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ÖZET 

Bu ara�tırmada, grup rehberli�inin lise 1.sınıf ö�rencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi davranmalarına 
etkisi incelenmi�tir. Ara�tırma, 2001-2002 e�itim-ö�retim yılında Ankara Özel Ferda lisesinde ö�renim gören lise 
1.sınıf ö�rencileri arasından yansız olarak seçilmi� 40 denekle yürütülmü�tür. Bu ara�tırmada öntest- sontest kontrol 
gruplu desen kullanılmı�tır.  

Ara�tırmada gerçekçi alan tercihi yapma grup rehberli�i programı, a�ırlıklı olarak bili�sel–davranı�çı 
yakla�ım temel alınarak; bilgilendirmeye ve etkile�ime dayalı olarak hazırlanmı� bir programdır.  

Ara�tırmada ö�rencilere Kuzgun tarafından geli�tirilen Ö�renci De�erlendirme Ölçe�i (ÖDÖ) 
uygulanmı�tır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi kullanılmı�tır. 

Ara�tırmanın bulguları, deney grubundaki ö�rencilerin deney sonrası algılanan yetenek puanlarının, ölçüt 
olarak alınan gözlenen yetenek puanlarına, uygulanan grup rehberli�i programının etkisiyle yakla�tı�ını, kontrol 
grubundaki ö�rencilerin puanlarının ise de�i�medi�ini göstermi�tir. 

Anahtar Sözcükler: Lise ö�rencisi, grup rehberli�i, mesleki rehberlik,  gerçekçi alan tercihi,  yetenek.  

 
THE EFFECTIVENSS OF A GROUP GUIDANCE PROGRAM ON 

THE REALISTIC FIELD CHOICE AMONGST FIRST YEAR HIGH 
SCHOOL STUDENTS 

ABSTRACT 

In this research, the effectiveness of a group guidance program in terms of assisting first year high school 
students to choose realistically their study field was examined. 

The research was carried out with 40 pupils who were randomly selected among the first year Özel Ferda 
Lisesi pupils, in Ankara, during the academic year 2001-2002.  

The subjects were separated to two groups: the experimental group which attended the group guidance 
program and the control group which did not. Both groups were tested before the guidance program was 
implemented and after.  

The program developed by the researcher, was mainly based on cognitive-behavioural approach with a 
substantial emphasis on informational and interactional techniques. 

The independent variable of the research was the group guidance program that was applied to the 
experimental group. The dependent variable of the study was students’ aptitude points. 

The program consisted of 12 sessions and it was administered every five days. Each session lasted for 
about 90 minutes. After the last session of the program, the student evaluation scale, which was developed by 
Kuzgun, was given to both the experimental and the control group members. In order to test this hypothesis the 
dependent-samples t-test was used. 

The results indicated that the experimental group members’ score both in the aptitude test become closer to 
their teachers rating after the group guidance program while the control group members score did not change from 
the first to the second application of the test.  

Key Words: group guidance, high school students, job guidance, choose realistically, aptitude. 
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1. G�R�� 

Bireyin gelece�ini biçimlendiren en 

önemli kararlarından birisi, girece�i 

meslekle ilgili tercihidir. Bireyin kendine 

uygun bir meslek seçmesi, kendini mutlu 

edece�i gibi, toplumun kalkınmasında da 

ciddi katkılarda bulunmasına zemin 

hazırlayacaktır. Bireyin kendine uygun 

mesle�i tercih edebilmesi için, bireysel 

özelliklerinin, toplumun kendisine sa�ladı�ı 

e�itim olanaklarının ve mesleklerin 

farkında olması gerekmektedir.  

Yeteneklerin tanımlanıp ölçülmesi, 

istek ve gereksinimlerin gerisindeki 

dinamiklerin belirlenmesi konusunda 

rehberlik ve psikolojik danı�ma biliminin 

verileri giderek zenginle�mekte ve bireye 

ili�kin bilgimiz giderek artmaktadır. Aynı 

biçimde meslek ve e�itim seçeneklerinin 

her birini, gerektirdi�i nitelikler ve 

sa�ladı�ı olanaklar açısından inceleyen 

kurumlar da hızla artmaktadırlar. Bu 

kaynaklardan elde edilen bilgilere 

dayanarak, bireye meslek seçiminde 

yardımcı olan rehberlik hizmetleri de 

e�itimde bir hizmet alanı olarak 

geli�mektedir.  

Ça�da� rehberlik yakla�ımları, bireyin 

meslek tercihi yaparken yetenek ve 

gereksinimlerini fark edebilmesini ve 

bunları kar�ılayacak meslekleri belirleyerek 

bunlar arasından kendine en uygun olanı 

tercih edebilmesini önemle 

vurgulamaktadırlar.  

Rehberlik hizmetleri bireysel ve grup 

rehberli�i olarak iki biçimde verilebilir.  

Grup rehberli�i ya�antısı, açıklık, 

dürüstlük, bilgi verme, bireysel sorumluluk, 

duyguları anlama, benli�inin ve fiziksel 

özelliklerinin farkında olmaya önem 

vermektedir. Bu ya�antı içerisinde kurulan 

etkile�im ise, bireysel kapasitenin daha iyi 

kullanılmasına yönelik olan terapötik bir 

yardım ve bir tür e�itimdir. Birey, grup 

rehberli�i ya�antısındaki etkile�im ile 

kendini daha fazla tanıma olana�ı bularak, 

gizil güçlerinin, yetenek ve 

gereksinimlerinin farkına varabilmektedir. 

Grup rehberli�i ya�antısındaki payla�ma 

ortamı, bireyin problemlerini çözmede yeni 

yollar bulmasına da yardımcı 

olabilmektedir. Grup rehberli�i sürecinde 

birey, ki�iler arası ili�kilerde kendini 

sınayarak sosyal bir ortamda ki�ili�ini daha 

fazla tanıma olana�ı bulabilmektedir 

(Schutz, 1962, akt. Ülkü, 1976, �ahin, 

1997). 

Yapılan ara�tırmalar, grup 

rehberli�inin, kendini ve çevreyi tanımadan 

içtepisel karar veren bireylerin mantıklı, 

etkili ve gerçekçi tercih yapma becerileri 

kazanmalarında yararlı olaca�ını 

göstermektedir (Mendonca ve Siess,1976; 

Krumboltz ve ark.,1986; Gelatt, 1989; 

Kivlighan, 1990; Meier, 1991). 

Grup rehberli�i ya�antısında bireyin 

kendini daha gerçekçi tanıyabilmesi için 

uygun ortam sunulmakta ve bu ortam içinde 
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bireyin kendini tanıması ba�lıca �u dört 

yolla gerçekle�mektedir; 1) Bireyin, 

kendisiyle ilgili (kendini betimlerken) 

kullandı�ı ifadeler yoluyla kendini 

tanıması, 2) Bireyin, özelliklerine ili�kin 

çevresinden aldı�ı geribildirimler yoluyla 

kendini tanıması. Bu ara�tırmada da, grup 

rehberli�inin lise 1.sınıf ö�rencilerinin 

kendilerini daha gerçekçi tanımaları ve 

böylece alan tercihlerinde daha gerçekçi 

davranmaları üzerindeki etkilili�i ele 

alınmı�tır. Çünkü lise 1.sınıf ö�rencileri bir 

ergen grubudur bu nedenle de, grup 

rehberli�i ya�antısı sırasında aldıkları geri 

bildirimlerle kendilerini di�er üyelerle 

kıyaslayıp kendilerine ili�kin daha gerçekçi 

bilgilere sahip olabilmektedirler. Çünkü 

ergenler için akranlarının geri bildirimleri 

kendilerini tanımaları bakımından gerekli 

ve önemlidir. 3) Bireye, uygulanan 

envanterler yoluyla bireyin kendini 

tanıması. Bu yöntemde de bireyin kendini 

daha fazla tanıyabilmesi için bireye çok 

sayıda etkinlik adı verilir ve bu etkinliklere 

kar�ı tepkileri sorulur. Bu tepkiler 

genellikle ho�lanma ya da ho�lanmama 

türünden tepkilerdir. Bireyin verdi�i 

tepkilerdeki grupla�malara bakılarak 

bireyin kendine ili�kin daha fazla bilgi 

sahibi olması sa�lanır. 4) Bireye, uygulanan 

testler yoluyla bireyin kendini tanıması. Bu 

yöntemde ise, bireyin her hangi bir özelli�i, 

öncelikle o özellikle ilgili i�lerdeki ba�arısı 

göz önüne alınarak de�erlendirilir.  

Konuyla ilgili ara�tırma sonuçları ve 

görü�lerden anla�ılmaktadır ki, grup 

rehberli�i, gerçekçi ve mantıklı karar verme 

davranı�ları yeterli düzeyde olmayan 

bireylerin, yeteneklerine ili�kin algılarının 

gerçeklik düzeyinin artmasına ve böylece 

kendilerini daha gerçekçi tanımasına 

yardımcı olmaktadır. 

Bireylerin karar verme durumuyla 

kar�ıla�tıklarında hissedebilecekleri kaygıyı 

grup içinde payla�arak azaltmasına 

yardımcı olarak bireyi, çevresini 

incelemeye güdülendirerek, bireyin 

gerçekçi olmayan tercihlerini ve 

davranı�ları azaltaca�ı ve böylece mantıklı, 

etkili ve gerçekçi karar verme ve tercih 

yapma becerileri kazandırmada etkili 

olaca�ı dü�ünülmektedir (Kuzgun 1977, 

Ülkü 1976, Öncü 1991, Aksaz 1992, Aksel 

1993). 

Grup rehberli�i ya�antısında birey 

merkezli yakla�ımın ilkeleri kullanılarak, 

bireylere etkili ve gerçekçi tercih yapabilme 

becerileri kazandırılabilir. Böyle bir 

ortamda danı�manın rolü ise, bireyin 

“benlik kavramının” açıklı�a 

kavu�turulmasına yardımcı olma olarak 

belirtilmektedir (Tyler, 1961; Greenwald, 

1978, Peavy, 1981; Patterson ve Eisenberg, 

1983; Miller, 1988; George ve Dustin, 

1988; Gazda, 1989). 

Krumboltz ve ark., 1986; Leong, 

Leong ve Hoffman, 1987; Beyth- Marom 

ve ark., 1989’ın bireysel ve grup rehberli�i 
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uygulamalarında, bireylere 

yargılanmadıkları ve ele�tirilmedikleri bir 

ortam sunularak karar verme durumunda 

kar�ıla�tıkları belirsizlik ve kaygıyla ba�a 

çıkmaları sa�lanmaya çalı�ılmaktadır. 

Gerçekçi tercih yapamayan bireyler böyle 

bir ya�antıdan sonra geçirdikleri ya�antıdaki 

grup içi etkile�imin de etkisiyle daha 

gerçekçi karar verme davranı�ı 

göstermektedirler. Bu görü�ten hareketle 

uygulanan grup rehberli�i programında da 

lise 1.sınıf ö�rencilerinin yeteneklerine 

ili�kin algılarının gerçeklik düzeyinin 

artırılmasına ve böylece alan tercihi 

yaparken daha gerçekçi davranmalarına 

yönelik gerekli yardımı sa�layaca�ı 

beklenmektedir. Çünkü birey grup 

içerisinde aldı�ı geri bildirimlerle kendiyle 

ilgili bilgiler edinerek kendine daha uygun 

tercihler yapma olana�ına ula�abilmektedir. 

Lise 1.sınıf ülkemiz e�itim sisteminde 

“yöneltme sınıfı”dır. Bireyin kendini 

tanıması, sınaması ve daha gerçekçi bir 

karar vermesi açısından bu sınıf düzeyinde 

yapılacak olan rehberlik yardımı bireyin 

yönelece�i alanı daha gerçekçi seçip bu 

önemli ve kritik tercihi daha gerçekçi 

yapması açısından çok önemlidir. Çünkü 

birey yapaca�ı  tercih ile lisede okuyaca�ı 

alanı belirleyerek aynı zamanda girece�i 

üniversite programını ve dolayısıyla 

mesle�ini belirleyecektir. Bu nedenle 

ö�rencinin lise 1.sınıfta yapaca�ı alan 

tercihinin gerçekçili�i (bireyin 

yeteneklerine uygunlu�u) ö�rencinin 

ya�amı için çok büyük önem ta�ımaktadır.  

Lise 1.sınıf ö�rencilerinin alan tercihi 

yapmalarında gerçekçi davranmalarına yani 

yeteneklerini dikkate alarak tercih 

yapmalarına grup rehberli�inin etkisini 

görmek amacıyla bu çalı�maya gerek 

duyulmu�tur. Bu yüzden okullardaki 

rehberlik ve psikolojik danı�ma 

birimlerinde mesleki rehberlik hizmetleri bu 

noktada daha da önemli bir i�lev 

kazanmaktadır. Çünkü lise ö�rencileri 

üniversitede okumak istedikleri program 

tercihlerine lise 1.sınıfta yönelmektedirler. 

Ö�renciler üniversitede okumak istedi�i 

programlara göre lise 2.sınıftan itibaren 

Türkçe-Matematik (TM), sosyal bilimler 

(TS)  veya fen bilimleri (MF) a�ırlıklı 

alanlardan birisini tercih etme durumuyla 

kar�ıla�maktadırlar. Birey yapaca�ı alan 

tercihi ile aynı zamanda girece�i üniversite 

programını ve dolayısıyla mesle�ini tercih 

edece�i için alan tercihinin kendine uygun 

olması çok önem ta�ımaktadır.  

Bu ara�tırmada grup rehberli�inin 

tercih edilmesinin nedeni, grup sürecinin 

ergenlerin akranlarından aldıkları geri 

bildirimlerle, hem kendilerine ili�kin bilgi 

sahibi olma, hem de gruptaki di�er üyelerle 

kendilerini kıyaslama olana�ı bularak 

kendilerini daha gerçekçi tanıyabilme 

olana�ı sunmasıdır.  

Bu ara�tırma ülkemizde, lise 1.sınıf 

ö�rencilerini, meslek seçimine götürecek 
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alan tercihi yapmaları öncesinde 

katıldıkları, yeteneklerine ili�kin algılarının 

gerçeklik düzeyini artırıcı grup 

rehberli�inin ö�rencilerin gerçekçi alan 

tercihi yapmalarına etkisini görmemizi 

sa�layacak bir ara�tırma olması bakımından 

önemlidir.  

Bu çalı�manın temel amacı, Lise 1. 

sınıf ö�rencilerinin daha gerçekçi alan 

seçimi yapmalarına yardım edecek bir grup 

rehberli�i programının geli�tirilmesi ve bu 

programın etkilili�ini test etmektir.  

Grup rehberli�inin lise 1. sınıf 

ö�rencilerinin alan tercihlerinde gerçekçi 

davranmalarına etkisi olup olmadı�ı 

ara�tırmaya de�er bir sorun olarak ele 

alınmı�tır. Bu amaçla ara�tırmada a�a�ıdaki 

denenceler olu�turulmu�tur. 

Grup rehberli�i uygulamasına katılan 

lise 1.sınıf ö�rencileri bu uygulamaya 

katılmayan ö�rencilere oranla yeteneklerini 

algılamada daha gerçekçi davranacaklardır. 

Bu çerçevede;    

1.1  Deney grubu ö�rencilerinin, grup 

rehberli�i uygulaması sonrasındaki kendi 

yeteneklerini algılamalarına ait puanları, 

uygulama öncesi puanlarına oranla, 

ö�retmenlerin ö�rencilere ili�kin 

gözledikleri yetenek puanlarına anlamlı bir 

biçimde yakla�acaktır.  

1.2  Kontrol grubu ö�rencilerinin, 

kendi yeteneklerini algılamalarına ait  

öntest puanları ile ö�retmenlerin 

ö�rencilere ili�kin gözledikleri yetenek 

puanları arasındaki fark sontestte anlamlı 

bir de�i�im göstermeyecektir.  

1.3  Deney grubundaki ö�rencilerin 

uygulama sonrası kendi yeteneklerini 

algılamalarına ait puanlarının, uygulama 

öncesine oranla, ö�retmenlerin ö�rencilere 

ili�kin gözledikleri yetenek algı puanlarına, 

kontrol grubundaki ö�rencilere göre daha 

fazla yakla�acaktır. 

2. YÖNTEM 

2.1. ARA�TIRMANIN MODEL� 

Bu çalı�ma, grup rehberli�inin lise 1. 

sınıf ö�rencilerinin, alan tercihlerinde 

gerçekçi davranmalarına etkisini saptamayı 

amaçlayan, deneysel bir ara�tırmadır. 

Ara�tırmada öntest-sontest kontrol 

gruplu split-plot desen kullanılmı�tır. 

Desende birinci faktörü farklı deneysel 

i�lem ko�ulları (deney-kontrol grupları), 

ikinci faktörü ise grup rehberli�i 

uygulaması öncesi ve sonrası ölçümleri 

(öntest-sontest) göstermektedir.  

Ara�tırmanın ba�ımlı de�i�keni, 

ö�rencilerin yetenek algısı düzeyleridir. 

Ö�rencilerin yeteneklerine ili�kin uygulama 

öncesinde ve sonrasında ö�rencinin 

kendisinden ölçümler elde edilmi�tir. Ek 

olarak ö�rencilerin yeteneklerine ili�kin 

ö�retmenlerinden gözlenen puanlar (ölçüt) 

elde edilmi�tir. Ara�tırmada grup rehberli�i 

uygulamasının ö�rencilerin algıladıkları 

yeteneklerinin ölçüt de�er olan gözlenen 
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de�erlere yakla�masında önemli bir etken 

olup olmadı�ı incelenmi�tir.  

Ara�tırma gruplarına uygulanan 

deneysel i�lemler Tablo 1’de verilmi�tir. 

Tablo 1. Ara�tırma gruplarına uygulanan deneysel 

i�lemler 

 
2.2. UYGULAMA SÜREC� 

Bu ara�tırmada gerçekle�tirilen 

uygulamalar gruplara göre a�a�ıdaki 

a�amalardan olu�maktadır. 

Uygulama yapmak için okul 

idaresinden izin istenerek, Ö�renci 

De�erlendirme Ölçe�i (ÖDÖ) her bir 

ö�renciye ve onların derslerine giren tüm 

ö�retmenlere ara�tırmanın ba�ında 

uygulanmı�tır. 

Ölçeklere içten yanıt vermelerini 

sa�lamak amacıyla ara�tırmayla ilgili 

açıklama yapılmı�tır. ÖDÖ.’nün ö�renciler 

tarafından doldurulması sırasında 

ö�rencilerin ölçeklerdeki yönergeleri 

okumaları yeterli görülmemi� ayrıca 

ara�tırmacı her ö�renci ile  birebir 

ilgilenmi�tir. 

Grup rehberli�i programının 

uygulanması a�amasında, deney grubundaki 

ö�rencilere 5’er gün arayla, 12 oturum 

boyunca 90 dakika süren bireyin kendisini 

anlamasına, özelliklerini tanımasına 

yardımcı olacak mesleki rehberlik programı 

uygulanmı�tır. 

Ara�tırmanın deneysel olmasının 

önemli bir ko�ulu da ba�ımlı de�i�keni 

etkileyen, ancak ara�tırmada etkisi 

ara�tırılmayan iç ve dı� geçerli�i 

etkileyebilecek karı�tırıcı de�i�kenlerin 

etkilerini kontrol altına almaktır. Sonuçlar 

ancak bu sayede nedensellik ba�lamında 

de�erlendirilebilir (Hovardao�lu, 2000). 

Ara�tırmada bu nedenle kontrol grubu 

kullanılmı�tır. 

Bir deney, bir de plasebo kontrol 

grubunun bulundu�u bu ara�tırmada deney 

grubuna, uygulanan programın gere�i 

olarak, grup rehberli�i programının 

içeri�inden söz edilmi�tir. Plasebo kontrol 

grubuna ise 8 oturum süren, gerçekçi alan 

tercihi yapma grup rehberli�i programı ile 

ili�kisiz plasebo (içi bo�) etkinlik 

yapılmı�tır. Ancak plasebo kontrol grubuna 

hazırlık görü�melerinde, gerçekçi alan 

tercihi yapmada etkili olabilecek bir 

etkinli�in yapılaca�ı söylenmi� ve böylece 

gruplardaki ö�rencilerin alan tercihi 

yapmalarında gerçekçi davranma 

düzeylerini etkileyebilecek karı�tırıcı 

de�i�kenler (ara�tırmacının deneklerin 

yararı için verdi�i emek ve zamanın 

kar�ılı�ında deneklerin ona destek olmayı 

istemesi, oturum sonlarında sunulan 

yiyecek ve içecekler, içten ve saygıya 

dayalı ili�kilerin yer aldı�ı grup ya�antıları 

GRUPLAR ÖNTEST 
(ÖDÖ) ��LEM SONTEST  

(ÖDÖ) 

DENEY X 

Gerçekçi alan tercihi  
yapmaya yönelik 
grup rehberli�i 

(12 oturum) 

X  

PLASEBO 
KONTROL X Plasebo etkinlik 

(8 oturum) X  



Ahi Evran Üniversitesi Kır�ehir E�itim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007)    143 
 

geçirme, oturumlara zaman ayırmı� ve 

emek harcamı� olma, bir gruba seçilmi� 

olma ve aynı ölçe�i tekrar almı� olma) 

kontrol edilmeye çalı�ılmı�tır. 

Deney grubuna uygulanan gerçekçi 

alan tercihi yapmaya yönelik grup 

rehberli�i programının tamamlanmasından 

sonra, sontest olarak deney ve kontrol 

gruplarına Ö�renci De�erlendirme Ölçe�i 

(ÖDÖ) uygulanarak, grupların algılanan 

(ÖDÖ) sontest puanlarının, gözlenen 

(ÖDÖ) puanlarına yakla�ıp yakla�madı�ı 

test edilmi�tir.  

2.3. ÇALI�MA GRUBU 

Ara�tırma, 2000-2001 e�itim-ö�retim 

yılında, Ankara Ferda Lisesi 1.sınıfında  

ö�renim gören ö�renciler arasından, yansız 

olarak seçilmi� 20 deney, 20 kontrol grubu 

ö�rencisiyle yürütülmü�tür. Ara�tırma, 

okulun ö�renci sayısının az olması ve lise 

1.sınıfta okuyan ö�rencilerin genelinin aynı 

okulun ilkö�retim okulundan gelen 

ö�renciler olması ve ö�retmenlerin 

ö�rencileri uzun süredir ve yakından  

tanıması nedeniyle adı geçen okulda 

yapılmı�tır.  

Gruplar olu�turulmadan önce, lise 

1.sınıfta okuyan tüm ö�rencilere, bir 

ara�tırma yapıldı�ı, bu ara�tırmanın gere�i 

40 ö�renci ile çalı�ılaca�ı bu ö�rencilerin 

seçilmesinde ö�renci de�erlendirme ölçe�i 

fark puanlarının dikkate alınaca�ı ve bu 

nedenle ö�renci de�erlendirme ölçe�i 

(ÖDÖ)uygulanan tüm lise 1.sınıf 

ö�rencilerinin ara�tırmaya alınamayaca�ı 

söylenmi�tir.  

Denek seçimi �u yolla yapılmı�tır. 

Tüm lise 1.sınıf ö�rencilerine (toplam 55 

ö�renci) ve bu ö�rencilerin derslerine giren 

ö�retmenlerine (matematik, fizik, kimya, 

biyoloji, Türk dili, yabancı dil, co�rafya ve 

tarih dersi ö�retmenleri) ÖDÖ 

uygulanmı�tır. Ö�rencilerin doldurdu�u 

ÖDÖ sonuçları algılanan öntest puanlarını, 

Ö�retmenlerin doldurdu�u ÖDÖ sonuçları 

ise gözlenen puanlarını olu�turmu�tur. 

Ö�retmen ve ö�rencilere uygulanan ÖDÖ 

arasındaki fark saptanmı� ve farkı en fazla 

olandan ba�lanarak ö�renciler sıralanmı�tır. 

Daha sonra bu sıralamadan yazı tura 

yoluyla ö�renciler seçilerek, farkı en fazla 

olan ilk ö�renci deney, ikinci ö�renci ise 

kontrol grubuna konularak 20 ö�renci 

deney, 20 ö�renci de kontrol grubuna 

yerle�tirilerek deney ve kontrol grupları 

olu�turmu�tur. Farkı en az olan 15 ö�renci 

ise hiçbir gruba alınmamı�tır. 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubunu Olu�turan 

Ö�rencilerin Sayısal Da�ılımları 

 

 

Gruplar  Sayıları  

Deney 20 

Plasebo Kontrol 20 

Toplam 40 
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2.4. VER� TOPLAMA ARAÇLARI 

Bu ara�tırmada veri toplama aracı 

olarak Kuzgun’un (1993) geli�tirdi�i 

Ö�renciyi De�erlendirme Ölçe�i (ÖDÖ) 

kullanılmı�tır.  

2.4.1. VER�LER�N TOPLANMASI 

 Ö�renci De�erlendirme Ölçe�i 

(ÖDÖ), her derse ait yetenek puanlarını 

ölçen formdan olu�maktadır. Yetenek 

puanını ölçen formda yetene�i 

de�erlendirmede göz önüne alınabilecek 

yedi ölçüt vardır. Bu formların puanlanması 

“Ö�renci De�erlendirme Ölçe�i 

puanlaması” bölümünde açıklanmı�tır. Bu 

ölçek ö�renci ve ö�retmenlerine 

uygulanmı�tır. Ö�rencilere öntest ve sontest 

olarak iki defa uygulanan bu ölçek 

ö�rencilerin “algılanan yetenek öntest ve 

sontest puanlarını” olu�turmaktadır. 

Ö�retmenlere ise yalnızca bir kez 

uygulanan bu ölçek “ö�rencilerin gözlenen 

yetenek puanlarını” olu�turmaktadır. Bu 

puanlar üzerinde yapılan i�lemde ise 

“ö�rencilerin algılanan yetenek öntest ve 

sontest puanları ile gözlenen yetenek 

puanları” arasındaki farka bakılmaktadır. 

E�er “algılanan yetenek sontest puanları” 

ile “gözlenen yetenek puanlarının” farkı 

“algılanan yetenek öntest puanları” ile 

“gözlenen yetenek puanlarının” farkından 

dü�ük çıkarsa bu sonuç ö�rencilere 

uygulanan grup rehberli�i programının 

ö�rencilerin kendilerini (yeteneklerini) 

gerçekçi tanımalarına etkisinin göstergesi 

sayılmı�tır.  

2.4.2. Ö�RENC� 

DE�ERLEND�RME 

ÖLÇE�� (ÖDÖ) YETENEK 

FORMU PUANLAMASI 

Ölçe�i doldururken be� dereceli yanıt 

seçenekleri ve de�erleri, yetenek düzeyi 

için 1 puan “hiçbir zaman”, 2 puan “ara 

sıra”, 3 puan “bazen”, 4 puan “ço�u 

zaman”, 5 puan “her zaman” biçimindedir. 

ÖDÖ yetenek formunda yetene�i 

de�erlendirmede göz önüne alınabilecek 

ölçütler yedi tanedir. ÖDÖ’de her maddenin 

de�eri aynı de�ildir. Çünkü maddeler 

bilgiyi ö�renmeden kavramaya do�ru bir 

zorluk sırası izlemektedir. Bu nedenle 

ölçekteki maddelerin de�eri ise �öyle 

olmu�tur. 1.madde 0.25, 2.madde 0.50, 

3.madde 0.75, 4.madde 1.00, 5.madde 1.25, 

6.madde 1.50, 7.madde 1.75 puan 

de�erindedir.  Bir ö�rencinin yetenek puanı 

olarak alabilece�i en dü�ük puan 7, en 

yüksek puan ise 35 olabilir.  

2.5. VER�LER�N ANAL�Z� 

Ara�tırmanın, “gerçekçi alan tercihi 

yapmaya yönelik grup rehberli�i 

uygulamasına katılan deney grubu 

ö�rencilerinin, bu uygulama sonrasında 

kendilerini algılamalarına ili�kin yetenek 

puanlarının uygulama öncesine göre, 

ö�retmenlerin ö�rencilerine ait gözlenen 

yetenek puanlarına yakla�aca�ına” ili�kin 
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denencelerini test etmek için ili�kili gruplar 

için t-testi kullanılmı�tır.  

Verilerin çözümlenmesinde  p=<.05 

anlamlılık düzeyi benimsenmi�, anlamlı 

bulunanlar ise tabloda p<.05 olarak 

gösterilmi�tir. 

2.6. GERÇEKÇ� ALAN TERC�H� 

YAPMA GRUP REHBERL��� 

PROGRAMININ GENEL 

KAPSAMI VE ÖZELL�KLER� 

Ara�tırmacı tarafından geli�tirilen 

gerçekçi alan tercihi yapma grup rehberli�i 

programı, alan tercihi yapmada gerçekçi 

davranmayı etkileyen ve sürdüren etkenlere 

ili�kin bilgilendirme, gerçekçi tercih 

yapmada etkili olacak farkındalı�ı artırma, 

kendini ve çevreyi tanıma becerilerini 

kazandırmaya yönelik olarak 

yapılandırılmı� grupla uygulanan bir 

program niteli�indedir. Bu nedenle 

programın bilgilendirmeye ve etkile�ime 

dayalı bir program oldu�u söylenebilir.  

Gerçekçi alan tercihi yapma grup 

rehberli�i programı, yapacakları alan 

tercihinin kendilerine uygunlu�u konusunda 

kararsız olan ve sıkıntı ya�ayan lise 1.sınıf 

ö�rencilerinin birbirleriyle (kendi akran 

grubu içerisinde) duygu, dü�ünce ve 

davranı�larına ili�kin payla�ımlarda 

bulunarak onlardan geri bildirim alarak ve 

onlara geri bildirim vererek kendilerini 

tanımaları ve böylece kendilerine uygun 

alan tercihi yapma davranı�larına ili�kin 

farkındalık kazanmalarını, farklı açılardan 

kendilerini de�erlendirmelerini ve 

kendilerinin farkına varmalarını böylece 

gerçekçi alan tercihi yapma becerisi 

kazanmalarını sa�layacak biçimde 

yapılandırılmı�tır. Programın içeri�inde bu 

amaçlara uygun alı�tırmalar yer almaktadır. 

Programın do�ru uygulanması sonucunda, 

gerçekçi yani kendine uygun alan tercihi 

yapmada sıkıntı ya�ayan lise 1.sınıf 

ö�rencilerinin kendilerine ve tercih 

yapacakları alanlara ili�kin daha geni� bir 

bakı� açısı kazanarak kendilerine uygun 

tercih yapma yeterli�ine ula�maları 

amaçlanmı�tır. 

2.7. GRUP REHBERL��� 

UYGULAMASI 

Grup rehberli�inde grup üyelerinin 

akran grubu içerisinde, sıcak, yargılayıcı 

olmayan, rahat ve kabul edici bir ortam 

içinde, kendilerini geli�tirmeleri 

hedeflenmektedir. Bu rahatlatıcı ortamın, 

grup üyelerinin karar verme durumunda 

kar�ıla�ılan belirsizlik ortamına 

dayanabilmelerine ve karar verme 

durumunda ya�adıklarını, grup içinde dile 

getirip, di�er grup üyeleriyle payla�arak 

rahatlamalarına yardımcı olaca�ı 

dü�ünülmektedir. Bu konuda yapılan 

ara�tırmalarda, bireyin tercih yapma 

durumunda kar�ıla�tı�ı belirsizlikle ba�a 

çıkmasına ve ya�adı�ı rahatsız edici 

duyguları azaltmaya yardımcı olmanın 

bireyin kendini uygun gerçekçi ve etkili 
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kararlar almasına yardımcı olaca�ı 

belirtilmektedir (Mendonca ve Siess, 1976; 

Gelatt, 1987). Greenwald’da (1978), 

psikolojik danı�ma sürecinin karar verme 

ile yakından ili�kili oldu�unu vurgulamı� ve 

özellikle grup rehberli�i uygulamalarının 

katılanları gerçekçi tercih yapmaları 

konusunda geli�tirmede etkili olaca�ını 

belirtmi�tir. 

Bu yüzden, ara�tırmanın deney 

grubuyla grup rehberli�i uygulaması 

yapılmı�tır. Grup uygulamaları ara�tırıcı 

tarafından yürütülmü�tür. Grup rehberli�i 

uygulamaları her biri haftada 90 dakika 

olan 12 oturumdan 

olu�maktadır.Ara�tırmada kullanılan grup 

rehberli�i programında, di�er rehberlik 

gruplarında da temel alınan a�a�ıdaki 

amaçların ula�ılması hedeflenmi�tir; 

1. Bireyin, grup içinde yeteneklerini 

daha iyi tanıma fırsatı bulması, 

potansiyelinin farkına varması. 

2. Bireyin, akran grubu içinde, ki�iler 

arası ili�kilerde kendini sınama ve 

sosyal bir ortamda ki�ili�ini tanıma 

fırsatını bulması. 

3. Bireyin, grup ya�antısındaki 

payla�ma ortamında problemlerin 

.çözmede ve karar vermede yeni ve 

akılcı yollar bulabilmesi. 

Bu temel amaçlara ula�ılmasında, grup 

liderinin bazı rolleri ve sorumlulukları 

yerine getirmesi gerekmektedir. 

Ara�tırmanın amaçları do�rultusunda grup 

liderinin rolü �u �ekilde tanımlanmı�tır. 

1. Belirlenen amaçlara uygun bir grup 

ortamı olu�turmak. 

2. Bütün grup üyelerinin gruba 

katılarak duygu ve dü�üncelerini 

özgürce payla�abilmelerini 

sa�lamak. 

3. Gruba katılan bütün üyelerin 

kendilerini tanıma ve geli�tirme 

fırsatını bulmalarına yardımcı olma. 

Bu ara�tırmada uygulanan grup 

rehberli�i programında, grubu yöneten 

ara�tırıcı, öncelikle, birey merkezli 

yakla�ımın ilkelerine dayanarak gruba 

katılan üyelerin benlik kavramlarını 

tanımalarına yardımcı olmaya çalı�mı�tır. 

Ara�tırmanın deney grubuna 

uygulanan grup rehberli�i programının 

oturumları, yarı yapılandırılmı� bir özelli�e 

sahiptir. Öncelikle ara�tırıcı tarafından 

kapsamlı bir alan taraması yapılmı� ve 

benzer nitelikte geli�tirilmi� olan 

programlar incelenmi�tir. Daha sonra 

ara�tırıcı tarafından ara�tırmanın amaçlarına 

ve gruba katılacak olanlara kazandırılması 

hedeflenen ölçütlere uygun alı�tırmaları 

içeren bir etkile�im grubu programı 

olu�turulmu�tur. Grup rehberli�i programı 

uygulamaları Ankara Ferda lisesinin 

rehberlik ve  psikolojik danı�ma servisinde 

yapılmı�tır.  
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3. BULGULAR 

Ara�tırmanın denencelerini test etmek 

üzere deney ve kontrol gruplarındaki 

ö�rencilere öntest ve sontest olmak üzere 

iki kez, ö�retmenlere ise uygulama öncesi 

bir kez Ö�renci De�erlendirme Ölçe�i 

(ÖDÖ)  uygulanmı�tır. 

Gerçekçi alan tercihi yapma grup 

rehberli�i programının uygulandı�ı (deney 

grubu) ve uygulanmadı�ı (kontrol grubu) 

lise 1.sınıf ö�rencilerinin kendi 

yeteneklerini algılamalarına ili�kin öntest-

sontest puanlarıyla, ö�retmenlerin 

ö�rencilerin yeteneklerine ait gözlemlerini 

yansıtan puanlar incelenmi� ve ö�rencilerin 

sontest puanlarının, ölçüt olarak alınan 

ö�retmen puanlarıyla farkına bakılmı�tır. 

3.1. TÜM DERSLERE �L��K�N 

ALGILANAN VE 

GÖZLENEN YETENEK 

PUANLARI 

Deney ve kontrol grubunu olu�turan 

ö�rencilerin, Matematik, Fizik, Kimya, 

Biyoloji, Türk Dili, Yabancı Dil, Co�rafya 

ve Tarih derslerinin tamamından elde edilen 

ve kendi yeteneklerini algılamalarına ait 

öntest - sontest puanları ile ö�retmenlerinin 

onların yeteneklerine ili�kin gözlem 

puanlarının aritmetik ortalamaları Tablo 

3’de verilmi�tir. 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarının Algılanan 

Yetenek Öntest-Sontest Puanları ile Gözlenen 

Yetenek Puanlarına ait Ortalamalar (Tüm Grup) 

Yetenek  
Algılanan 

öntest 
Algılanan 

sontest Gözlenen 

Kontrol  20 193.01 193.65 160.55 
Deney 20 194.26 179.48 160.13 

 
Tablo 3 incelendi�inde, kontrol 

grubunu olu�turan ö�rencilerin kendi 

yeteneklerini algılamalarına ili�kin puan 

ortalamasının öntestte 193.01, sontestte 

193.65 oldu�u, deney grubunu olu�turan 

ö�rencilerin ise grup rehberli�i uygulaması 

öncesi puanlarının aritmetik ortalamasının 

194.26, buna kar�ın uygulama sonrası 

puanlarının ise 179.48 oldu�u 

görülmektedir.  

Ö�retmenlerin, kontrol grubunu 

olu�turan ö�rencilerin yeteneklerine ili�kin 

gözlemlerini gösteren ortalama puan 160.55 

iken, bu puan deney grubu ö�rencileri için 

160.13’dür. 

3.2. DENEY GRUBUNU 
OLU�TURAN 
Ö�RENC�LER�N, ÖNTEST 
VE SONTEST YETENEK 
ALGILARININ, 
Ö�RETMENLER�N�N 
GÖZLEM PUANLARI �LE 
KAR�ILA�TIRILMASI 

Grup rehberli�i programı 

uygulamalarına katılan deney grubu 

ö�rencilerinin kendi yeteneklerini 

algılamalarına ili�kin uygulama sonrası 

puanlarının, uygulama öncesi puanlarına 

göre, ö�retmenlerin gözlem puanlarına 

anlamlı biçimde yakla�aca�ına ili�kin 
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ara�tırmanın 1.1 nolu denencesini sınamak 

amacıyla yapılan ili�kili gruplar için t-testi 

sonuçları Tablo 4’de verilmi�tir. 

Tablo 4. Deney Grubundaki Ö�rencilerin, Öntest ve 

Sontest Yetenek Algı Puanları ile Ö�retmenlerin 

Gözlem Puanları Arasındaki Farkların Farkının 

Anlamlılı�ı �çin �li�kili t- Testi Sonuçları (Tüm 

Dersler)  

 

Tablo 4 incelendi�inde, deney 

grubundaki ö�rencilerin uygulanan grup 

rehberli�i programı öncesi kendi 

yeteneklerini algılamalarına ili�kin puanları 

ile ö�retmenlerin onların  yeteneklerine 

ili�kin gözlem puanları arasındaki farkın 

aritmetik ortalamasının 34.12 oldu�u, 

uygulanan grup rehberli�i programı 

sonrasında ise bunun 19.35’e dü�tü�ü ve 

farklara ait bu iki ortalama arasındaki farkın 

anlamlı oldu�u görülmektedir (t(19)=5.04, 

p<.001). 

Buna göre deney grubu ö�rencilerinin 

uygulanan grup rehberli�i programı 

öncesinde kendi yeteneklerini 

algılamalarına ili�kin puanları ile 

ö�retmenlerin, ö�rencilerin yeteneklerine 

ait gözlemlerine ili�kin puanları arasındaki 

fark, uygulanan grup rehberli�i sonrasında 

anlamlı bir biçimde azalmı�tır. Yani 

ö�rencilerin kendi yeteneklerini 

algılamalarına ait sontest puanları, 

ö�retmenlerin onların yeteneklerini 

algılamalarına ait puanlarına yakla�mı�tır. 

3.3. KONTROL GRUBUNU 
OLU�TURAN 
Ö�RENC�LER�N ÖNTEST 
VE SONTEST YETENEK 
ALGILARININ 
Ö�RETMENLER�N�N 
GÖZLEM PUANLARI �LE 
KAR�ILA�TIRILMASI 

Grup rehberli�i programı 

uygulanmayan kontrol grubu ö�rencilerinin 

kendi yeteneklerini algılamalarına ili�kin 

öntest puanları ile ö�retmenlerin, 

ö�rencilerin yeteneklerine ili�kin gözlem 

puanları arasındaki farkın sontestte anlamlı 

biçimde de�i�meyece�ine ili�kin 

ara�tırmanın 1.2 nolu denencesini sınamak 

amacıyla yapılan ili�kili gruplar için t-testi 

sonuçları Tablo 5’de verilmi�tir. 

Tablo 5. Kontrol Grubundaki Ö�rencilerin, Öntest ve 

Sontest Yetenek Algı Puanları ile  Ö�retmenlerin 

Gözlem Puanları Arasındaki Farkların Farkının 

Anlamlılı�ı �çin �li�kili t-Testi Sonuçları (Tüm 

Dersler)  

Ölçüm  n X S Sd t p 
Fark 1   
(öntest – gözlenen ) 20 32.46 26.05 

Fark 2  (sontest – 
gözlenen) 20 33.10 25.26 

19 -1.03 .316 

 

Tablo 5 incelendi�inde, kontrol 

grubundaki ö�rencilerin kendi yeteneklerini 

algılamalarına ili�kin puanları ile 

ö�retmenlerin onların  yeteneklerine ili�kin 

gözlem puanları arasındaki farkın aritmetik 

ortalamasının öntestte 32.46, sontestte ise 

33.10 oldu�u ve farklara ait bu iki ortalama 

Ölçüm  n X S Sd t p 
Fark 1   
(öntest - 
gözlenen ) 

20 34.12 27.71 .000 

Fark 2   
(sontest - 
gözlenen) 

20 19.35 20.94 

19 5.04 
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arasındaki farkın anlamlı olmadı�ı 

görülmektedir   (t(19)= -1.03, p>.05).  

Yani ö�rencilerin kendi yeteneklerini 

algılamalarına ait sontest puanları, 

ö�retmenlerin onların yeteneklerini 

algılamalarına ait puanlarına 

yakla�mamı�tır. Buna göre, kontrol grubu 

ö�rencilerine kendi yeteneklerini daha 

gerçekçi algılamaları yönünde her hangi bir 

program uygulanmadı�ından, bu 

ö�rencilerin kendi yeteneklerini 

algılamalarında bir de�i�im gözlenmemi�tir.  

3.4. DENEY VE KONTROL 
GRUBUNU OLU�TURAN 
Ö�RENC�LER�N ÖNTEST 
VE SONTEST YETENEK 
ALGILARININ, 
Ö�RETMENLER�N�N 
GÖZLEM PUANLARI �LE 
KAR�ILA�TIRILMASI 

Deney (Tablo 4) ve kontrol (Tablo5) 

grupları arasında elde edilen de�i�imler 

arasındaki farkın anlamlılı�ına ait 

ara�tırmanın 1.3 nolu  denencesini test 

etmek amacıyla fark puanları üzerinden 

ili�kisiz gruplar için t-testi yapılmı� ve 

sonuçları Tablo 6’de verilmi�tir. 

Tablo 6. Deney ve Kontrol Grubu Ö�rencilerinin, 

Öntest ve Sontest Yetenek Algı Puanları ile 

Ö�retmenlerinin Gözlem Puanları Arasındaki Farkın 

Anlamlılı�ına �li�kin t-Testi Sonuçları (Tüm Grup) 

Grup  n X S sd t p 
Kontrol  20 -0.63 2.76 
Deney  20 14.77 13.10 

38 -5.15 .000 

 

Tablo 6’da görüldü�ü gibi, kontrol 

grubundaki ö�rencilerin kendi yetenek 

algılarına ili�kin öntest puanları ile 

ö�retmenlerin gözlem puanları arasındaki 

fark ile ö�retmen ve ö�renciler arasında son 

testte elde edilen farktaki de�i�imin 

aritmetik ortalaması –0.63 iken, bu 

de�i�imin aritmetik ortalaması deney grubu 

ö�rencilerinde 14.77’dir. Deney ve kontrol 

gruplarından elde edilen bu iki fark puanına 

ait ortalama puanlar arasındaki fark anlamlı 

bulunmu�tur ( t (38)= -5.15, p<.001). 

Bu bulgu, deney grubu ö�rencilerinin 

grup rehberli�i uygulaması sonrası kendi 

yeteneklerini algılamalarına ili�kin 

puanlarının, uygulama öncesine göre, 

ö�retmenlerin gözlem puanlarına, kontrol 

grubundaki ö�rencilerin puanlarına oranla 

anlamlı bir biçimde daha fazla yakla�tı�ını 

göstermektedir. 

 4. TARTI�MA VE YORUM 

Bu ara�tırmanın amacı, gerçekçi alan 

tercihi yapmaya yönelik grup rehberli�i 

programının, lise 1.sınıf ö�rencilerinin 

kendi yeteneklerini daha gerçekçi 

algılamalarına etkisini saptamaktı. Bu 

çerçevede ara�tırmanın denencelerinde, 

grup rehberli�i programına katılan 

ö�rencilerin bu uygulamalardan sonra genel 

(tüm dersler bakımından topluca) 

yeteneklerini daha gerçekçi algılayacakları, 

buna kar�ın bu programa katılmayan 

ö�rencilerin yeteneklerini algılama 

düzeylerinde bir de�i�menin olmayaca�ı 

ifade edilmi�ti.  



Grup Rehberli�inin Lise 1. Sınıf Ö�rencilerinin Alan Tercihlerinde … D. Aydın 150 

Elde edilen bulgular tüm dersler 

bakımından incelendi�inde, ara�tırmacı 

tarafından geli�tirilen grup rehberli�i 

programının ö�rencilerin gerçekçi alan 

tercihi yapmalarında kendi yeteneklerini 

daha gerçekçi algılamalarına yol açtı�ını 

ortaya koymaktadır.   

 Bu ara�tırmada, grup rehberli�i 

uygulamalarına katılan ö�rencilerin kendi 

yeteneklerini daha gerçekçi algılamaları 

biçiminde ortaya çıkan sonuç, ülkemizde ve 

yurt dı�ında yapılan pek çok ara�tırma 

bulgusuyla da (Uysal 1970; Pallone ve 

Hosinsky 1966; Burgoyne 1979; Kuzgun 

1983; �zci 1986) tutarlılık göstermektedir. 

Bu ara�tırmalarda ö�rencilerin meslek 

seçimlerini benlik kavramlarına göre de�il 

de, ideal benliklerine göre yaptıkları 

saptanmı�tır. Bir ba�ka anlatımla, 

ö�rencilerin pek ço�unun kendi 

yeteneklerini gerçekte oldu�u gibi de�il de, 

olmasını istedikleri gibi algıladıklarını 

ortaya koymaktadır. Nitekim ülkemizde 

yapılan birçok ara�tırmada da, ö�rencilerin 

alan ve meslek tercihlerini yaparken, 

çevrelerindeki ki�ilerin öneri ve 

telkinlerinden önemli oranda etkilendikleri 

ortaya konmu�tur (Uysal 1970; Yıldırım 

1972; Kuzgun 1978; Toker 1978; Oral 

1983). 

Kuzgun (1984) bir kimsenin meslek 

seçme kararının, yeteneklerini algılama ve 

de�erlendirme derecesinden kaynaklandı�ı 

görü�ündedir. �fade edilen yetenekler aynı 

zamanda bireyin yeteneklerine ili�kin 

benlik kavramının da ifadesidir. 

Kuzgun’un bulguları ile de desteklenen 

bu görü�ler ayrıca, bazı danı�ma 

psikologları örne�in, Bordin (1943) ve 

Super (1957)  tarafından da ileri 

sürülmü�tür. Benlik kavramının bireyin 

davranı�larının belirleyicisi oldu�u 

görü�ünden hareket eden bu kuramcılar, 

meslek seçme davranı�ının da benlik 

kavramı tarafından belirlendi�ini, bir ba�ka 

ifade ile bireylerin meslek seçiminde 

bulunurken benlik kavramlarına uygun 

dü�en etkinlikleri içeren mesleklere 

yöneldiklerini ileri sürmektedirler. Bordin, 

geçirilen ya�antılar ile bireyin kendisine 

ili�kin genel benlik kavramı ve algısının 

de�i�ebilece�i gibi, yeteneklerine ili�kin 

daha belirgin algılarının da 

de�i�ebilece�ini, böylece kendine ili�kin 

de�erlendirmeleri de�i�en bireyin önceden 

tercih etti�i mesle�i reddedebilece�ini ya da 

bu mesle�e yönelebilece�ini belirtmektedir 

(akt. Kuzgun 1983,1984). Super ‘da 

(1963,1970) meslek seçiminin, bireyin 

kendinde bulundu�una inandı�ı özellikler 

ile seçmeyi dü�ündü�ü mesle�e atfetti�e 

özellikler arasında uyu�um oldu�unda 

gerçekle�ti�ini belirtmektedir. 

Meslek seçme sürecinin temelinde, 

bireyin kendini ve meslekleri tanımasının 

önemi büyüktür. Birey kendini ve 

meslekleri ne kadar çok tanırsa, kendine 

uygun mesle�e yönelmesi de o kadar 
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artacaktır.  Kendini tanıma, bireyin bir 

süreç olarak,  de�i�ik etkinliklerde kendini 

gözleyerek özellikleri konusunda 

bilinçlenmesiyle olanaklıdır (Ener 1980; 

Cromwell 1972; Woodwort 1972). �fade 

edilen yetenekler, bu yeteneklere ili�kin 

benlik kavramının ifadesidir. Kuzgun 

(1978) bireyin edilgen bir konumdayken 

sahip oldu�u yeteneklerine bir anlam 

veremeyece�ini, onun farklı yeteneklerine 

ili�kin benlik kavramlarının ancak bir rol, 

bir durum, bir pozisyon, bir i� yaparken ve 

bir takım ili�kiler sistemi içinde 

davranırken olu�abilece�ini belirtmektedir. 

Tan (1986) ise benlik kavramının bireyin 

mesleki davranı�ının belirleyicisi oldu�unu, 

bireyin sürekli olarak yetene�ine, benli�ine 

uygun bir rol bulma iste�i içinde oldu�u 

görü�ündedir. Rosey de bireyin kendisi ile 

ya�antılarının ba�da�masının onun 

olgunla�masını ve uyum yetene�ini 

arttırdı�ı dü�üncesindedir (Akt. Kuzgun 

1984). 

 Yukarıda da belirtildi�i üzere, bu 

ara�tırma kapsamında elde edilen bulgular, 

uygulanan grup rehberli�i programının 

ö�rencilerin kendilerini daha gerçekçi 

algılamaları üzerinde çok büyük bir oranda 

etkili oldu�unu ortaya koymaktadır.  

Ancak bu ara�tırmanın sonucu, alanda 

daha önce yapılmı� benzer  ara�tırma 

bulguları ile de bütünle�erek gerçekçi alan 

tercihi yapmaya yönelik grup rehberli�i 

programının etkili oldu�una ili�kin 

deneysel sonuçlara yeni bir bulgu 

sa�layarak, daha önce yapılmı� bulgulara da 

katkıda bulunmu�tur. 

 Bu ara�tırma, ülkemizdeki gerçekçi 

alan tercihi yapmaya ili�kin kaynakların 

sınırlılı�ına dikkat çekerek, rehberlik ve 

psikolojik danı�ma alanına katkıda 

bulunmu�tur. Ayrıca, ara�tırma kapsamında 

geli�tirilen ve ö�rencilerin kendi 

yeteneklerini daha gerçekçi tanımaları 

üzerinde etkili oldu�u saptanan 

yapılandırılmı� bir grup rehberli�i 

programının benzer alanlarda geli�tirilecek 

çe�itli programlara da yol gösterici nitelikte 

katkıda bulunaca�ı söylenebilir. 

5. SONUÇ VE ÖNER�LER 

1. Bu ara�tırma kapsamında 

geli�tirilen gerçekçi alan tercihi yapmaya 

yönelik grup rehberli�i programı 

ö�rencilerin kendilerini algıladıkları 

yeteneklerini ölçüt olarak alınan gözlenen 

yeteneklere yakla�tırdı�ı ve ö�rencilerin 

kendilerini daha gerçekçi algılamalarını 

sa�ladı�ı saptanmı�tır. Etkilili�i saptanan 

bu program M.E.B. ile i�birli�i yapılarak 

mesleki rehberlik kapsamında okullarda 

kullanılması sa�lanabilir. 

2. Bu ara�tırma sonuçları 

göstermektedir ki ara�tırma kapsamında 

geli�tirilen gerçekçi alan tercihi yapmaya 

yönelik grup rehberli�i programı 

ara�tırmaya katılan deney grubu 

ö�rencilerinin kendi yeteneklerini daha 
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gerçekçi tanımalarında etkili olmu�tur. Bu 

sonuca dayanarak, ders ö�retmenlerinin 

kendi dersleri içerisinde ö�rencilerine kendi 

derslerinde gerekli yeteneklere ili�kin bilgi 

vermesi ve ö�rencilerinin yeteneklerine 

ili�kin gözlemleri sonucu olu�an 

geribildirimler vererek ö�rencilerin 

kendilerini daha gerçekçi tanımaları 

sa�lanabilir. 

3. Bu ara�tırma kapsamında 

geli�tirilen gerçekçi alan tercihi yapmaya 

yönelik grup rehberli�i programı daha kısa 

sürede (8-10 oturum) ve daha kolay 

uygulanabilir bir içerikle hazırlanıp 

etkilili�i test edilebilir. 

4. Bu ara�tırma kapsamında 

geli�tirilen gerçekçi alan tercihi yapmaya 

yönelik grup rehberli�i programı daha alt 

sınıflarda (6.7.8. sınıflarda) ve daha zengin 

içerikle hazırlanıp etkilili�i test edilebilir. 

5. Bu ara�tırmada kullanılan ölçme 

aracı olan Ö�renci De�erlendirme Ölçe�ine 

(ÖDÖ) ili�kin daha güçlü veriler elde etmek 

için bu araç e�itim bakımından farklı 

e�itimler veren teknik liseler ve meslek 

liseleri ö�rencilerinden alınacak 

örneklemlerle de kar�ıla�tırmalı çalı�ma 

yapılabilir. 

6. Gerçekçi alan tercihi yapmaya 

yönelik grup rehberli�i programının 

uygulandı�ı deney ve programın 

uygulanmadı�ı kontrol gruplarında olan 

ö�rencilerin yaptıkları alan tercihlerinin 

kendilerine uygunlu�u lise 2.sınıfta 

ö�renciler takip edilerek programın kalıcı 

etkisine ili�kin daha sa�lam kanıtlara 

ula�ılabilir. 

7. Ö�rencilerin yaptıkları alan ve 

meslek tercihlerinin ailelerinin sahip 

oldukları kültür yapısıyla, ekonomik 

düzeyleriyle ve karde� sayılarıyla 

ili�kilerine bakılarak daha ayrıntılı ve 

zengin grup rehberli�i programı 

hazırlanabilir. 

8. Okul psikolojik danı�manları 

tarafından her ö�retim kademesindeki 

ö�rencilerin kendilerini ve meslekleri 

tanıma düzeyleri bulunarak bu ö�rencilere 

kendilerini ve meslekleri tanıtıcı özel 

etkinlik programı olu�turulabilir ve 

etkililikleri incelenebilir. 
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