliği kontrol edilen veriler doğrultunda çalışma yapılmıştır. Araştırma için
kullanılan dokümanlar;
 2009 yılı yayınlanan 6-7-8. sınıflara ait ilköğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu
(Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009)
 2013 yılı 5-6-7-8. sınıflar ortaokul matematik dersi öğretim programı (MEB, 2013)
 2017 yılı matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) (MEB,
2017)
Programların vizyon, yaklaşım, felsefe, öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler ve programların uygulama
basamakları araştırmanın genel kategorileri olarak belirlenmiştir. Her kategori için kodlamalar
oluşturmuştur. Kodlama aşmasında bir akademisyenden yardım alınmıştır. 𝑈𝑦𝑢𝑚 𝑦ü𝑧𝑑𝑒𝑠𝑖 =
𝑔ö𝑟üş 𝑏𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖 /(𝑔ö𝑟üş 𝑏𝑖𝑟𝑙𝑖ğ𝑖 + 𝑔ö𝑟üş 𝑎𝑦𝑟𝚤𝑙𝚤ğ𝚤) 𝑥100 formülüne başvurulmuştur (Miles ve Huberman,
1994). Araştırmacılar arasındaki uyum %90 olarak hesaplanmıştır. Görüş ayrılığı olan noktalar üzerinden
tartışılarak görüş birliğine varılmıştır. Elde edilen veriler içerik analiz yöntemi kullanılarak çözümlendikten
sonra bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
2.2.

Sınırlılıklar

Bu bölümde araştırmanının sınırlılıkları ile ilgili olan açıklamalar yer almaktadır. “İlköğretim Matematik
Programı (6, 7 ve 8. sınıflar) Dersi Öğretim Programı” 2006-2007 eğitim öğretim yılında 6. sınıflardan
itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlamıştır. Bu programın revize çalışması 2008 yılında yapılmıştır.
Geniş çaplı olmayan bu revize çalışmasında bazı kazanım ifadeleri ve kazanım ifadelerinin açıklamalar
bölümünde yer alan uyarılar kısmında bazı değişlikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler 2009 yılında
“İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu”nda yayınlanmıştır. Bu yüzden
çalışmaya 2009 yılı yayınlanan program dâhil edilmiştir.
2012 yılında eğitimin sekiz yıldan on iki yıla çıkarılması 4+4+4 olarak adlandırılan eğitim sistemine geçiş
yapılmasının ardından daha önce ilkokul kademesinde yer alan 5. sınıflar ortaokul kademesinde öğrenim
görmeye başlamışlardır. Bu değişliğin ardından 2013-2014 öğretim yılından itibaren 5’inci sınıflarda
uygulamaya başlamak üzere kabul edilen “Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim
Programı” çalışmaya dâhil edilmiştir.
Son olarak, 2017-2018 eğitim öğretim yılı 5. sınıflardan başlamak üzere yayınlanan “Matematik Dersi
Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)” çalışmaya dâhil edilmiştir.

3.

Bulgular

3.1.

Matematik dersi öğretim programları vizyon, yaklaşım ve felsefelerini nasıl açıklamışlardır?

2009 yılı matematik dersi öğretim programı yaklaşımını “Programın Vizyonu” ve “Programın Yaklaşımı”
olmak üzere iki başlık altında ele almıştır. Programın vizyonu bölümünde, programın temel felsefesini
“Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesi olarak belirtmiştir. Program vizyonu bölümünde;
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Somut ve sonlu modeller



Kavramsal öğrenme



İşlem beceri



Bireysel yetenek/ becerilerin gelişimi



Matematik ilgili düşünebilme



Problem çözme stratejilerini kavrama



Yaşamında matematiği kullanabilen



Problem çözen/çözüm ve düşüncesini paylaşabilen



Ekip çalışmasına uyumlu



Matematikte öz güven duyan ve olumlu tutum

özelliklerinin sahip olduğu bireylerin yetişmesi hedeflenmiştir (MEB, 2009, s.7).
“Programın yaklaşım” kısmında ele alınan hedefler şu şekilde belirtilmektedir.


Problem çözme/ iletişim/akıl yürütme /ilişkilendirme becerilerinin gelişimi



Öğrenme ortamları (araştırma, keşif, problem çözme çözüm ve yaklaşımları tartışma imkanlarını
sağlamalıdır)



Matematiğin estetik ve eğlenceli yönünün keşfi



Öğrencilerin matematikle uğraştıklarının farkında olması



Etkinlik



Öğretmen ve öğrenci rolleri (MEB, 2009, s.8).

2013 yılı matematik dersi öğretim programında programın felsefesi, vizyonu veya yaklaşımı kısımları yer
almamaktadır. 2013 yılı matematik programında “Matematik Dersi Öğretim Programının Genel Amaçları”
bölümüne yer verilmiştir. 2013 yılı matematik dersi öğretim programının amacı “Öğrencilerin
yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri matematiğe özgü bilgi, beceri ve
tutumların kazandırılması” olarak belirtilmiştir. Genel amaçlar kısımda önemle üzerinde durulan diğer
kavramlar;


Kavramsal öğrenme



İşlemlerde akıcı olma



İletişim kurma (matematik bilgisi ile)



Matematiğe değer verme



Problem çözme becerilerin gelişimi ve stratejilerini kavrama



Somut modelleme



Matematik ile ilgili düşünebilme



“Matematiğin hissedilebilir, yaralı ve uğraşmaya değer” olduğunu fark etme



Etkin süreç



Aktif öğrenci



Öğrenme ortamları (araştırma sorgulama, iletişim, eleştirel düşünme, fikir paylaşma, farklı çözüm
yöntemleri sunma, açık uçlu sorular, etkinlikler)



Bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanma imkânlarının sağlanması amaçlanmaktadır (MEB,
2013, s.11).
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2017 yılı matematik dersi öğretim programında “Öğretim Programı’nın Temel Felsefesi” bölümünü yer
almaktadır. Burada yapılan açıklamaların “…öğretim programları…” ifadesi ile genel açıklamalar
şeklindedir. Spesifik olarak matematik programının temel felsefesini yansıtan bir açıklama yapılmamıştır.
Bu bölümde yer alan son paragrafta programın felsefesi yaklaşımı açıklanmıştır.
“Birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi”ne ait olmak olduğunun bilincine
varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir hisle bağlanacak, bilim ve teknolojiyi
etkin şekilde kullanarak gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar
yetiştirmek hedeflenmiştir. Farklı disiplinlerin bir arada olduğu ama nihayetin sadece bu disiplinlerin
toplamından ibaret olmadığı, kendi niteliklerini taşıyan bir “bütün”e sahip ve aynı zamanda
disiplinler arası etkileşimin açık olduğu bir yaklaşımla sadece hedefi değil, yolu da inşa eden bir
içerikle öğretim programları hazırlanmıştır (MEB, 2017, s.5).
Bunların yanında öğretim programlarının üzerinde durması gerek önemli noktalar şu şekilde belirtilmiştir.


Merak



Sorumluluk sahibi, problem çözen, karar verebilen, eleştirel ve inovatif düşünebilen birey



İş birliğine dayalı eğitim



Sosyal becerilerin gelişimi (başkalarının duygularını anlama, grup etkinlikleri, yardımseverlik,
iletişim müzakere, sorun çözme, vb.)



Analitik /yaratıcı / eleştirel /sorgulayıcı düşünebilme



Bilginin anlamlı ve yaşantısal hale gelmesi



Estetik duyarlılık



Duygusal/ zihinsel / sosyal yeteneklerin gelişimi



Eşitlik /adil olma



Sanatsal /kültürel/ edebi çalışmalar



Tarih bilinci üzerinde durulmaktadır (MEB, 2017, s.4-5).

2017 yılı matematik dersi programlarını incelediğimizde; 2009 yılı yayınlanan program “her çocuk
öğrenebilir” ifadesi ile program felsefesini net şekilde belirtmektedir. 2013 ve 2017 yılı programlarında,
programın felsefesini yansıtacak net bir ifadeye yer vermemiştir. 2009 ve 2013 yılı programlarının ortak
yönleri; işlemsel, kavramsal öğrenmeye ve somut deneyimlere vurgu yapmalarıdır. 2013 ve 2017
programlarında ortak olarak vurgulanan matematiğin gerçek yaşamın bir parçası olduğu ve uğraşmaya
değer olduğunun kavratılması olduğu görülmektedir. 2017 yılı programında matematik eğitimin
kazandırması gereken becerilerin yanında birey olmanın gerektirdiği özellikler üzerinde durulmuştur. 2017
yılında problem çözen bireye vurgu yapılırken 2009 ve 2013 yılları programlarında problem çözme
stratejileri ve becerilerine vurgu yapılmıştır. 2017 yılı programında ilk defa vurgulanan inovatif düşünme
becerisi dikkat çekmektedir. Bu programla yetişecek olan bireylerin yeni düşüncelere açık, farklı fikirler
ortaya çıkabilme, hayal gücü yüksek, düşünme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2017 yılı
programında eşit ve adil kavramları, sosyal becerilerin gelişimi üzerinde durulmuştur. 2017 programında
ayrıca dünya insanı olmak, farklı disiplinlerin işbirliği, hedefe odaklı olmanın yanında o hedefe ulaşmadaki
yolun önemin de vurgu yapıldığı görülmektedir. Problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, matematiği
yaşantısında kullanabilen bireylerin yetişmesine üç programda önem vermektedir.
3.2.
Matematik
karşılaştırılması

dersi

öğretim

programlarının

kazanım

sayısı

ve

oranları

açısından

Öğretim programlarında yer alan kazanımlar beş farklı öğrenme alanı altında toplanmıştır.Öğrenme
alanlarına ait kazanım sayıları, sınıf bazında kazanım sayıları, yüzdeleri ve her sınıfın genel toplam bazında
o sınıflara dağılan yüzdeleri aşağıdaki tablo 1, 2 ve 3’de yer verilmiştir.
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Tablo 1.
2009 yılı matematik dersi öğretim programının kazanım sayısı ve yüzde oranları
Öğrenme Alanları

Sayılar
Geometri
Ölçme
Olasılık ve İstatistik
Cebir
Toplam
Genel Toplam
Kazanımların genel
toplamdaki yüzdesi

Sınıflar Bazında Kazanım Sayıları
6. sınıf
7. sınıf
f
%
f
31
38
15
17
20
23
18
21
20
11
13
12
6
8
9
83
100
79
233
83
36
79

%
26,5
21,5
18
16
18
100

8.sınıf
f
12
21
15
8
13
71

%
16
25
22
12
35
100

34

71

30

2009 yılı matematik dersi öğretim programında öğrenme alanları Sayılar-Geometri-Ölçme-Olasılık ve
İstatistik-Cebir şeklindedir. 6-7-8. sınıflar için kazanım sayısı %100 (n=233) dır. Bu kazanımların, %36
(n=83) 6. sınıf, %34 (n=79) 7. sınıf ve %30 (n=71) 8. sınıf olarak dağılmıştır.
Tablo 2.
2013 yılı matematik dersi öğretim programının kazanım sayısı ve yüzde oranları
Öğrenme
Alanları
Sayılar ve
İşlemler
Geometri ve
Ölçme
Veri İşleme
Cebir
Olasılık
Toplam
Genel toplam
Kazanımların
genel
toplamdaki
yüzdesi

Sınıflar Bazında Kazanım Sayıları
5. sınıf
f
33

%
58

6. sınıf
f
35

%
50

7. sınıf
f
23

%
43

8. sınıf
f
17

%
31

20

35

22

32

19

36

18

31

4
----57
57

7
----100

6
6
--69
176

9
9
--100

4
7
--53

8
13
--100

2
13
5
54

4
24
10
100

69

39

53

30

54

31

57
233

2013 yılı matematik dersi öğretim programında öğrenme alanları adlarında değişiklikler yapılmıştır. Sayılar
öğrenme alanı “Sayılar ve İşlemler”, olasılık ve istatistik öğrenme alanı “Olasılık” öğrenme alanı olarak
değiştirilmiş. Geometri ile ölçme öğrenme alanları birleştirip “Geometri ve Ölçme” öğrenme alanı
olmuştur. “Veri İşleme” öğrenme alanı yeni eklenmiştir. 2013 yılı matematik dersi öğretim programında
sınıflar bazında kazanım sayıları %39 (n=69) 6. sınıfta, %30 (n=53) 7. sınıf ve %31 (n=54) 8. sınıfta yer
almaktadır. 2009 yılında üç sınıf (6-7-8. sınıflar) için toplam kazanım sayısı 233 iken 2013 için bu sayının
176 olduğu yani 57 tane kazanımın çıkarılması ile yaklaşık olarak %25 lik oranda kazanım sayılarında
azaltma yapılmıştır. 2013 yılında 5. sınıflarda %24 (n=57) kazanım yer almaktadır. 2009 yılı matematik
dersi öğretim programı ile sınıf bazında karşılaştırma yaptığımızda 2013 yılında 6. sınıftan 14 kazanım, 7.
sınıftan 26 kazanım ve 8. sınıftan 17 kazanım sayısı azaltılmıştır. 2013 yılı programında sayılar ve işlemler
öğrenme alanı kazanım sayılarında artış; geometri ve ölçme öğrenme alanı kazanım sayılarında azalma; 6
ve 7. sınıflar için olasılık öğrenme alanı kazanımları tamamen kaldırılmıştır.
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2009 yılı programında yer alan kümeler, iz düşüm, bilinçli tüketim aritmetiği, olası durumları belirleme,
olay çeşitleri, olasılık çeşitleri, merkezî eğilim ve yayılma ölçüleri, örüntü ve süslemeler öğrenme
alanlarında yer alan kazanımlara 2013 yılı matematik programında yer verilmemiştir. Ayrıca 2009 yılında
6. sınıfta yer alan yüzdeler ile eşitlik ve denklem 2013 yılı matematik programında 7. sınıfa aktarılmış ve
2009 yılında 6-7-8. sınıflarda yer alan olasılık ile ilgili konuların 2013 yılı programında sadece 8. sınıfta
yer verilmiştir.
Tablo 3.
2017 yılı matematik dersi öğretim programının kazanım sayısı ve yüzde oranları
Öğrenme
Alanları

Sayılar ve
İşlemler
Geometri ve
Ölçme
Veri İşleme
Cebir
Olasılık
Toplam
Genel Toplam
Kazanımların
genel
toplamdaki
yüzdesi

Sınıflar Bazında Kazanım Sayıları
5. sınıf
f
33

%
59

6. sınıf
f
32

%
54

7. sınıf
F
25

%
52

8. sınıf
f
16

%
31

20

36

19

32

12

25

16

31

3
----56
56
56

5
----100
26

5
3
--59
159
59

9
5
--100
74
37

4
7
--48

8
15
--100

2
13
5
52

3
25
10
100

48

30

52

33

215

100

2017 yılı matematik dersi öğretim programında öğrenme alanları Sayılar ve İşlemler-Geometri ve ÖlçmeVeri İşleme-Cebir-Olasılık şeklindedir. 2013 ve 2017 yıllarında öğrenme alanlarının isimlerinde herhangi
bir değişliğe gidilmemiştir. 2017 yılına ait sınıflar bazında kazanım sayılar %37 (n=59) 6. sınıf, %48
(n=30) 7. sınıf, %33 (n=52) 8. sınıfta yer almaktadır. 2017 yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda toplamda 159
kazanım bulunmaktadır. 176 kazanımın olduğu 2013 yılı matematik dersi öğretim programından 17
kazanım eksiktir. Bu da yaklaşık %10’luk bir kazanım sayısı azalmıştır. 2017 yılında 5. sınıflarda %26
(n=56) kazanım yer almaktadır. 5. sınıflar için 2017 yılı kazanım sayısı 2013 yılı kazanım sayısından bir
eksiktir. 2013 yılı ile sınıf bazında karşılaştırma yaptığımızda 2017 yılında 6. sınıftan 10 kazanım, 7.
sınıftan 5 kazanım ve 8. sınıftan 2 kazanım sayısının azaltılmıştır. 2017 yılında sayılar ve işlemler ile
geometri ve ölçme öğrenme alanlarındaki kazanımlar da azaltma yapılmıştır.
Kümeler alt öğrenme alana ait 1 kazanım 6. sınıfa eklenerek küme kavramı 2017 yılı matematik
programında tekrar yer almıştır. 2013 yılı matematik programında tam sayılarla işlemler öğrenme alanına
ait 3 kazanım çıkarılarak 2017 yılı programında 7. sınıfa 2 kazanım olarak aktarılmıştır. 2013 yılı
programında 6. sınıfta yer alan cebirsel ifadeler alt öğrenme alanına ait 3 kazanım 2017 yılı matematik
programında 7. sınıfa aktarılmıştır. 2013 yılı matematik programı 7. sınıfta yer alan doğrusal denklemler
öğrenme alanına ait 3 kazanım 2017 yılı matematik programında 8. sınıfa alınmıştır. Dönüşüm geometri,
2013 yılı 7. sınıfta 6 ve 8. sınıfta 4 kazanım 2017 yılı matematik programında yeniden düzlenerek 3
kazanım olarak 8. sınıfta yer verilmiştir. 2013 yılı matematik programında 8. sınıfta yer alan denklem
sistemleri alt öğrenme alanı 2017 yılında matematik programından çıkarılmıştır.
3.3.
Matematik dersi öğretim programların kazandırmak istediği becerilere nasıl yer
vermişlerdir?
Aşağıdaki tablo 4’de üç matematik öğretim programının kazandırmak istediği beceriler sunulmaktadır.
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Tablo 4.
Matematik dersi öğretim programlarının kazandırmak istediği beceriler
2009
1. Ortak beceriler
 Eleştirel düşünme
 Yaratıcı düşünme

 İletişim*

 Araştırma-sorgulama

 Problem çözme becerisi*
 Bilgi teknolojilerini kullanma*
 Girişimcilik
 Türkçeyi doğru, etkili ve güzel
kullanma




2013
Temel beceriler
Problem çözme*
Matematiksel süreç becerileri:

İletişim*

Akıl yürütme*

İlişkilendirme*
Duyuşsal beceriler*

Psikomotor beceriler*

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)*

2. Alan özgü beceriler
Problem çözme*
İletişim*
Akıl yürütme*
İlişkilendirme*
Duyuşsal özellikler*
Öz düzenleme becerileri
Psikomotor beceriler*












2017
1. Türkiye yeterlilikler çerçevesi
(TÇY)
Ana dilde iletişim
Yabancı dilde iletişim
Matematiksel
yeterlilikler
ve
bilim/teknoloji temel yetkinlikler
Dijital yetkinlik
Öğrenmeyi öğrenme
Sosyal
ve vatandaşlık ilgili
yetkinlikler
İnisiyatif alma ve girişimcilik
Kültürel farklılıklar ve ifade
2. Matematiğe özgü beceriler
Problem çözme*
Matematiksel süreç becerileri:
İletişim*
Akıl yürütme*
Matematiksel modelleme
İlişkilendirme*
Duyuşsal beceriler*
Psikomotor beceriler*
Bilgi ve iletişim teknolojileri
(BİT) *

*Üç öğretim programında yer alan ortak beceriler
Tablo 4’ü incelediğimizde, 2009-2013-2017 yılları matematik dersi öğretim programlarının kazandırmayı
hedeflediği becerilerin farklı kategoriler altında toplanmasına rağmen matematik alanına özgü olan
problem çözme, iletişim, ilişkilendirme, akıl yürütme, bilgi teknolojilerini kullanma, duyuşsal özellikler ve
psikomotor beceriler ortaktır.
2009 yılında diğer yıllardan farklı olarak eleştirel düşünme-yaratıcı düşünme-araştırma-sorgulamaTürkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma-girişimcilik becerileri ortak beceriler başlığı altında yer
verilmiştir. Bunun yanında program kitabında bu beceriler hakkında ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Problem çözme stratejileri ve tahmin stratejileri çeşitleri örneklerle açıklanmıştır. İşlenişler yapılırken bu
becerilerin kazandırılması gerektiğine vurgu bulunmaktadır. Program kitabında yer alan etkinlik örnekleri
ile becerilerin nasıl kazandırılması gerektiğine dair açıklamalar bulunmaktadır.
2013 yılı matematik dersi öğretim programında matematik dersinin kazandırması gereken temel becerilerin
hedefleri uzun açıklamalar yapılarak verilmiştir. 2013 yılında problem çözme becerileri açıklanırken rutin
ve rutin olmayan problemlere vurgu yapılmıştır. Ayrıca akıl yürütme becerisi içinde bazı tahmin
stratejilerinin örneklerine yer verilmiştir. Becerilerin hangi kazanımlarda yer verilmesi gerektiği açıkça
belirtilmese de her konuda dikkate alınması gerektiğine vurgu yer almaktadır.
2017 yılı matematik dersi öğretim programında matematiğe özgü becerilerin yanında ilk defa 8 anahtar
yetkinliğin içinde bulunduğu Türkiye yeterlilikler çerçevesinin öğrenciye kazandırmak isteği beceriler yer
almaktadır. Bu berilerle ilgili olarak yeterli açıklamalar bulunmaktadır. Ancak bu yetkinliklerle kazanım
ilişkisinin bulunduğu üç örnek yer almaktadır. Her öğrenme alanında matematiğe özgü becerilerin ele
alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak program kitabında matematiğe özgü becerilere ait
açıklamalara yer verilmemiştir. Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini 2013 ve 2017 programları temel
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beceriler başlığı altında ele alınmamıştır. Bunun yerine program kitaplarının açıklamalar kısmında bu
yeteneklere sahip bireyler yetiştirilmesi gerekliğine vurgu yapmışlardır.
3.4.

Matematik dersi öğretim programları uygulama basamaklarını nasıl açıklamışlardır?

Aşağıdaki tablo 5’te matematik öğretim programlarının uygulama basamaklarına ilişkin verilere yer
verilmiştir.
Tablo 5.
Matematik dersi öğretim programlarının uygulama basamakları

Ünitelendirilmiş yıllık plan
Ünitelerin oluşturulmasında esneklik
Günlük hayatla ilişkilendirme
Ders içi ilişkilendirme
Diğer derslerle ilişkilendirme
Sarmal yapı
Etkinlik
Ön öğrenmelerden faydalanma
Giriş→İnceleme/Araştırma→Açıklama →İlerleme→Değerlendirme
Ara disiplinlerle ilişkilendirme
Süreç değerlendirme
Ürün değerlendirme
Çalışma kitabı
Öğretmen kılavuz kitabı
Öğrenme stilleri
Bireysel farklılıklar
Kültürel farklılıklar
Somut materyaller
Aktif öğrenci katılımı
Sınıf içi tartışma ortamı
İşbirliğine dayalı öğrenme
Matematiğe karşı olumlu tutum sağlama
Öz değerlendirme
Akran değerlendirme
Grup değerlendirme
Rehberlik eğitimi
Değerler eğitimi
Matematik tarihi

2009
2013
2017
































































Tablo 5’i incelediğimizde 2009 yılı matematik dersi öğretim programı 2013 ve 2017 yılı programlarından
farklı olarak ders işlenişlerinin Giriş→İnceleme/Araştırma→Açıklama→İlerleme→Değerlendirme
aşamaları dikkate alınarak düzenlenmesi vurgulanmaktadır. Öğrenme ortamlarında 2013 yılı matematik
dersi programı sınıf mevcudu ve bilişsel seviyeye bağlı olarak, 2017 yılı matematik dersi programı ise
kazanım açıklamalarını aşmamak kaydıyla öğretmene esneklik tanındığını belirtmektedir. 2013 ve 2017
programları öğrenci merkezli yaklaşımı benimsendiğini belirtmekle beraber 2013 yılı programı özel bir
öğretim yöntemini benimsemediği belirtmektedir. Her üç programda da ünite kavramına yer verilmiştir.
Ancak 2009 yılı programında dikkat çeken nokta ünitelendirme serbest bırakılmış, kazanımlar işleniş
sıraları olarak verilmemiştir. Öğrenme öğretme süreci planlanırken farklı öğrenme alanlarındaki
kazanımların bir araya getirilerek işlenmesine imkân sağlanmıştır. 2009 yılı programında farklı öğrenme
alanlarındaki kazanımlar bir arada ilişkilendirilerek sarmal bir yapıdan bahsedilmektedir. 2013 ve 2017
programlarında ise bu sarmal yapıdan vazgeçildiği ve program kitabında yer alan ünitelenmeye uyulması
istenmektedir. 2013 ve 2017 programlarında ünitelerin yerleri bozulmamak kaydıyla kazanım sıralarında
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değişiklik yapılabileceği söylenmektedir. 2017 yılı programında ilk defa öğrenme stillerine vurgu
yapılmıştır. 2013 ve 2017 yılları yayınlanan programlarda çalışma ve öğretmen kılavuz kitapları yer
almamıştır. 2017 yılı matematik dersi öğretim programında değerler eğitimi ve rehberlik yaklaşımı
bölümlerine yer verilmiştir. Üç programda ürün ve süreç değerlendirme üzerinde durmaktadır.
Programlarının ortak yönleri etkinlik, bireysel ve kültürel farklılıklar, somut materyallerin kullanımı, aktif
öğrenci katılımı, sınıf içi tartışmalar, iş birliğine dayalı öğretim, matematiğe karşı olum tutum kazanma, öz
ve akran değerlendirme çalışmalarını kullanma olduğu görülmektedir.

4.

Sonuçlar

Cumhuriyetin ilanında itibaren belli zaman aralıklarında günün koşullarına bağlı olarak tüm derslerde
olduğu gibi matematik programlarında da yenilenme veya mevcut programlar üzerinde revize çalışmaları
yapılmıştır. Yapılan her öğretim programı çalışması çocuklar için gerekli olan beceri, bilgi ve yetenekleri
üst seviyelere taşımayı istemektedir. Yaklaşık 10 yıl içinde biri revize çalışması olmak üzere ortaokul
matematik programları üç kere yenilenmiştir. Sonuç olarak, son yayınlanan üç matematik dersi öğretim
programını çeşitli yönleri ile karşılaştırmayı amaçlayan çalışmada programların ortak ve farklı yönleri
belirlenmeye çalışılmıştır.
Eğitimin felsefesi kimi, nerede, ne zaman, nasıl ve ne ile eğitmemiz konusunda karar vermemize yardımcı
olan “Niçin eğitim yapmalıyız?” sorusunun yanıtını içermektedir (Doğanay, 2011). Vizyon, ulaşılmak
istenilen hedefi ifade etmektedir (Kılıç, 2010). Üç program arasında 2009 yılı matematik dersi programı
vizyonunu bölümünde felsefesini “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ifadesi ile net şekilde belirttiği
görülmektedir. 2013 yılı matematik dersi programında vizyon, felsefe ve yaklaşımı hakkında herhangi bir
açıklama yapılmamıştır. 2017 yılı matematik dersi programı ise felsefesini yansıtmaya çalışmasına rağmen
net şekilde açıklayamadığı görülmektedir. Budak ve Okur (2012), çalışmalarında matematik dersi öğretim
programı için öğretmenlerin programın felsefesini tam olarak kavrayamadıklarını belirtmişlerdir.
Programların amacına ulaşabilmesi için kazandırmayı hedeflediği felsefelerini net şekilde açıklamaları
öğretmeler açısından faydalı olacaktır. 2009 yılında 6, 7 ve 8. sınıflarda 233 olan kazanım sayısının 2013
yılında 176 ve 2017 yılında 159 kazanım sayısına indirilmiştir. 2009 yılından itibaren kazanım sayılarında
%25 lik oranda azaltma yapılmıştır. 2009 yılı matematik programını inceleyen bazı çalışmalar bu
programdaki kazanım sayısının azaltılması gerektiğine vurgu yapmıştır (Budak ve Okur, 2012; Akkaya,
2008; Meşin, 2008). Danışman ve Karadağ, çalışmalarında 2013 yılı matematik dersi öğretim
programındaki kazanımların sadeleştirilmesinin yoğun program yetiştirme çabasının önüne geçilmesi ve
kavramsal öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlayabileceğini söylemektedirler (Danışman ve Karadağ,
2013). 2017 yılında yayınlanan programlarda kazanım sayıların azaltılmış olması dersleri yetiştirme çabası
içinde olan öğretmenler için avantaj olabilecektir. Üç programın öğrencilere kazandırmaya çalıştığı
matematiksel beceriler ortaktır. 2009 ve 2017 yılı yayınlanan programlar matematiksel becerilerin yanında
öğrencileri yaşamlarındaki gelişimlerine yardımcı olacak farklı becerileri de kazandırmayı hedeflemiştir.
Programlar aktif öğrenci katılımlı öğrenme yaklaşımını kavramı vurgulanırken, 2013 ve 2017 yılı
matematik dersi öğretim programları öğrenci merkezli yaklaşımı benimsediklerini net olarak belirtilmiştir.

5.

Öneriler

Matematik sadece okul yaşantısı için değil insanın tüm yaşamında karşılaşmak zorunda olduğu bir alandır.
Matematik dersi temelinin sağlam atılması çocukların matematikte karşılaştıkları güçlükleri aza
indirgenmesi bakımından önemlidir. Öğretim programları, öğretmenler için bir rehber görevi üslendiğinden
burada yapılan açıklamalar oldukça değerlidir. Matematik dersi öğretim programlarının öğrencilere
kazandırmak istediği beceri, öğrenme-öğretme yaklaşımları, felsefe ve vizyonları net şekilde ve örneklerle
aktarılması öğretim programlarının anlaşılması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. Çalışmada,
kazanım ifadelerindeki azalmalar sayı, yüzde, öğrenme alanlarında yapılan değişlikler boyutuyla
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verilmiştir. Kazanım ifadelerindeki değişikliklerin içerik açısından karşılaştırmasının yapılması
değişikliklerin ne düzeyde olduğu ve sınıf seviyelerine uygunlukları ayrı bir çalışma alanı olarak
incelenmesi faydalı olacaktır.
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Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarında görevli rehber öğretmenlere göre, okul
müdürlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir.
Çalışmada nitel araştırma yöntemini esas alan, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimağusa kazasında bulunan ve maksimum
çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 5 ortaöğretim okulunda görevli, toplam 13 rehber
öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen
yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile
analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul müdürleri psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetlerinin gerekliliği yönünde olumlu tutumlara sahiptirler. Okul müdürleri rehberlik
servisinin çalışmalarına önem vermektedirler. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlere göre, okul
müdürleri rehberlik servisinin fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük gerekli çabayı
göstermektedirler. Rehber öğretmenler, okul müdürlerinin, görev alanları dışında isteklerde
bulunduğunu ve rehberlik programının hazırlanmasında gerekli işbirliğinin yeterli seviyede
olmadığını belirtmişlerdir. Tüm bunlara bağlı olarak rehberlik servisi görev ve sorumluluklarını
gerçekleştirmede sıkıntılar yaşamaktadırlar. Çalışma kapsamında gereksinimler ve bakış açıların
neler olduğunu bulmak gelecek planlarını kolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Rehber Öğretmen, Okul Müdürü, Rehberlik Hizmetleri.
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Views of School Counselor about School Directors Responsibilities with regard to Guidance
Abstract
The purpose of this research is to determine the opinions of school principals on guidance and
psychological counseling services, according to the guidance teachers in secondary schools. The case study
design based on the qualitative research method was used in the study. The study group of the research
creates a total of 13 guidance counselors in 5 secondary schools in the Turkish Republic of Northern
Cyprus, located in the Famagusta area and identified by maximum diversity sampling method. A semistructured interview form developed by the researcher was used as data collection tool in the research. The
collected data were analyzed by descriptive analysis method. According to findings from the research,
school principals show positive attitudes towards the necessity of psychological counseling and guidance
services. School principals attach importance to the work of guidance services. According to the guidance
teachers participating in the survey, school principals show the necessary effort to meet the physical needs
of the guidance service. Guidance teachers have indicated that the cooperation required for the preparation
of the guidance program that school principals are requesting outside their areas of duty is not at an
adequate level. Depending on all these, the guidance service is in trouble to fulfill its duties and
responsibilities. Finding what the requirements and outlooks are within the scope of the study will facilitate
future plans.
Keywords: School Counselor, School Manager, Guidance Services.

1.

Giriş

Eğitimin, bireylerin mutlu ve üretken insanlar olmalarına yardım etmek, topluma uyumlarını sağlamak gibi
temel bir işlevi bulunmaktadır. Bu işlevin yerine getirilmesinde okullar büyük önem taşımaktadır.
Öğrencilerin bütün yönleriyle dengeli bir gelişim gerçekleştirebilmeleri ve sosyal yaşama
hazırlanabilmeleri sadece öğretim faaliyetleri ile başarılamaz. Bunun başarılabilmesi için rehberlik ve
öğretim programlarının birlikte işe katılımı gerekir. Modern eğitimin, öğretim ve yönetim hizmetlerine
öğrenci kişilik hizmetleri de üçüncü bir boyut olarak eklenmiştir. Öğrenci kişilik hizmetleri, diğer
hizmetlerden farklı bir şekilde ayrılarak, öğrencilerin bireysel kapasitelerinin en son noktaya
ulaşabileceklerine olanak tanıyacak ortamın hazırlanmasıdır. Bu açıdan okullardaki rehberlik hizmetleri
kişilik hizmetlerinin içerisinde yer alır. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrencilerin her yönüyle
gelişiminin ilerlemesi için gerekli ortamın sağlanması ve gerekli yardımların yapılmasını amaçlamaktadır.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, bireyin bir bütün olarak geliştirilmesini sağlayacak ortamın
hazırlanarak kişisel gelişim ve yeteneklerini gerçekleştirmesine yönelik yardım hizmetlerini amaç edinir
(Kepçeoğlu, 1994). Okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin hazırlanması ve uygulanması süreci bu
okuldaki görevli kişilerin öncelikle temel bazı konularda işbirliğine bağlıdır. Rehberlik sadece okul rehber
öğretmeninin yapacağı bir çalışma değil, aksine okul müdürü, veliler ve öğretmenleri de kapsayan bir
çalışmadır. Bütün bu unsurları bir araya getirmek, gerekli olan motivasyonu oluşturmak, yürütülecek olan
hizmetin ilk adımıdır (Tan ve Baloğlu, 2006). Özgüven (1999) bu konuda, eğitimde hedef öğrencinin
ruhsal olarak kendine ve topluma faydalı olacak bireyler olarak yetiştirilmesini amaçlayan rehberlik
hizmetleri ve eğitim faaliyetlerinde okul müdürlerinin, rehber öğretmenlerin işbirliği halinde çalışması
gerektiğini ifade etmiştir.
Okullarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri veliler, öğretmenler ve okul müdürlerini de
kapsayan bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bugün için okullarımızda okul müdürlerinin rolleri,
görevleri ve onlardan beklentiler daha karmaşık bir durum arz etmektedir. Hızlı değişimlerin yaşandığı bir
zamanda okul yöneticilerinin okul ve toplumu iyi tanımaları, devamlı bireysel olarak kendilerini
geliştirmeleri, liderlik yapmaları, okullarındaki rehber öğretmenlerle ve diğer alan öğretmenleriyle ortak bir
birliktelik içerisinde çalışması istenmektedir (Karib ve Köksal, 1999).

Curr Res Educ (2017), 3(3)

130

Rehber Öğretmenlerin Okul Müdürlerinin
Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri
Gibson ve Mitchell’a (2003) göre günümüzdeki uygulamalarda okul yöneticisi, rehberlik hizmetlerini
organize etmekle ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlaması önemli bir gerekliliktir. Okuldaki tüm iş ve
işlemlerde olduğu gibi okul müdürü rehberlik hizmetlerinde en yetkili kişidir. Okul yöneticisinin rehberlik
hizmetlerine ilişkin görevleri şöyle sıralanabilir: “Rehberlik programına liderlik yapma ve destekleme,
Rehberlik programının organizasyonunu sağlama ve müşavirlik yapma, Programa kaynak sağlama” gibi
yapması gereken ve aslında hizmetlerin de tam anlamı ile gerçekleşmesini sağlayan en önemli birimi
oluşturmaktadır (Yeşilyaprak, 2010). Özaydın’a (2002) göre ise, okul yöneticisinin okulla ilgili diğer
alanlarda istenilen amaçlara ulaşabilmesi için liderlik yapma, hizmetleri benimseme, imkân sağlama ve iş
birliği içinde tüm personeli teşvik etme görevleri vardır. İmkanların sunulması ve kaynakların belirlenmesi
için okul müdürleri yıllık plan çalışmalarına en hakım birimde bulunmaktadırlar. Okul müdürünün,
rehberlik ve psikolojik danışmadaki görevleri başlangıçtan bugüne her zaman önemsenmiştir. Hatta eski ya
da yeni okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin başarısı, doğrudan doğruya okul
müdürünün liderliğine ve ilgisine bağlanmıştır (Kepçeoğlu, 1990). Okuldaki problemlerin çözümü, öğrenci
hizmetlerinin önemi, aile, okul ve öğrenci işbirliği için rehberlik servisi okul müdürünün var olan desteği
ile başarılı hale gelebilmektedir.
Bakırcıoğlu’ na göre, (1994) okul müdürü, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin okul için önemini
ve yerini iyi bilmelidir. Okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin istenilen seviyede olması için
okul müdürünün bu hizmetlere yatkınlığı da önemli görülmüştür. Türküm (2003) okul müdürlerinin,
psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik yasal sorumluluklar dolayısıyla yapması gereken bu
hizmetlerle ilgili görevlerde bir misyoner gibi çalışması gerektiği vurgulanmıştır. Okul müdürünün
rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik görüş ve tutumları, bu çalışmaları en temelden
etkilediği belirtilmiştir.
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, yürütülen hizmetlerin neticesinde okul yönetimine de katkı
sağlar. Yürütülen araştırmalar ve sonuçlar sayesinde rehberlik ve psikolojik hizmetlere yönelik bilgilerini
ve anlayışlarını arttırır. Özellikle müşavirlik uygulaması okul müdürünün bu konuda yeterliliğini
artırmaktadır. Bu artış okuldaki rehberlik ve psikolojik hizmetlere daha çok değer verilmesine yol açar. Bu
hizmetlerin etkili ve verilmesinde işte bu destek en önemli dayanak noktasıdır. Rehberlik hizmetleri ile
başarı, yetenek vb. konularda yapılan araştırmalar ve ortaya konulan bilgiler; okulun eğitim-öğretim
faaliyetlerini görmesine, uygun öğretim metodlarının kullanılmasına ve geçerli eğitimsel faaliyetlerin
üzerinde durulmasını sağlar (Tan, 1992).
Rehberlik hizmetlerine dair okul yöneticilerinin algıları koordinasyon sürecini etkileyebilmektedir. Sezgin
ve Camadan (2012)’ ın yaptığı çalışmada rehberlik servisi ve okul yöneticisi arasındaki iş birliğinin ve okul
yöneticisinin rehberlik servisine karşı algısının, eğitim kurumunun kalitesini iyiye doğru etkilediği
görülmüştür. Eğer rehberlik servisi uzmanları ve okul yöneticileri kendi rollerine ilişkin olumlu algılara ve
farkındalığa sahip olurlarsa rehberlik servisine dair memnuniyet artmaktadır (Frey ve Beesley, 2006).
Rehberlik servisi görev ve sorumluluklarını yerine getirip okul müdürü ile işbirliği yaptığı zaman, okul
müdürlerinin bakış açısını da olumlu yönde etkilemekte ve bir sonraki çalışmalara okul müdürünün
yaklaşımı daha sıcak olmaktadır. Rehberlik servisi uzmanları ve okul yöneticileri rehberliğe dair işbirliğine
ve ortak bir algıya sahip olmazlarsa rehberlik çalışmaları da olumsuz etkilenecek ve çatışmalara yol
açabilecektir (Özabacı, Sakarya, ve Doğan, 2008). İşbirliği ve ortak bir anlayışın oluşmasında yöneticilerin
rolleri ve rehberlik hizmetlerine karşı olumlu tutum geliştirmesiyle mümkün olabilmektedir. Yapılan
araştırmaların sonuçları doğrultusunda, rehberlik hizmetlerine ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin
kapsamlı şekilde belirlenmesi, rehberlik servisine dair beklentilerin ve uygulamaların geliştirilmesi için
önemlidir (Akgün, 2010).
Okul müdürlerinin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik görüşlerinin rehber öğretmenler
tarafından değerlendirilmesinin, elde edilen sonuçların okul müdürleri ile paylaşılması, literatürde sürecin
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ifade edilmesi, hizmet içi eğitimlerde kullanılması, bu hizmetlerin verimliliğini arttıracağı
düşünülmektedir. Bu çalışmada, rehber öğretmenler tarafından okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerine
yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2.

Yöntem

2.1.

Araştırma modeli

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemini esas alan, durum çalışması deseni kullanılmıştır. Buradaki amaç şu
andaki ya da geçmişteki bir durumu olduğu şekilde betimlemek ve araştırmanın konusu olan olay, birey ya
da nesneyi bulunduğu koşullar içerisinde tanımlanmaya çalışmaktır. Bu modelde herhangi bir şekilde
değiştirme ya da etkileme çabası gösterilmez (Karasar, 2009). "Nitel durum çalışmasının en temel özelliği
bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır" (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışma nitel
araştırma yöntemi esas alınarak yapılandırılmıştır. Nitel araştırmalar; doküman, görüşme, gözlem ve
inceleme gibi nitel anlamdaki veri toplama tekniklerinin kullanıldığı olayların ve algıların doğal bir şekilde
bütüncül ve gerçekçi yollarla ortaya konulmasına dair sistemli şekilde uygulanan araştırmalardır.
Araştırmada elde edilen veriler, daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır (Ekiz,
2003). Nitel araştırma tekniklerinin kullanıldığı bu araştırmada, istenilen bilgilerin derinlemesine ve
eksiksiz olarak elde edilebilmesi, alınan cevaplara hemen geri dönüş olanağı sağlaması, anında değişebilen
ve değişik koşullara uyabilme esnekliğinin bulunması, soruların sırasını ve sayısını değiştirme serbestliği
yaratması gibi özellikleri nedeniyle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır (Kuş, 2003).
Çalışma grubu

2.2.

Bu araştırmanın çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçilen ve 2016-2017 Eğitimöğretim yılında Gazimağusa kazasında, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Genel ve Mesleki Teknik
Eğitim Dairesine bağlı 5 resmi ortaöğretim okulunda görev yapan 15 rehber öğretmen oluşturmaktadır.
Maksimum çeşitlilik örneklemesi yönteminin kullanılmasındaki amaç, göreli olarak küçük bir örneklem
oluşturmak ve bu örneklemde yer alan soruna taraf olabilecek kişilerin çeşitliliğini maksimum derecede
yansıtmaktır. Bu tür bir araştırma sonuçları diğer araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara oranla daha zengin
olabilir. Ayrıca, maksimum çeşitliliğe dayalı örneklem oluşturmada genelleme yapmak için çeşitliliği
sağlamak değil tam aksine, çeşitlilik gösteren durumlar arasında ortak ya da paylaşılan olguların olup
olmadığını bulmaya çalışmak ve bu çeşitliliğe göre sorunun değişik yönlerini de ortaya çıkarabilmektir
(Yıldırım ve Şimşek, 2009).
Araştırmaya bir öğretmen katılmak istememiş bir öğretmen ile de görüşme fırsatı sağlanamamıştır. Bu
kapsamda araştırmanın örneklemini toplamda 9’u kadın, 4’ü erkek olmak üzere toplam 13 okul rehber
öğretmen oluşturmuştur.
Tablo 1.
Çalışma grubu ile ilgili bilgiler
Öğretmenlikte Hizmet Süresi

Cinsiyet

Sıra No

Okul Türü

Okul
Sayısı

Erkek

Kadın

1-5 yıl

6-10 yıl

11-15 yıl

1

Ortaokul

2

-

6

1

1

4

2

Genel Lise

1

1

2

2

1

-

3

Meslek Lisesi

1

2

-

-

1

1

4

Kolej

1

1

1

-

-

2

5

4

9

3

3

7

Toplam
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Tablo 1’de görüleceği üzere çalışma grubunda bulunan okullar; 2 ortaokul, 1 lise, 1 meslek lisesi ve 1 kolej
olmak üzere toplam 5 okuldur. Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin 9’u bayan 4’ü erkektir.
Öğretmenlerin 3’ünün 1-5 yıl, diğer 3’ünün 6-10 yıl ve 7’sinin de 11-15 yıl aralığında hizmet süreleri
bulunmaktadır.
2.3.

Veri toplama aracı

Araştırmanın kuramsal yapısı ve ilgili araştırmalar incelenerek 15 sorudan oluşan bir veri toplama aracı
hazırlanmıştır. Veri toplama aracı yarı yapılandırılmış bir görüşme formudur. Bu formdaki sorularla ilgili
beş akademisyenin görüşleri alınmış ve “Okuldaki diğer öğretmenlerle karşılaştırıldığında okul
müdürünüze olan yakınlığınız nasıldır” sorusu araştırmanın amacına uygun olmadığı gerekçesiyle uzman
görüşleri doğrultusunda çalışmaya dahil edilmemiştir.
Görüşme formuna son şeklini vermek amacıyla 3 rehber öğretmen ile deneme görüşmeleri yapılmıştır.
Görüşme sorularından “Ortaöğretim okul müdürleri rehberlik hizmetlerinin önemi hakkında nasıl bir
düşünce ve davranış içerisindedirler?” sorusu; “Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerini anlamaya,
tanımaya yönelik tutumları nasıldır?” sorusuna verilen cevaplara benzer olduğundan çalışmadan
çıkartılmıştır.
“Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi sürecine okul müdürünüzün katkıları olmuş mudur? Evet ise bu
katkılar hangi alanlardadır? Sorusu; “Okul müdürleri rehberlik programının hazırlanması, uygulanması ve
sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili okul rehberlik servisi ile iş birliği içerinde midir? sorusuna verilen
cevaplarla benzerlik gösterdiğinden araştırmadan çıkartılmıştır.
“Okul müdürünüzle rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik iletişiminiz nasıldır? Sorusu; “Okul
müdürünüz ile sorunlar yaşar mısınız? Evet ise bu sorunlar ne tür sorunlardır?” sorusuyla aynı kapsamda
değerlendirildiğinden görüşme formuna dahil edilmemiştir.
Deneme görüşmeleri sonucunda 11 soru belirlenerek görüşme soruları son şeklini almıştır. Görüşme
formunda rehber öğretmenlerin görev yaptıkları okul türü, cinsiyet ve mesleki kıdemlerinin belirlenmesine
yönelik, kişisel bilgiler bölümü oluşturularak görüşme formu tamamlanmıştır. Sorular ile görüşmeler
yapıldıktan sonra kodlayıcı tutarlılık, meslektaş teyidi ve uzman incelemesi ile tamamlanmıştır.
2.3.1. Görüşme soruları.
1. Okul müdürünüzün rehberlik hizmetlerini anlamaya, tanımaya yönelik tutumları nasıldır?
2. Ortaöğretim okul müdürleri rehberlik hizmetleri hakkında bilgi ve donanımları hakkında
düşünceleriniz nelerdir?
3. Okul müdürünüzün rehberlik programının hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının
değerlendirilmesi ile ilgili okul rehberlik servisi ile iş birliği noktasındaki görüşleriniz nelerdir?
4. Okul müdürünüzün rehberlik hizmetinin sonuçlarına yönelik olarak okul rehberlik servisine ilişkin
tutumları nelerdir?
5. Okul müdürünüzün rehberlik servisinin fiziksel donanım, ilgili materyallerin ve çalışma ortamının
sağlanması ile ilgili tutumları nasıldır?
6. Okul müdürlerinin öğretmenler ve velilerin rehberlik hizmetlerine etkin katılımı noktasında iş
birliğine yönelik tutum ve davranışları nasıldır?
7. Ortaöğretim okullarında öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili
görüşleriniz nelerdir?
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8. Okul müdürünüzün görev alanınız dışında herhangi bir beklenti, istek ve talepleri var mıdır? Varsa
nelerdir?
9. Okul müdürünüz ile sorunlar yaşar mısınız? Evet ise bu sorunlar ne tür sorunlardır?
10. Etkili rehberlik hizmetleri için okul müdürünüzün anlayış ve bilgileri görev yaptığınız kurum
dikkate alındığında sizce nasıldır?
11. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul müdürünüzden beklentileriniz nelerdir?
2.4.

Verilerin toplanması ve analizi

Veriler, 2016-2017 öğretim yılında Gazimağusa kazasında faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda görev yapan 13 rehber öğretmenle yapılan yarı yapılandırılmış
görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma içerisindeki veriler, katılımcıların rahatça kendilerini ifade
edebileceği ve ses kaydına uygun ortamlarda, katılımcılardan randevu alınan zaman dilimlerinde elde
edilmiştir. Görüşmeye başlamadan katılımcılara çalışmanın nasıl gerçekleştirildiği, gizliliği, içeriği ve
amacı gibi konularda kısa bir bilgilendirme yapılmıştır.
Görüşme soruları her bir katılımcıya aynı anlamı çağrıştıracak şekilde ve aynı sözcüklerle sorulmuştur.
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerden 7’si ile yapılan görüşmeler ses kaydına alınmış, diğer 6
öğretmen ile yapılan görüşmelerde ise not alınarak verilerin elde edilmesi sağlanmıştır.
Araştırma ile toplanan veriler, betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Bu analiz yönteminde
araştırmacı görüştüğü bireylerin söylemlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek için doğrudan alıntılara
sıklıkla yer vermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2009). Araştırma sonucunda elde edilen veriler bilgisayar
ortamında deşifre edilmiş ve Word belgesi haline dönüştürülerek gerekli dokümanlar oluşturulmuştur. Elde
edilen veriler araştırmacı tarafından katılımcının gizliliği açısından R (Rehber Öğretmen) sırasına göre
kodlamıştır. Örneğin görüşülen ilk rehber öğretmen R1 kodunu, ikinci rehber öğretmen R2 kodunu almıştır.
Görüşme formundaki sorular analiz edilerek her soruya verilen cevaplar betimsel analiz yapılarak
temalaştırılmıştır.

3.

Bulgular

3.1.

Tema 1: Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerinin gerekliliğine yönelik tutumları
3.1.1. Alt tema: Rehberlik hizmetlerinin önemi.

Bu konuda rehber öğretmenin görüşleri, “Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerini anlamaya, tanımaya
yönelik tutumları nasıldır?”(soru 1) sorusu ile belirlenmeye çalışılmıştır. Rehber öğretmenlerin çoğu (10
öğretmen), okul müdürlerinin önem verme ile ilgili tutumlarının olumlu olduğu yönünde görüş belirtirken 9
öğretmen ise tanıma ve anlama çabalarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. “Bu birazcık kişiden kişiye
değişiyor. Genele bakıldığında müdürlerin rehberlik hizmetlerine karşı algısı çok olumlu değil. Ara sıra
bunu gereksiz bir iş gibi görüyorlar. Bazen ayak bağı olarak görüyorlar. Okul sıkıştığında, problem ortaya
çıktığında oldukça önemli bir şey olarak ifade ediyorlar. Problemin durumuna göre değişiyor”(R7).
Şeklinde farklı görüşlerde vardır. Ayrıca rehber öğretmenlerden R8 ve R10 da verilen önemin sadece
teoride kaldığını uygulama konusunda yetersizlikler olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca R7 ve R11 genç
müdürlerin daha fazla önem verdiklerini R2 ise okul müdürünün belirli bir yaşa gelmesinden dolayı
ilgisizliği olduğu yönünde görüşlerini belirtmişlerdir.
3.1.2. Alt tema: Rehberlik hizmetlerinin sonuçlarına yönelik tutumlar.
Bu alt temada okul müdürlerinin; takdir etme, teşekkür etme, olumlu veya olumsuz dönüt verme
durumlarına odaklanılmıştır.
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Okul müdürünüzün, rehberlik hizmetinin sonuçlarına yönelik olarak okul rehberlik servisine ilişkin
tutumları nelerdir? (Soru 4) Sorusuna yönelik olarak araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin dikkat çeken
görüşleri şöyledir; Rehberlik hizmetlerinin sonuçlarına yönelik olarak görüşlerine başvurulan 11 rehber
öğretmen müdürlerin olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu teşekkür ve takdir edilme tarzında dönüt
aldıklarını ifade etmişlerdir. Gerekli katkıyı almadığını belirten R13: “Diğer branşlara nasıl bakıyorlarsa
bize de öyle bakıyorlar. Rehberliğin kendine has çalışmaları hakkında pekte ilgili değiller. Müdür
tarafından olumlu rehberlik hizmetlerimiz buna her türlüsü diyebilirim aynı takdiri bulamıyor” şeklinde
görüşünü ifade ederek rehberliğin diğer branşlar gibi görüldüğü buna karşın bütün çalışmalarında gerekli
takdiri alamadığını belirtmiştir. Bir rehber öğretmen (R10) ise rehberlik servisinin verdiği bilgiler olmasa
araştırma ve sorgulama yapılmadığını, ifade etmiştir.
3.2.

Tema 2: Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerinde yeterliliği
3.2.1. Alt tema: Okul müdürlerinin bilgi, donanım ve beceri düzeyleri.

Bu tema altında “Ortaöğretim okul müdürleri rehberlik hizmetleri hakkında bilgi ve donanımları hakkında
düşünceleriniz nelerdir” (soru 2) sorusuna yönelik olarak olumlu görüş belirten bazı rehber öğretmenlerin
dikkat çeken görüşleri; Araştırmaya görüş bildiren 9 rehber öğretmen okul müdürlerinin gerekli bilgiye
sahip olduğunu 4 öğretmen tersi yönünde görüş belirtmişlerdir. Konuyla ilgili rehber öğretmenlerin
görüşleri “ bilgi sahibi değiller. Engel olmasınlar yeterli” şeklinde R3 ve R8 görüş belirtirken, “Yeteri
kadar bilgiye sahip değildir. Bu konuda birçok müdürün böyle olduğunu düşünüyorum”R11, şeklinde
başka bir görüşte mevcuttur. Bilgi sahibi olduklarını belirten R7 ise bunun üniversitelerde bu eğitimin
yenilerde verilmeye başlandığını ve genç müdürlerin bu konuda daha başarılı olduğunu belirtmiştir. Genç
müdürlerin yeterli olduğunu belirten R12 de aynı görüşleri ifade etmiştir.
3.2.2. Alt tema: Okulun yapısına uygun anlayış.
Okul müdürlerinin çalıştığı okul türüne göre, öğrencilerle kişisel iletişimi ve öğrencilerin farklı gelişimsel
dönemleri dikkate alınarak gösterdikleri eğitimsel yaklaşımı genel ifadeler alınarak belirlenmeye
çalışılmıştır. Etkili rehberlik hizmetleri için okul müdürünüzün anlayış ve bilgileri görev yaptığınız kurum
dikkate alındığında sizce nasıldır? (soru 10) sorusuna verilen rehber öğretmen görüşleri şöyledir;
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin tamamı müdürlerin öğrencilerle iyi iletişim kurduklarını
belirtmişlerdir. İyi bir iletişimin tek başına yeterli olmadığı, eğitimsel yaklaşımları konusunda eğitim
almaları gerektiği yönünde 7 rehber öğretmen görüşlerini belirtmişlerdir. Özellikle rehber öğretmenlerden
R3, R4, R8 ve R13 bu konuda olumsuz görüşlerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin gelişimsel dönemlerini
dikkate alan müdürler bulunsa da ağırlıklı görüş bu konuda yetersizlikler olduğu yönünde
yoğunlaşmaktadır. Bir rehber öğretmen “Dikkatli davranmaya çalışır. Okul müdürümüz bayan olduğu için
daha yumuşaktır. Üslubuna çok dikkat eder. Özellikle öğrenciler ile iletişim kurduğunda çok sabırlı ve
sakin davranır. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor” şeklinde görüş bildirerek bunun rehberlik hizmetlerini
kolaylaştırdığını belirtmiştir.
3.2.3. Alt tema: Öğrenci kişilik hizmetleri.
Ortaöğretim okullarında öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili görüşleriniz
nelerdir? (soru 7) sorusuna ilişkin rehber öğretmenlerin görüşleri; Ortaöğretim okullarında öğrenci kişilik
hizmetlerinin yeterliliği hakkında görüş bildiren rehber öğretmenlerinden çoğunluğu sağlayan yedi
öğretmen rehberlik servisi çalışmalarını yeterli bulmaktadır. Sadece bireysel görüşmelerin yapılması, sınıf
rehberlik saati dışında hizmetlerin olmayışı, gezi, spor, sunum ve tanıtım özelinde kişilik hizmetlerinin
sınırlı kaldığı yönündeki görüşlerde mevcuttur. Ayrıca okulların kalabalık olması ve öğrenci düzeyinin
düşük olması ile ilgili durumlarda kişilik hizmetlerindeki aksamalara neden olmaktadır.
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3.3.

Tema 3: Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerinde görev ve sorumlulukları
3.3.1. Alt tema: Rehberlik programı.

Okul müdürünüzün rehberlik programının hazırlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile
ilgili okul rehberlik servisi ile iş birliği yapma noktasındaki görüşleriniz nelerdir? (soru 3)Sorusuna verilen
rehber öğretmen görüşleri bu tema altında verilmiştir. Rehber öğretmenlerin görüşlerine göre okul
müdürlerinin rehberlik programı sürecine yönelik işbirliği, görüş ve önerilerin belirtilmesi şeklinde ifade
edilmiştir. Rehber öğretmenlerin büyük çoğunluğu (8 Öğretmen) bu konuda müdürlerden değişik şekillerde
işbirliği yaptıklarını belirtmelerine karşın bu desteğin görüş ve önerilerle sınırlı kalması, uygulamalardaki
yetersiz tutumları ortak bir görüş olarak belirtilebilir. Görüş ve öneri getirmeyen bu anlamda katkıda
bulunmayan müdürlerde mevcuttur (R3 ve R8).
3.3.2. Alt tema: Öğretmen ve velilerle işbirliği.
Okul müdürlerinin öğretmenler ve velilerin rehberlik hizmetlerine etkin katılımı noktasında iş birliğine
yönelik tutum ve davranışları nasıldır? (soru 6) Sorusuna verilen rehber öğretmen görüşleri; Katılımcıların
birçoğu velilere yönelik olarak; müdürlerin velilerin rehberlik hizmetlerine katılımını sağlamaya dönük
farklı tutumlar gösterdiklerini belirtseler de çoğu rehber öğretmene göre bu noktada yetersizlikler
gözlenmektedir. R1, veli yönlendirmesinde çaba eksikliğini, R2, R6, R8 ve R13 müdahalede işbirliği
eksikliğini ifade etmişlerdir. R3 ve R12 de veli ilgisizliğini ve azlığını yönelik sıkıntıların olduğunu
belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlerin tamamı öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik işbirliğini
destekleyici bir durum içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Bu tema ile ilgili ortak görüş yeterince bir çaba
olmadığı ve oluşan aksaklıkların okul yönetimiyle ilişkili olduğu görüşüdür. İdare ile ilişkili gören R2,
“öğretmenlerin genelinde bizimle işbirliği çalışmaları çok yetersiz belki de bizi idari bir kurum olarak
görüyorlar. Bence bu konu tamamen okul idaresi ile ilgili” şeklinde ifade ederken, R11, “....rehberlik
servisinin matematik dersi kadar önemli olduğu, çalışmalarının önemsenmesi gerektiği anlatılması lazım”
şeklinde görüş belirtmişlerdir.
3.3.3. Alt tema: Fiziksel donanım ile ilgili hizmetler.
Okullarda yürütülen rehberlik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, hizmetin gerektirdiği
fiziksel şartların ve uygun çalışma ortamının hazırlanması kullanılacak araç ve gereçlerin temin edilmesi ile
ilgili okul müdürlerinin tutumları bu tema altında araştırılmıştır. Okul müdürünüzün rehberlik servisinin
fiziksel donanım, ilgili materyallerin ve çalışma ortamının sağlanması ile ilgili tutumları nasıldır? (soru 5)
Sorusuna verilen rehber öğretmenlerin görüşleri; Konuyla ilgili rehber öğretmenler okul müdürlerinin bu
istekleri karşılamada olumlu tutum gösterdiklerini ve imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştıklarına
inandıklarını belirtilmektedirler. 9 öğretmen bu konudaki olumlu tutum varlığını belirtmişlerdir. 4
öğretmen ise farklı sıkıntılarını dile getirerek olumsuz görüş belirtmişlerdir. Rehberlik servisinin
ihtiyaçlarının atölye ve dersliklerden sonra karşılanması, oda sayısının azlığı, bütçe yetersizliği, bireysel
oda azlığı, servisin mekansal eksiklikleri rehber öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Buna karşın
katılımcılardan bazıları bu anlamda sıkıntıları olmadığını, gerekli her şeyin iyi olduğu yönünde görüş
belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlerin bu konu ile ilgili çaba göstermemelerinin bu konudaki sıkıntıların
kaynağı olduğunu belirten R8 koduyla başka bir öğretmen farklı bir görüş belirtmiştir.
3.4.

Tema 4: Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde oluşan istekler ve iletişim
3.4.1. Alt tema: Alan dışı istek.

Okul müdürünüzün görev alanınız dışında herhangi bir beklenti, istek ve talepleri var mıdır? Varsa
nelerdir? (soru 8) Sorusuna ilişkin rehber öğretmenlerin görüşleri; Araştırmaya katılan rehber
öğretmenlerin hemen hemen hepsi alan dışı görevlerin talep edildiğini belirtmişlerdir. Nöbet, idari işlerde
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destek, sınavlarda gözcülük, boş derslere girme en belirgin noktalar olarak ortaya çıkmaktadır. Bazı
öğretmenlerden okulun gezi, anket, sosyo-kültürel etkinliklerine yardım edilmesinin beklendiği görüşlerde
mevcuttur. Bu konuda rehberlik yasasının olmayışı öğretmenler tarafından bu isteklerin oluşmasında bir
neden olarak görülmektedir (R5 ve (R9). Rehber öğretmenlerden R2, herhangi bir taleplerinin olmadığını
R3 ise, olsa da yapmayacağını belirtmişlerdir.
3.4.2. Alt tema: Yaşanılan sorunlar.
Okul müdürünüz ile sorunlar yaşar mısınız? Evet ise bu sorunlar ne tür sorunlardır? (soru 9) Sorusuna
ilişkin rehber öğretmenlerin görüşleri; Rehber öğretmenlerin tamamı kişisel bir sorun yaşanmadığı yönünde
görüş belirtmişlerdir. Mesleki sorunlar yaşadığını belirten R1, R2 ve R9, müdürünün genç olduğu için
herhangi bir problem yaşamadığını belirten R12, müdürün koordineli çalışmadığı için sorun oluyor diyen
R8 de konuyu farklı şekillerde ifade etmişlerdir. Genel itibariyle okullarda rehber öğretmenler kişisel sorun
yaşamasalar da mesleki ve eğitsel sorunlarda kısmen oluşmaktadır.
3.4.3. Alt tema: Okul müdüründen beklentiler.
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde okul müdürünüzden beklentileriniz nelerdir? (soru 11) Sorusuna
ilişkin rehber öğretmenlerin görüşleri bu tema altında belirtilmiştir.
Katılımcı görüşleri incelendiğinde okul müdüründen beklentilerin çok çeşitlilik gösterdiği görülmektedir.
Rehberlik hizmetlerinde işbirliğinin sağlanamaması, öğretmen desteğine ön ayak olma, disiplin olaylarında
erken bilgilendirme, hizmetlerin önemsenmesi, tüzüklerin iyi anlaşılması, motivasyon sağlaması, mekansal
iyileştirmeler, iletişimi arttırması gibi belli başlı beklentiler olarak belirlenebilir. Ayrıca paydaşlık rolünün
gerçekleşmesine dönük R13 ve R1 görüşleri de bulunmaktadır. Hiçbir beklentisi olmadığını belirten R5 ve
sadece motivasyon desteği isteyen R10 da beklentilerini bu şekilde ifade etmişlerdir.

4.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada amaç, ortaöğretim okul müdürlerinin okullarındaki rehberlik hizmetlerine ilişkin bakış
açılarını, bu okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirmektedir.
Araştırmada ulaşılan sonuçlar bulgular bölümündeki sıra takip edilerek açıklanmış ve yorumlanmaya
gayret edilmiştir.
Rehber öğretmenlere göre müdürlerin çoğu rehberlik hizmetlerinin önemi hakkında olumlu bakış açısına
sahiptir. Okul müdürleri rehberlik hizmetlerinin önemine ve gerekli olduğuna inanırlar. İdari çalışmaların
yoğunluğu, belirli bir yaşa gelmeleri, diğer branş öğretmenleri gibi görülme, görev dışı işlerin yaptırılmak
istenmesi vb. gibi elde edilen bulgulara göre müdürlerin birçoğu, rehberlik hizmetlerinin gerekliliği
konusunda yeterli anlama çabası içerisine girmemektedirler. Buna karşın okul müdürlerinin hemen hepsi
sonuçlara yönelik takdir, teşekkür vb. uygun tutum ve davranış göstermektedirler.
Özbağcı, Sakarya ve Doğan’nın (2008) çalışmasında da okul müdürlerinin görüşleri ele alınmıştır.
Çalışmaya katılan yöneticilerin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisinin sürekli birim olarak
okullarda var olması ve tüm okullarda en az bir danışman bulunması yönündeki ifadeleri, Sürücü ve Yavuz
(2013) un rehber öğretmenlerle yaptıkları çalışmada okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerine gerekli
önemi gösterdiklerini belirten ilgili araştırma sonuçları, çalışmamızdaki rehberlik hizmetlerine verilen
önemi ortaya koyan bulgularla örtüşmektedir. Ayrıca Karataş, Z ve Baltacı, H.Ş (2013) okul müdürleri,
rehber öğretmenler ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin yapmış olduğu bir çalışmada,
okul müdürlerinin rehberlik hizmetini gerekli gördükleri sonucuna varmıştır. Buna göre rehberliğin
önemini bilen okul müdürleri bu hizmetin sonuçlarına yönelik olumlu düşünce ve davranış içerisine
gireceklerdir. Bazı rehber öğretmenler müdürlerin rehberlik hizmetlerine karşı gösterdikleri önemle ilgili
“Teorik olarak önemsediklerini ifade ederler ama uygulamada çok da istekli olduklarını düşünmüyorum”
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vb. ifadeler, tanıma ve anlama çabasının azlığına ilişkin rehber öğretmenlerin birçoğunun olumsuz
görüşleri, okul müdürlerinin bu konudaki anlayış düzeylerinin yeterli olmadığını düşündürmektedir.
Aslan’ın (2003) araştırmasında, rehber öğretmenlerin hizmetlere ilişkin çalışmalarda sıkıntıların yaşanması
ile ilgili nedenleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin bilgilerinin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Bununla ilgili
bir başka çalışmayı Güven (2003) yapmıştır. Bu araştırma sonucunda rehber öğretmenlerin %10,8’i, okul
müdürlerinin anlayış ve bilgilerini yeterli görmemiştir. Bu araştırma sonuçları çalışmamızdaki okul
müdürlerinin tanıma ve anlama çabasının azlığı noktasındaki bulgularla örtüşmektedir.
Yapılan bu araştırmada rehber öğretmenlerin çoğu okul müdürlerinin rehberlik hizmetleri hakkında yeterli
bilgi sahibi oldukları görüşündedir. Yeteri kadar bilgileri olmadığı yönünde görüşler de vardır. Bunun
sadece uygulamada kaldığını donanım ve beceri yönünden yetersiz kaldıklarını ifade eden rehber
öğretmenlerde bulunmaktadır. Aslan (2003) ve Güven (2003) de okul müdürlerinin bilgi eksikliği ile ilgili
bulguları araştırmamızda bilgi ve donanım eksikliği noktasındaki sonuçlarına benzerlik göstermektedir.
Okullarda yürütülen öğrenci kişilik hizmetlerine yönelik okul desteğinin yetersiz olduğu düşünülmektedir.
Yapılan görüşmelerden kişilik hizmetlerinin bireysel görüşmelerle sınırlı kalması, sadece problemli
öğrencilere destek vermesi, sınıf rehberlik saati, gezi ve spor etkinlikleri, tanıtım ve sunumlar özelinde
çalışmaların yapılması bu hizmetin sınırlı kaldığını göstermektedir. Okulların kalabalık olması, rehber
öğretmen azlığı ve öğrenci seviyesinin düşüklüğü gibi nedenler bu hizmetlerin aksamasının nedenleri
olarak da rehber öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Bu açılardan öğrenci kişilik hizmetlerinin
aksamasında gereken okul desteğinin olmadığı, gereken işbirliğinin oluşmadığı sonucu çıkarılabilir.
Bakioğlu ve Aksalı (2005) ise çalışmalarında, rehber öğretmenlerin en önemli sorunlarının öğrenci
sayılarının fazla olması ve rehber öğretmen sayısının yetersiz kalması olduğunu belirlemişlerdir.
Araştırmaya sonuçlarına göre rehber öğretmenlerin tamamı, okul müdürlerinin okulun yapısına uygun
olarak öğrencilerle iyi bir iletişim kurduklarını belirtmişlerdir. İyi bir iletişimin tek başına yeterli olmadığı,
eğitimsel yaklaşımları konusunda eğitim almaları gerektiği yönünde görüşler de bulunmaktadır. Rehber
öğretmenlere göre öğretmenlerin farklı okul seviyelerinde ve farklı gelişim dönemlerinde bulunan
öğrencilere yönelik eğitimsel anlayışları yetersizdir. Hamamcı, Murat, Çoban’nın (2004) ortaya koyduğu
araştırma sonuçlarına göre rehber öğretmenler, okul müdürlerinin ve öğretmenlerin rehberlik hizmetleri
noktasında bilgilerinin ve anlayışlarının yetersiz olduklarını belirtmişlerdir. Bilgi eksikli ile ilgili kaynak
gösterdiğimiz araştırmalar çalışmamızın bu sonuçlarıyla parelellik göstermektedir.
Rehberlik programı teması altında okul müdürünün rehberlik programının hazırlanması sürecine yönelik
işbirliği bazı rehber öğretmenler tarafından yeterli görülse de çoğu rehber öğretmene göre işbirliği yeterli
değildir. Okullarında rehberlik programı süreciyle ilgili okul müdürleri sadece görüş ve öneri
getirmektedirler. Genel olarak rehberlik hizmetlerinin uygulanma aşamalarında okul müdürleriyle işbirliği
içerisinde oldukları görülmüştür. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili ilköğretim hem de
ortaöğretimde okul müdürü, rehberlik servisi ve diğer öğretmenlerle ilgili işbirliğini belirlemeye dönük
araştırmalar yapılmıştır (Aktepe, 2008; Akbaş ve Çam, 2003). Yapılan bu araştırmalarda da rehberlik
programının hazırlanmasında okul rehberlik servisinin okul yönetimiyle işbirliği içerisinde olduğu
belirtilmiştir.
Hamamcı vd.nin (2004) yapmış olduğu araştırmada, okul müdürleri veli ve öğretmenlerin rehberlik servisi
ile ilgili işbirliğine yönelik tutumları olumlu değildir. Bu noktada gerekli çabanın olmaması, veli ilgisizliği,
müdahale ve yönlendirme ile ilgili noktalarda sıkıntıların olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konuda bazı rehber
öğretmenlerin görüşleri bu bulgularla örtüşmektedir. Aynı çalışmada, ortaya çıkan araştırma sonuçlarına
göre okul müdürünün, öğretmenlerin ve velilerin rehberlik hizmetleri ile ilgili bilgi ve anlayış
yetersizliğinin rehber öğretmenlerin çoğunlukla yaşadığı problem kaynakları olduğunu bu konuda bu üç
paydaşın rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi ve gerekli anlayışın kazandırılması
gerekmektedir. Yine aynı araştırmada rehber öğretmenlerin veliler noktasındaki birinci ve en önemli
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sorunun çocukları hakkında bilgi almak için okula gelmeyişleri ve rehber öğretmenlerle iletişime
geçmemeleri olarak görülmüştür. Yaptığımız araştırmada okul idaresinin müdahale öncesi gereken
işbirliğinden uzak olması, veli ilgisizliği, gösterilen çabanın yetersizliği gibi aksaklıklar belirtilen
araştırmalardaki bulgularla parelellik göstermektedir. Okul müdürlerinin veli ve öğretmenlerin rehberlik
hizmetlerinin etkin yürütülmesinde en önemli paydaşlar olması nedeniyle okul müdürlerinin gereken
çabayı göstermekte eksiklikleri göze çarpmaktadır. Yukarıda yapılan araştırma bulguları ile bizim
yaptığımız araştırma bulguları paralellik göstermektedir.
Rehber öğretmenlerin birçoğu okul müdürlerinin fiziksel imkanların karşılanmasına yönelik olumlu tutum
gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Yapılan bir araştırmada (Güven, 2003) rehber öğretmenler okul
yönetiminin rehberlik hizmetleri için gerekli ortamı sağladığı (%82) noktasında sonuçlara ulaşılmıştır.
Yaptığımız araştırmada rehber öğretmen odası eksikliği, bireysel oda eksikliği, mekansal eksiklikler en
fazla göze çarpan ihtiyaçlar olarak rehber öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Çalışma grubundaki bazı
öğretmenlerin her rehber öğretmene bir oda olmayışı ile ilgili sıkıntıları olduğu ve aynı odada birkaç
öğretmenle beraber çalışmalarından dolayı sıkıntı yaşandığı anlaşılmaktadır. Bir başka araştırma sonucuna
göre ise, rehber öğretmenlerin görüşmeler için uygun mekan sağlanması, araç-gereç temin durumu gibi
hizmetlerde sıkıntılar yaşadıkları belirlenmiştir (Hamamcı vd, 2004).
Rehber öğretmenler bu eksikliklerin rehberlik hizmetlerinde yetersizliğe yol açtığını belirtmelerine karşın
okul müdürlerinin bu konuda iyileştirmeye yönelik çabalarının olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Rehber
öğretmenler de kendilerinin bu konuda gerekli çabayı göstermediğini ifade etmiş, işbirliği eksikliği
içerisinde oldukları belirtmiştir. Okul müdürleri fiziksel ihtiyaçları karşılamak için olumlu tutum
göstermektedirler. Rehber öğretmenler okul müdürlerinin bu konudaki girişimlerinde eksiklikler bulsa da
genel anlamda ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin çoğunlu okul müdürlerinin rehberlik hizmetleri dışında istekleri
olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda herhangi bir zorlama ve baskı olmadığını, istek ve rica şeklinde dile
getirildiği yönünde rehber öğretmenler ortak bir görüşe sahiptirler. Bir öğretmen yasadaki görev tanımın
net olmamasından dolayı sınıf rehberlik saati adı altında 10 saate kadar derslere girildiğini bu uygulamanın
farklılıklar gösterdiğini belirtmiştir. Nöbet, sınavlarda gözcülük, gezi vb etkinliklerde yardım, boş derslere
girme kısmen de evrak işlerine yardım istekleri dikkat çeken isteklerdir.
Güven’in (2003) yapmış olduğu araştırmasında okul müdürlerinin rehber öğretmenlerden “idari işlerde
görev alma”, “ boş derslere girme” şeklinde istekleri olduğu belirlenmiştir. Bütün bu alan dışı istekler
dikkate alındığında bunların rehber öğretmenler tarafından rica ve istek yoluyla yapılması rehberlik servisi
üzerinde olumsuz algılara yol açacaktır. Bu isteklerin kabullenilmesi rehber öğretmenin etkililiğini ve
uzman rolünü her açıdan olumsuz yönden etkileyecektir. Rehber öğretmenlerin tamamı okul müdürleriyle
kişisel olarak bir sorun yaşamadıklarını belirtirken bazı rehber öğretmenler eğitsel ve mesleki olarak sorun
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Görev dışı istekler ve öğrenciye müdahale biçimleri noktasında bazı
öğretmenler sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Rehber öğretmenlerin okul müdürlerinden beklenti ve
isteklerini; işbirliğinin sağlanması, öğretmen desteğine ön ayak olması, disiplin olaylarında rehberlik
servisinin erken bilgilendirilmesi, rehberlik hizmetlerin önemsenmesi, tüzüklerin iyi anlaşılması,
motivasyon sağlaması, mekansal iyileştirmeler, iletişimi arttırması gibi şeklinde ifade etmişlerdir.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gereğine ve etkililiğine dair okul idarecilerinin olumlu
düşüncelere sahip olduğu saptanmıştır. Okul müdürleri rehberlik hizmetlerinin önemi ile ilgili olumlu
tutuma sahiptirler. Okul müdürlerinin rehberlik hizmetlerine yönelik tanıma ve anlama çabasının yeterli
olmadığı görülmektedir. Verilen önemin uygulamada kaldığı ve tanıma çabalarının yaşa bağlı olduğunu
belirten rehber öğretmen görüşleri de tespit edilmiştir. Okul müdürleri okullarında uygulanan rehberlik
programı hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın uygulamalarda aksaklıklar yaşanmaktadır. Okul
müdürlerinin rehberlik servisinin programı ile ilgili gereken işbirliğini sağlamaya yönelik çabaları yeterli
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görülmemiştir. İşbirliğinin görüş ve önerilerle sınırlı kaldığı ve uygulamaya geçmediği şeklinde sıkıntılar
yaşanmaktadır. Rehberlik hizmetlerinin sonuçlarına yönelik okul müdürleri rehber öğretmenlere olumlu,
motivasyonu arttırıcı geri bildirimlerde bulunmaktadırlar.
Okul müdürleri fiziksel imkanların sağlanması noktasında olumlu bir tutum içerisindedirler. Rehber
öğretmen odası, mekansal düzenlemeler gibi aksaklıklar en çok ifade edilen eksiklikler olsa da rehber
öğretmenlerin genel anlamda ihtiyaçları karşılanmaktadır. Rehber öğretmenlere göre okul müdürleri,
öğrenciler ve öğretmenlerle kişisel olarak iyi bir iletişim içerisindedirler. Okul rehber öğretmenleri genel
anlamda müdürlerle bir sorun yaşamamaktadırlar. Bazı müdürlerin okulun türü ve öğrencinin gelişim
dönemlerine ilişkin eğitsel yaklaşımlarında yetersizlikler olduğu ifade edilmiştir.
Araştırma sonucuna göre rehber öğretmenlerin tamamına yakını müdürlerinin rehberlik hizmetleri dışında
beklenti ve isteklerinin olduğunu belirtmişlerdir. Nöbet, boş derslere girme, sınavlarda gözcülük vb.
istekler rehber öğretmenler tarafından bir yardım talebi olarak değerlendirilmekte ve çoğunlukla bu istekler
gönüllü olarak, yerine getirilmektedir. Rehber öğretmenlere göre veli ve öğretmen işbirliğine yönelik okul
müdürleri olumlu bir tutum içerisindedirler. Buna karşın bu konuda okul desteğine yönelik çabaların az
olduğu görülmektedir. Velilerin ilgisizliği, yönlendirme yanlışları gerekli işbirliğinin önündeki engeller
olarak ortaya çıkmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre rehber öğretmenlerin okul müdürlerinden beklentileri çeşitlilik göstermektedir.
Bu beklentiler işbirliği, destek verme, disiplin olaylarında erken bilgilenme, hizmetlerin önemsenmesi,
tüzüklerin iyi anlaşılması, motivasyon sağlaması, mekansal iyileştirmeler gibi belli başlı beklentiler olarak
belirlenmiştir.
Çalışmada ifade edilebilecek öneriler, araştırma sonuçlarının özellikle nicel ve nitel tekniklerin birlikte
kullanılacağı karma yöntemler ve daha geniş örneklem gruplarıyla test edilmesi, konuya ilişkin önemli
başka ayrıntılara ulaşılmasında yardımcı olabilir. Rehber öğretmenler, müşavirlik çalışmaları
doğrultusunda gerekli bilgi ve uygulamaları okul müdürlerine aktarabilirler. Bu şekilde rehberlik
hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanabilir. Yeni çalışmalarda, özel okullarda araştırmanın çalışma
grubuna dahil edilebileceği düşünülmektedir.
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