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BÖLÜM ı

GıRış

Günümüz Türkiye'sinde işsizlik en önemli toplumsal sorunlarda biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz bu sorunbüyük ölçüde ülkemizin içinde bulundugu
sosyal ve ekonomik koşullardan kaynaklanmaktadır. Ancak, yüksekögretim

.kurumlarında yetiştirilen insangücü ile toplumun ihtiyacı olan insangücü arasındaki
niceliksel ve niteliksel farklılık, bir yandan insangücü verimini düşürürken diger
yandan yüksekögrenim görmüş kişilerin de işsiz kalmalarına neden olmaktadır. Bu
sorun özellilçle sosyal bilimler alanındaki bazı bölümlerden mezun olan kişiler için
dahaönemkazanmaktadır. -

Bu bölümlerden mezun olanlann iş bulmada zorluk çekmeleri, çogunlukla
uzmanlık alanlarının dışında çalışmak zorunda kalmaları ya da iş bulamamaları, bu
bölümlerde okuyan ögrencilerin demesIekleri ile ilgili gelecege yönelik
beklentilerini olumsuz yönde etkiledigi gözlenmektedir. Bu durumun ögrencilerin
okula ve 4erslere karşı tutumlannı, ders çalışmaya yönelik güdülerini ve okul
başarılarınıolumsuz yönde eıkileyecegi düşünülebilir.

Bu araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Egitim Bilimleri Bölümüne devam eden
ögreneilerin meslekleri ile ilgili beklentilerinin nasıl oldugu ve ögrencilerin
beklentileri ile akademik başarılan arasındabir ilişki olup olmadıgına bakılmıştır.

ÖArencilerin Meslekleri ile İlgili Beklentileri

Beklenti, bireylerin gerçekleri gözönünde bulundurarak, gelecekteki
performanslanm tahmineuneleri ya da gelecekteki performanslan hakkında yargıda
bulunmalarıdır. Bireylerin dilekleri ile beklentileri arasında yakın ilişki olmasına
karşın dilekte gerçekten çok bireyi.. \leri, arzuları gibi duyguları önemli roloynar
(Qünçer, 1982, s. 244).

Dilekler genellikle beklentilerden daha üst düzeydedir. Dileklerin
gerçekleştirilmesini güçleştiren birçok engel bulunmaktadır. Bu engeller bireyin
beklenti düzeyini düşürür. Bireyin beklentileri gerçekıere dayalı olmakla birlikte,
(ılı)H.O. Eıitim Fakültesi-Oıretim üyesi
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gerçe~in birey tarafından nasıl algılandı~ı da önemlidir. Bu da bireyin geçirdi~i
yaşantılarabağlı olarak değişir.

Ö~rencilerin mesleki beklentileri ile ilgili araştırmalar,. ö~rencilerin mesleki
beklentilerinin, babanın mesleği ve ailenin çocuktan eğitimle ilgili beklentileri
tarafından etkilendiğini gösterıpektedir. Ailenin yanısıra, okul yaşantıları ve
ö~etmenin: ö~renci ile ilgili beklentilerinin de Öğrencilerin akademik ve mesleki
beklentilerini etkilediği saptanmıştır. Ancak bu araştırmalar lise ve liseden alt
düzeydeki e~itimkurumlarınadevam eden Öğrencilerüzerindeyürütülmüştür.

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin meslekleri ile ilgili beklentileri
incelenmiştir. Öğrencilerin meslekleri ile ilgili geleceğe yÖnelik beklentilerini
belirlemek amacıyla ölçme aracı geliştirilirken öğrencilerin bu konudaki görüşleri
alınmıştır. GÖrüşlerin değerlendirilmesi sırasında Öğrenci beklentilerinin iki konuda
yoğunlaştığı görülmüştür. Bunlar mezun.olduktan sonra meşlekleri ile ilgili bi~iş
bulabilme ve meslekleri ile ilgili bir işte çalışırken başarılı olmadır.

Üniversite Eğitim ProgrÜmiarıÖğrencilere belli bir meslekle ilgili gerekli bilgi
ve becerileri kazandırmaya yönelik olduğu için, üniversite Öğrencilerinin mesleki
beklentilerinin devam ettikleri eğitim programından etkilenmesi beklenir.
Ö~encilerin .aldıklarıderslerdekaz~mdıklarıbilgi ve becerilerinkendilerinene derecede
yararlı olaca~ı hakkındaki yargıları, öğretmenlerin kendi başarıları hakkında verdi~i
dönütlerbeklenti düzeylerini etkiler.

Bu nedenle toplumunihtiyaçlan ve öğrencinin eğitim ihtiyacına uygun olarak
hazırlanmış bir eğitim programına devam eden Öğrencinin mesleğe yönelik
beklentisinin olumlu olması beklenir. Ayrıca öğrencilerin eğitim programında yer
alan hedeflere ulaştıkça, yani sınıf düzeyleri yükseldikçe beklentilerinin de olumlu
yönde gelişmesi gerekir.

Ancak eğitim prograınıarı dışında, araştırmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun
mesleki beklentilerini etkileyebilecek bir başka değişken daha vardır. Bu da,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri BÖlümü öğrencilerinin meslekleri ile ilgili
bir işte çalışma imkanı bulmalannda güçlük çekecekleri biçimindeki atgılarıdır. Bu
nedenle bundan sonraki bölümlerde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri B91ümü tanıtıldıktan sonra, Öğrencilerin mesleki beklentilerini
etkileyebilecek iki değişken, istihdam sorunu ve uygulanmakta olan eğitim
programlarıüzerindedurulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri BÜlümü

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
2809 sayılı.Yükseköğretim KuruıTılanTeşkilatı hakkında 41 sayılı hükümlere göre
20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur(1). Fakülte, Eğitim Bilimleri, Fen E~itimi
ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinden oluşmaktadır.

(1) Eğitim Bilimlcri Bölümü, Eğitim Fakültcsi kurulmadan önce. Sosyal ve ıdari Bilimler
Fakültcsi içinde Eğitim Bölümü ve Psikolojik Danı~ma ve Rehberlik bölilmieri olarak iki
bölüm halinde lisans üstüve öğrctmcnlikscrtifikasıprob'Tamlanyürütmckteydi.
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Egitim Bilimleri Bölümü ise Egitim Programları ve Ögretim, Egitimde Ölçme
ve Degerlendirme, Eğitimde Psikolojik Hizmetler ile Eğitim Yönetimi Teftişi
Planlaması ve Ekonomisi (2) anabilim dallarındanoluşmaktadır.

Eğitim Bilimlcd bölümü ilk kez 1983 - 84 öğretim yılında ilk mezunlarını
vermiştir. Anabilim dallarına lise ve dengi okullarından mezun olan ve ÖSYM
tarafından yapılan seçme sınavlarında başarıla olan ögreneiler kabul edilmektedir.
Öğrenimsüresi4 yddır.

.

Anabilim dallarınınamaçları Fakülte kayıtlarında şöyle belirlenmiştir:

1. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı: Okullara, Bakanlık ve .

kurumlarıneğitim birimlerine, Talim Terbiye Daresi'ne uzman, uzman yardımcısı,
Eğitim Programları ve Öğretim eleımını yetiştirmek.

2. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı: Okullarda ve Kamu
kuruluşlarınıneğitim birimlerindeölçme ve değerlendirme konusundadüzenlemeler
yapacak ve yürütecek, ölçme ar~çları geliştirecek, uygulayacak ve sonuçları
yorumlayacak elemanlar yetiştirmek.

.

3. Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı: Milli Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanlığı'na bağlı okullarda, rehberli merkezlerinde, S~lık ve Sosyal Yardım
Bakanlıgı'na baglı kuruluşlarda, üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde,
sanayide, diğer kamu ve özel kuruluşlarda lisans, lisans üstü ve doktora düzeyinde
ihtiyaç duyulan psikolojik danışma've rehberlik seçimi ve halkla ilişkiler konularıda
uzınan yardımcısı ve uzmanlar.yetiştirmek.

.

Türkiye'de Eğitim Uzmanlarının Durumu

Egitim uzmanı, değişik sistemlerde, kurumlarda ve kademelerde ögretme ve
öğrenme ortamını en etkili biçimde oluşturarakeğitimin amaçlarını gerçekleştirecek
yöntemlere, öğretmenIere,öğrencilere, vclilere.kılavuzluk ve yardım edecek nitelikte,
eğitim bilimlerinin bir dalında, kuramsal alanda ve uygulamada uzmanlaşmış kişidir
(Onbirinci EgitimŞurası, 1982, s. 108).

Ülkemizde eğitim uzmanlığı eğitimine 1960'lı yılarda bazı üniversitelerde
Egitim Fakültesi veya Bölümü açılarak başlanmıştır. Bu fakülte ve bölümlerin
programları büyük ölçüde BaLı ülkelerindeki uygulamalar örnek alınarak
hazırlanmıştır.

1981 yılında Yükseköğretim Kurumu'nun kuruluşundan sonra, Egitim
Fakülteleri'nin sayısında önemli arlıŞ sağlanmıştır. Bununla birlikte lisans düzeyinde
eğitim uzmanı yetiştiren bölümlerin sayı"" da artmıştır. Günümüzde her yıl çeşitli
Eğitim Fakültelerinin, Eğitim Prograı 'I ve Öğretim Dalına 197. Eğitimde
Psikolojik Hizmetler ve Rehberlik ilc PsiKolojik Danışmanlık dalına 572, Eğitim

(2) Bu anabilim dalı en az Uç sene Öğretmenlik yapmış ve ÖSYM seçme smavlarında başarılı
olan Öğrencileri kabul ettiği için Öğrenci sayısı diğer anabilim dallarına gÖre oldukça azdır. Bu
nedenle, Eğitim YöneLimi, Tefıişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı araşlırmanın
dı§ınd;ı ıutulmu§Lur.
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Yönetimi ve Planlaması ile Egitim Yöneticili~i ve Denetciligi Dalına 156, Eltitimde
Ölçme ve DelterlendirmeDalına ise 40 öltrencialınmaktadır. ÖltrencilerinFaküıte ve
dallarına göre daltı1ıri:nTablo l'de verilmektedir. (ÖSYM Öltrenci Kılavuzu, 1988).

Eğitim Uzmanlarının İstihdam Alanları

Eltitim Bilimlerinin Egitim Uzmanhgı alanlarından mezun olanların aşagıdaki
kurumlardaistihdamedilmeleribeklenmektedir:

.

ı. Milli Egitim Gençlik ve Spor,Bakan1ıgı
2. Özel ve Resmi Kurumların Egitim Birimleri
3. Egitim Faküıte ve Bölümleri

TABLO 1.1
Eğitim Uzmam Yetiştiren Fakülte ve Uzmanlık Dalları

Fakülte ve Uzmanlık Alanı Öğrenci Kontenjanı,

Ankara Üniversitesi Eğt. Bil. Fak.
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Boğaziçi Üniversitesi Eğt. Fak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Çukurova Üniversitesi Eğt. Fak.
Eğitim Programları ve Öğretim

Gazi Üniversitesi Eğitim Fak.
Eğitim Programları ve Öğretim
Rehberlik ve PS,ikolojikDanışmanlık
Eğitim Yöneticiliği ve Denetcİliği

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak.
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği

İnönü Üniversitesi Eğt. Fak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğt. Fak.
Rehberlik Ve, Psikolojik Danışmanlık

~; mara Üniversitesi Atatürk Eğt. )"ak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Orta. Doğu Teknik Üniversitesi Eğt. Fak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

96
96
96

41
41
ii)

40
40
40
40

40
40

40

40

45

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı

Ülkemizde yükseköltretim kurumları dışında kalan tüm egitim kurumları Milli
Egitim Gençlik ve Spor Bakanlıgı'l1a baglı oldugu için egitim uzmanlarına en fazla

.
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programları ile Türkiye'deki çeşitli eğiLim fakülte ve bölümlerine öğretim elemanı
yetiştirmektir. '..

'Türkiye'de 20 Eğitim Fakültesi ve çeşitli üniversite ve eğitim fakültelerine bağlı
23 eğitim yüksek okulu bulunmaktadır. Bu fakülde ve yüksek okulların listesi
aşağıdadır.

Eğitim Fakülteleri

1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
2. Anadolu Üniversitesi E~itim Fakültesi

3. Atatürk Üniversites! EğiLim FakülLesi
4. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
5. Çukuova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
6. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi

7. Buca Eğitim Fakültesi
8. Gazi EğiLim Fakültesi
9. Hacettepe Üniversitesi EğiLim Fakültesi
10. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
i 1. Marmara Üniversitesi Atatürk EğiLim Fakültesi

. 12. OndokuzMayıs ÜniversitesiEğitimFakültesi
13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
14. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi

15. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
16. Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi
17. Fırat Üniversitesi Teknik Eğilim Fakültesi
18. Gazi'Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
19. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
20. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Eğitim Yüksek Okullan

1. Ağrı Eğilim Yüksek Okulu

2. Erzincan Eğitim'Yüksek Okulu
3. Hatay Eğitim Yüksek Okulu
4. Adana Eğitim Yüksek Okulu

5. Siirt Eğitim Yüksek Okulu

6. Diyarbakır Eğitim YUksek Okulu
7. Demird Eğitim Yüksek Okulu

i

8. Denizli Eğitim Yüksek Okulu

9. İzmir E~itim Yüksek Okulu
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10. Bolu Eğitim Yüksek Okulu
11. Kastamonu Eğilim Yüksek Okulu

12. Kırşehır Eğitim Yüksek Okulu
13. Çanakkale Eğilim Yüksek Okulu
14. EdirneEğilim YüksekOkulu .

15. Uludağ Üniversitesi Eğitim FaküILesi Yüksek Eğitfm Okulu

16. 100. Yıl Eğitim Yüksek Okulu
17. Gazi Üniversitesi Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulu
18. Giresun Eğitim Yüksek Okulu
19. İstanbul Eğitim Yüksek Okulu
20. Amasya Eğilim Yüksek Okulu
21. Samsun Eğilim Yüksek Okulu
22. Niğde Eğilim Yüksek Okulu
23. Selçuk Üniversitesi Kız Sanat Eğitim Yüksek Okulu

Bu üç istihdam alanı dışında, eğitim uzmanlarının, dershanelerde, çocuk
yuvalarında ve yurtlarda da çalışma imkanları vardır. .

Özetle, ülkemizde Eğitim Bilimleri Bölümleri, öğrencilerini büyük ölçüde Milli
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ilc çeşitli kurum ve kuruluşların eğitim
birimlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla yetiştirmektedirler. Elimizde bu kurum
ve kuruluşların-eğitimalanında yeLişmişinsangücü ihtiyaçları hakkında kesin sayısal
bilgiler bulunmamakla birlikte eğitim uzmanları için geniş bir istihdam alanı
bulunduğu söylenebilir. Ancak, bu kurum ve kuruluşlardaEğitim Uzmanı statüsünde
çalışan birçok eleman eğilim uzmanhğı ile ilgili bir alandan mezun olmadıkları da
bilinen bir gerçektir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Uygulanmakta
Olan Programlar

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü "Eğitim Programları ve
Öğretim", "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" "Eğitimde Psikolojik Hizmetler"
Anabilim Dalı Programları 1983 yılında hazırlanmıştır.Programlar hazırlanırken ilk
iki yıl programlarının tüm anabilim dallarında ortak olması ilkesi benimsenmiştir.
tık iki yılhk programda öğrencilerin eğilimle ilgili temel bilim alanlarındaki
eksikliklerini tamamlayıcı ve eğitimin temelleriyle ilgili <ılanların tanıtılmasına
yönelik derslere yer verilmişLir.Son iki yılda ise her anabilim dalının kendi alanları'
için gerekli gördükleri bilgi ve becerileri kazandırıcı nitelikteki derslere ağırlık
verilmiştir.

Anabilim dallarının dört yıllık eğitim programları incelendiğinde, programda
yeralan dersleri dört gruptatoplamakmümküngörünmektedir.Bunlar;

1. Bölüm dışı zorunlu seçmeli dersler
2. Egitim bilimine katkıda bulunan temel bilim alanlarıyla ilgili dersler

99

--



T

3. Egitimin temel alanlarıyJa ilgili dersler
4. Anabilim daJlarıyla ilgili dersler.

Bölüm Dışı Zorunlu ve Seçmeli Dersler: Bu dersler Yüksek Ögrelim
Kurumu'nca bütün üniversitelerde okutulması zorunlu kılınan derslerdir. Bunlardan
Yabancı Dil (haftada dört saat), Türkçe Kompozisyon (haftadaiki saat), Türk İnkılap
Tarihi (haftada iki saat) tüm öğrenciler için zorunludur. Ayrıca öğrenciler Beden
Eğitimi ve Güzel Sanatlarla ilgili bir dersi zorunlu olarak seçmektedirler. Bu
derslerden Yabancı dil bir yıllık, diğerleri ise birer sömestreliktir, İki kredilik Türk
lnkılap Tarihi dışındakalan derslerkredisizdir.

Eğitim Bilimine Katkıda Bulunan Temel Bilim Alanları ile İlgili
Dersler: Bu dersler öğrencilerin temel bilim alanlarındaki bilgi eksikliklerini
gidermek için ve bölüm derslerine hazırlanmalarını sağlamak amacıyla programa
konulmuştur. Bu dersler tiim anabilim dalları için ortaktırve büyük ölçüde birinci yıl
programındayer almaktadır.:Bunlar;Genel İktisat,Modem Biyoloji, Temel Matematik,
Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Felsefeye Giriş, Sosyal Antropolojiye Giriş ve
Sosyal Psikoloji dersleridir.Herbiriüçer kredilik olan bu derslerdensadece Psikolojiye'
Giriş ve Sosyal Psikoloji dersleri Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından açılmaktadır.
Diğer dersler ise üniversitedekiilgili bölümlerce Egitim Bilimleri Bölümü öğrencileri
için açılır ve içerikleridersi verenbölümIcroesaptanır.

. . .
Eğitimin Temel Alanları ile ilgili Dersler: Bunlar, Eğitim Bilimine

. Giriş, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Eğitim Felsefesi, Egitim
Sosyolojisi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirmeye Giriş,
Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Eğitim Tarihi, Karşılaştırmalı Egitim, Egitim
Ekonomisi ve Eğitim Planlaması dersleridir. Bu dersler öğrencilere eğitimin
temelleriyle ilgili temel kavram ilke ve olguların bilgisini kazandırmak ve Eğitim,
Bilimleri alanlarını tanıtmak amacıyla programa alınmıştır. Üçer kredilik olan bu
derslerinbüyük bir çoğunluğu ikinci yıl programındayer almaktadır.,

Anabilim' dalı programlarında yer alan bir 'kredilik Kaynak Tarama ve Rapor
Yazma, üçer kredilik; İstatistik i ve II, Programlama -I ve II, Bireyi Tanıma
Teknikleri ve Ölçme Teknikleri dersleri ise ögreneilerin Egitim Bilimleri alanında
araştırmayapma becerilerini geliştirmeye yönelik derslerdir.

Anabilim Dalıyla İlgili Dersler: Bunlar öğrencilerindevam ettikleri
anabilinıdalındauzmanlaşmalarınısağlayacak derslerdir.Bu dersleranabilinıda11arına
göre aşağıda verilmiştir.

1. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı: Program
Geliştirme ve Öğretim, Öğrenme ve Öğretıne Süreçleri i ve II, lletişime Giriş, Eğitim
Teknolojisi, Program Geliştirme Uygulaması, Öğretıne Yöntem ve Teknikleri,

.Program Değerlendirme, Öğretiin Denetimi, Ülkemizde Program Geliştirme Semineri,
Okullarda Rehberlik Hizmeti ve İstatistikIII. Bu derslerüç krediliktir.

2. Eğitimde Ölçme ve Değerl~ndirme Anabilim Dalı: İstatistik III,
Varyans Analizi, Psikolojik Test Geliştirme i ve II, Anket Geliştirme Teknikleri,
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Örnekleme Teknikleri, Meslek Seçme ve Yerleştirme, Test Geliştirme Uygulaması,
Program Geliştirme ve Öğretim, Eğitim Teknolojisi. Bu dersler üç krediliktir.

3. Egitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı: 1ıetişim
Psikolojisi, Kişilik ve Uyum Problemleri, Psikolojik Testler, Psikolojik Danışma

i

İllce ve Teknikleri, Rehberlik Örgütü ve Personel Yönetimi, Test Dışı Ölçme
Teknikleri, Mesleki Rehberlik, Grupla Psikolojik Danışma, Davranış Bozuklukları,
Gelişim Sorunları, Alan çalışması i ve II, Rehberlik ye Psikolojik Danışmada
Çağdaş 'Akımlar, Yüksek Öğretirnde Kişilik Hizmetleri. Bu dersler üç krediliktir. İki
kredilik dersler ise, Mesleki Sorumlulukları ve Ahlak tıkeleri, Psikolojik Ölçme
Aracı Geliştirme, Kişiler Arası İlişkiler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Semineri
ve KurumlardaGözlemdir.

.

Seçmeli Dersler: Bu dersler-öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda
anabilim dalı ve ilgili bir konuda kendilerini dahaiyi geliştirmeleri ya da eğitimle
ilgili başka bir alanı kendilerine yan alan seçmelerine olanak sağlamak amacıyla
programa konulmuştur.

Seçmeli dersler anabilim dallarına göre değişmektedir. Eğitim Programları ve
Öğretim Anabilim Dalı programında yeralan seçmeli dersler, Aile llişkileri ve
Eğitim, Kişilik ve Uyum Problemleri, Örgüt Psikolojisi ve Grup Dinamiği'dir.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı programındakiseçmeli dersler,
Aile İlişkileri ve Eğitim, Araştırma Teknikleri II ve Prdgramlama lII'dür.

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı programındayeralan seçmeli
dersler ise, Okul Öncesi Dönemde Uyum Problemleri, Aile 1lişkileri ve Eğitim, İş
ve Meslek Teorisi, Endüstride Rehberlik, Bireysel Test Uygulaması, Grup Dinamiği,
Temel EğitimdeRehberlik, Yaşlılık ve Emeklilikte Uyum, Evlilik ve Aile
Danışması, Programlama III ve Gençlik Sorunları Semineri'dir.

Tablo 1.2'de "Eğitim Programları ve Öğretim", "Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme" ve "Eğitimde Psikolojik Hizmetler" anabilim dallarının eğitim
programlarında yeralan derslerin kredilerinin yukarıdaki dersler grubuna ve sınıflara
göre dağılımı verilmektedir. Tablo incelendiğinde aşağıdaki özellikler göze
çarpmaktadır.

.
1. Tüm anabilim dallarının programında, birinci yıl eğitime katkıda bulunan

temel bilim alanıari ile ilgili derslere ağırlık verilmiştir. Birinci yıl kredinin yaklaşık
% 50. 55'i bu derslere ayrılmıştır.

2. Tüm anabilim dallarında ikinci yıl programında eğitimin temelleriyle ilgili
dersler ~ğırlık taşımaktadır. İkinci yıl toplam kredisinin yaklaşık % 70 - 80'ini bu
derslere ayrılmışur.

3. Tüm anabilim dallarına, anabilim dalı ilc ilgili derslerç en çok üçüncü yılda
yer verilmiştir. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı ile Eğitimde Ölçme'
ve Değerlendirme AnabiJi Dah'nda üçüncü yıl toplamkredisinin % 6O'ı anabilim dalı
derslerine ayrılmışken, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı'nda bu oran %
70.3'dür.
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Derslerin SınıOaması

Anabilim Dalları Sınıf Bölüm Dışı TemelBiI. Eğil. Tc. Anb. Da. Seçmeli Toplam

KıOOi 10 Kilo'di (1,; Kll\li '(0 Kııxli {;~ KıUJi % Kredi lfu

i 4 11.4 lı! 5.14 13 37.2 - - 35 ıoo

Eğt. Prog. ve 2 2 5.4 3 8.1 29 78.4 - - 3 8.1 37 ıoo

~Öğreıim 3 2 5.7 - 9 25.7. 21 60 3 8.6 35 100

4 2 65 - - 9 29 17 54.8 3 9.7 31 100

Toplam Lo 10 71 21 15.2 60 435 38 27.5 9 6.6 ı38 ıoo

Eğt. ÖlçIlıe ve i 4 10.5 21 55.3 13 341 - - - 38 ıoo

IXğcrbıdimıe 2 2 5.4 3 8.1 29 78.4 - - 3 8.1 37 ıoo

3 2 5.7 - - 6 17.1 2ı 60 6 17.ı 35 100

4 2 63 - - 6 28. ıs 46.9 6 18.8 32 ım

Toplam 10 7 24 16.9 57 40.1 36 25.4 ıs 10.6 . 142 100

i 4 11.4 ıı! 51.4 13 37.2 - - - - 35 ıoo

Eğt. Psikulojik 2 2 5 3 7.5 29 721 3 7.5 3 75 40 100

Hi7.mcı1cr 3 2 5.4 - 3 8.1 26 70.3 6 ı61 37 100

4 2 5 - - 6 ıs 25 57.5 9 225 40 100

Toplmn LO 6.6 21 13.8 51 33.6 32 34.2 18 11.8 152 ıoo

4. Dört yıllık programlar ı;özönünde bulunduruldugunda, Egitim Programları ve
Ögretim, Egitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dallarında egitimin
temelleriyle ilgili derslerin ,)ğırlık taşıdığı görülmektedir. Bu iki anabilim dalında
eğitimin temelleriyle ilgili dersler toplam kredinin % 40-43'ünü, anabilim dalı
dersleri ise % 25~27'sini oluşturmaktadır. Eğilimde Psikolojik Hi.zınetler Anabilim
Dalı programında ise eğitimin temelleriyle ilgili derslerle anabilim dalı derslerinin
toplam kredideki payları birbirine yakın görünmektedir. Eğitimin temelleriyle i1gili
dersler toplam kredinin % 33.6'sınl, anabilim dalı dersleri ise % 34.2'sini
oluşturm<ıktadır.

5. Anabilim dallarının programlarında yeralan derslerin toplam kredilerine
b<ık,ıldığında, mezuniyet için en fazla krediyi gerektiren anabilim dalının Eğitimde
Psikolojik Hizmetler oldugu görülmektedir. Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Anabilim. Dalı Programında yeralan derslerin toplam ~redisi ] 52 iken, Eğitim
Programları ve Öğretim Anabilim Dalıının 138, Eğitimde Ölçme ve Değeriendirme
Anabilim Dalıının 142'dir.

TABLO i
Anabilim Dallıın Eğilim ProgramlarındaYeralan Derslerin Kredi Dağılımları

İlgili Araştırmalar
Yapılan literatür incelemesi sınısında üniversite öğrencilerinin mesleki

hdJcıııikri üzerine Türkiye'de yapılmış bir çalışmaya rastlanmamİştır. Yabanc!
iilk ;,'�,k bu konu ik ilgili çalışmalar olmasına karşın bu araştırmaların yer aldığı
"ı .: kiı;ıpların ÜniversitekÜtÜphanderinucbuhırımamasınedeniyle bu kaynaklara

..\",[;1'
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Erişilebilin ,kaynaklarda yeralan araştırımıların büyük bir kısmı öğrencilerin
,

eltitimselve meslekibeklentilerinietkileyenfaktörlerinbelirlenmesineyöneliktir.

Bu araştırmalara göre öğrencilerin mesleki beklentilerinin oluşmasını etkileyen
faktörlerden biri, babanın mesleği ve ailenin çocuktan beklentileridir. Kazamias,
Türk lise ögrencileri üzerindeyaptığı araştırmadaöğrencilerin mesleki beklentileri ile
babalarının meslekleri arasında pozitif birilişki olduğunu bulmuştur (Kazamias,
1966). Günçer de Ankara'daki 470 lise öğrencisi üzerinde yaptığı araştırmada
öğrencile;- arasındaki mesleki beklenti değişkenliğinin önemli bir kısmının,babanın
mesleki statüsü ile açıklanabildiğini göstermiştir (Günçer, ]985). Mc Nair ve Duane
Brown (1983) Amerika'da 10. sınıf öğrencileri üzerindeyaptığı çalışmada ebeveyinle-
rin hem kız hem de erkek öğrencilerin mesleki beklentilerini etkilediklerini bul-
muştur.

Ailenin yanı sıra çocugun okuldaki yaşantıları ve ögretmenin öğrenciden
beklentilerinin de öğrencinin kendisi hakkındaki akademik beklentisini etkilediğini
gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Stipek (1981), araştırmasında, iIkokuliın
başında öğrencilerin kendi akademik performanslarınıolumlu olarak algıladıklarını,
bunun öğretmenIerinöğrenci ba~arısıh.ıkkındaverdiği dönüL\erledeğiştiği sonucunu
bulmuştur. Tom Y. H., David, Cooper H. ve Mc Graw Mary (1984) ilkokul
öğretmenleri üzerinde yaptıkları araştırmada, öğrendIerin sosyo ekonomik
statülerinin öğretmenlerin beklentilerini ctkilediğini, öğretmenlerin düşük sosyo
ekonomik.statüdekiöğrencilere göre orta sosyo ekonomik statüdekiöğrencilerin daha
başarılı olmasını ve daha yüksek mesleki statüye sahip olmalarını beklediklerini
göstermiştir. '

Bu faktörlerin yanı sıra, Günçer (1985) lise mezunları üzerinde yaptığı
araşurmada, öğrencilerin mesleki beklentilerinin devam ettikleri programa göre
değiştiğinibulmuştur. Bu araştırmayagöre Fen Programı'nadevmn eden öğrencilerin
mesleki beklentileriFen Edebiyat Programı'nadevflmedenlerdendaha yüksektir.

Carl Braun ( 1976), öğrencilerin kendileri, öğretmenlerinöğrenciler hakkındaki
beklentileri ile ilgili araştırmaları inceleyerekbir model geliştirmiştir. Bu modele
göre, öğrencinin zeka testi sonuçları, cinsiyeti, .ıdı, ait olduğu etnik grup, fiziksel
özellikleri, önceki başarıları, sosyo ekonomik statüsü öğretmenin öğrenci hakındaki

, beklentilerinietkilemektedir. Öğretmenin öğrenciler hakkındaki beklentileri ise,
öğretmenin öğrencileri gruplamasını, verdiği ipuçlarını, sınıf içi etkileşirnin sıklığı,
dönütlerin, pekiştireçlerin, eylem ve soruların farklılaşmasına neden olmaktadır.
Öğretmenin bu davranışları ise öğrencilerin beklentilerini etkilemektedir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Eğitim kurumlarınınen önemli amaçlarındanbiri öğrenci 'başarısınıarttırmak ve
toplumun ihtiyaeı olan insan gücünü yetiştirmektir.

Öğrencilerin okul başarılarını etkileyin birçok faktÖr vardır. Bunların bir kısmı
öğretim hizmetinin niteliğinden, bir kısmı ögrencilerin bilişsel ve duyuşsal
özeııiklerinden, bir kısmİ ise çevreden kaynaklanmaktadır(Walberg, 1984).
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Bu araştırmadaögrencilerin duyuşsal özellikleri ile yakından ilişkili bir degişken
olan ögrencilerin meslege yönelik beklentileriele alınmıştır. Araştırmacıyı,
ögrencilerin mesleki beklentilerini incelemeye yönelten, Hacettepe Üniversitesi
Egitim Bilimleri Bölümü'ögrencileri veögretimdemanlan ü7.erindekigözlemleridir.
Bu gözlemlere göre, ögrenciler bölümegirdikleri ilk yıldan itibaren mezun olduktan
sonra bir iş bulabilecek miyim ya da nerede çahşacagım kaygısını taşımaktadırlar.
Ögretim elemanları ise ögrencilerde gözlenen derse ve çalışmaya karşı güdü
eksikligini ögrencilerin bu kaygısına baglama egilimi göstermektedirler.

. -
Ögrencilerin işbulma kaygıları onların mesleki beklentilerinin önemli bir

boyutunu oluşturmaktadır.Egitimde yapılan araştırmalar ise ögrencilerin egitimsel
ve mesleki beklentilerinin onların,egitim ve mesleki başarılarını önemli derecede
yordadıgını göstermektedir (Günçer, 1982). Bu nedenle ögrencilerin mesleki
beklentilerinin olumlu yönde gel.iştirilmesi ögrenci başarısı açısından önemli
görünmektedir.

Bu araştırmada öncelifle, ögrenciler üzerindeki gözlemlerin dogrulugu test
edilmek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada, Hacettepe Üniversitesi Egitim
Bilimleri Bölümüne devam eden ögrencilerin meslekl~ri ile ilgili beklentilerinin
nasıl oldugu, beklentilerin ana?ilim dallarına, sınıflara ve .cinsiyete göre degişip
degişmedigi ve ögrencilerin beklenti puanları ile akademik başarıları arasındaki
ilişkiye bakılmıştır.

Ögrencilerin meslekleri ile ilgili beklentileri yalnız meslekleri ile ilgili işbulma
hakkındaki yargıları ile sınırh kalmamaktadır. Mesleki beklentiler aynı zamanda
ögrencilerin gelecekte mesleklerinde gösterecekleri performansları hakkındaki
yargılarını da kapsamaktadır. Bu yargılar ise büyük ölçüde ögrencilerinegitim1eri
süresinde kazandıkları mesleki bilgi ve becerileri ne' derecede uygulayabilecekleri
hakkındakidüşüncelerine,egitim ortamındageçirdikleri yaşantılarabaghdır. Diger bir
deyişle, ögrencilerin mesleki beklentilerinin bir kısmı devam ettikleri egitim
programının etkisiyle oluşur. Bu nedenle araştırma sonuçlarının uygulanmakta olan
eğitim programlarının ögrencilerin mesleki beklentilerini geliştinnede ne derece .
etkili oldugu ve programların ögrencilerin mesleki egitim ihtiyaçlarını ne derece
karşıla~gı hakkındada bilgi vermesi beklenmektedir.

,Problem Cümlesi

H-acettepeÜniversitesi, Egitim Bilimleri Bölümü ögrencilerinin' meslekleri ile
ilgili beklentileri, devam ettikleri anabilim dalı, sınıf ve cinsiyetIerine göre
degişmekte midir? Ögrencilerin meslekleri ile ilgili beklentileri ile akademik
başarıları arasında bir ilişki var mıdır?

Alt Problemler

1. Ögrencilerin meslekleri ile ilgili beklenti puanları devam ettikleri anabilim
dalınagöre degişmek midir?

2. Egitim Programları ve Ögretim Anabilim Dah'na devam eden ögrencilerin
meslekleri ile ilgili beklenti puanları sımflara göre degişmekte midir?
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BÖLÜM II
YÖNTEM

Bu bölümde, ara.ştırmanınevreni, örneklerni, alt problemlere .cevap atanırken
gerekli verilerin elde edilmesinde kullanılan ölçme aracının hazırlanması, verilerin
toplanması ve analize hazırlanması ile verileri anlamlı hale getirmede kullanılan
istatistiksel yöntem ve teknik)er açıklanmıştır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni 1987 - 88 öğretim yıllarında Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bibmleri Bölümü, Eğitim Programlan ve Öğretim (EPÖ), Eğitimde Ölçme
ve Değerlendirme (EÖD) ve Eğitimde/Psikolojik Hizmetler (EPH) Anabilim
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Sını'flar

ANARrL1M DAU 1 2 3 4 Tonlam

Eğitim Prog. ve Üğrl. ~) 2J 21 22 g:)

EğitimcreÖlç. ve Değ. 26 2J 21 23 97

EğitimdePsi. Hizm.
'

2f:ı 30 26 21 103

Toplam 81 84 68 fIj 299

dallarına devam eden öğrencilerdir. Veri toplama aracının uygulandı!!;ı günler sınıf ta
bulunan 299 öğrenci ise araştırm~inın örneklemini oluşturmuştur. Bu ö!!;rencilerin
99'u E!!;itim Programları ve Öğretim, 97'si Eğiıimde Ölçme ve De!!;erlendirme ve
103'ü E!!;itimde Psikolojik Hizmetler anabilim dalına devam etmektedir. Örnekleme
dahilolan ö!!;rencilcrin anabilim dallarına ve sınınara göre da!!;ılımı Tablo 2.I'de
verilmektedir. '

TABLO 2.1
Örnekleme Olu~turanÖğrencilerin Anabilim Dallarma ve SlnıOara Göre Dağılımı

Veri Toplama' Araçları
\

Araştırmada alt problemlere cevap aranırken kullanılan veriler, "Öğrencilerin
Meslekleri ilc ltgili Beklentileri" adlı ölçme aracından ve Hacettepe Üniversitesi
Ö!!;renciİşleri Müdüilüğünden alınan Öğrencikayıtlarındanelde ediImiştir.

A. Ö!!;rencilerin Gelecekleri ilc ilgili Beklentileri Envanteri: Bu envanter
araştırmacı tarafından geliştirilmiş Likert tipi bir ölçme aracıdar. Aracın
geliştirilmesi sırasında aşağıdÜki işlemler yapılmıştır.,

'
ı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümüne devam e4en 50 öğrenciden,

meslekleri ilc ilgili beklentilerini kısa bir kompozisyon halinde yazmaları
istenmiştir.

2. Öğrencilerin yazdıkları kompozisyonlar incelenerek Öğrencilerin mesleki
beklentilerini gÖsterebilecek 9 olumiu 8 olumsuz 18 madde belirlenmiştir.

3. Bu maddeler "Tamamen Katılıyorum", "Katıımıyorum", "Kararsızım",
"Katılmıyorum" ve "Tamamen Katıımıyorum" olmak üzere 5 kategoride
ölçekleniniştir.

4. Ölçek E!!;itim Bilimleri Bölümüne devam eden 60 kişiye uygulandıktan sonm,
olumlu ifade edilmiş Q1addeler"Tamamen Katılıyoruı:n" kategorisinden başlayarak
sırayla 4, 3,2, 1, O olarak, olumsuz ifade edilmiş maddeler ise aynı kategoriden
başlayarak O, 1,2, 3, 4 olarak puanlanmıştır.

5. SJ2'SS paket programı kullanılarak madde test korelasyonları hesaplanmış ve
faktör analizi yapılmıştır, Bu analizler sonııcun9a madde test koretasyonu düşük ve '

faktör analizinde temel faktördışında yeralan 3 madde ölçekten çıkarılmıştır.
6. Böylece 7'si olumlu 7'si olumsuz il~\delicümleden oluşan 14 maddelik bir

ölçme aracı elde edilmiştir. Bu aracın alfa iç tutarlılık kat sayısı 0.90 olarak
hesaplanmıştır. Araç araştırmada Öğrencilerin meslekleri ilc ilgili beklentilerini
belirlemede kullanılmıştır.
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Ölçek uygulanırken, örnekıemi oluşturan öğrencilerin ölçekteki her maddenin
karşısında yeralan "Tamamen Katılıyorum", "Katılıyorum", "Kararsızım",
"Katıımıyorum", "Tamamen Katılmıy,mım" kategorilerinden kendilerine uygun bu]- \
duk]an seçenegi işaretlemeleri istenn1iştir.

Ölçek puanlanırkenolumlu cümlelcr için "Tamamen Katılıyonım"dan başlayarak
4,3,2, 1, O ve olumsuz cümleler için yine "Tainamen Katılıyorum" kategorisinden
başlayarak O, 1, 2, 3,4 puanlarındanöğrencilerin işaretledikleri seçeneğe denk düşeni
verilmiştir. Her öğrencinin 14 maddeden işaretledikleri seçeneklerin değerlerinin
toplamı, o öğrencinin mesleği ile ilgili beklenti puanı olarak belirlenmiştir.
Alınabilecek en yüksek puan 56, en düşük puan ise O'dır.

R. Öğrencilerin Akademik Başarı Puanları: Araştırmada ögrencilerin akademik
başarılarının belirlcnmesinde aldıkları Him derslerdeki ağırlıklı ortalaması esas
alınmıştır. '

Bu puanlarHaceııepc Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdür]üğü'ndeki kayıtlardan
elde edilmiştir. Üniversite her öğretim yılı sonunda, bilgisayar yardımıyla

öğrencilerin akademik başarı ortalamalarımhesaplamaktadır.Ortalamalar 4.00 -0.00
puanlarıarasındadcj:tişmektedir.Am~l1rmadakullanılan akademik başarı ortalamaları,
1. sınıf için 1. sınıfla aldıklıırı tüm dersleri, 2. sınıf için]. ve 2. sınıfta aldıkları tüm
dersleri, 3. sınıf için 1., 2. ve 3. sınıfta a]dıkları tüm dersleri 4. sınıf için ise 1., 2.,
3. ve 4. sınıfta aldıklan ıüm dersleri kapsamaktadır.

Verilerin Anatizi

Araştırmada veri toplaımı araçlarıyla elde edilen verilerin istatistiksel analizleri
büyük ölçüde "Micro Statistics" paket programı kullanılarak bilgisayarda
gerçekleştirilmiştir. Programda yer almayan analizler ise araştırmacı tarafından elde
hesap]anmıştır.

1. Tek Yönlü Varyans Analizi: Araştırmada,ı., 2., 3., ve 4. alt problem]ere
cevap aranırken tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunun
anlamlı olduğu alt problemlerde, farkın kaynağını sapııımak amacıyla Scheffc Testi
kullanılmıştır. .

2. t testi: Araştırmada 5., 6. ve 7. alt problemlere cevap aranırken bağımsız t
testi kullanılmıştır.

3. Korelasyon: Araştırmanın 8. ve 9. alt problemlerine cevap aranırken
öğrencilerni meslekleri ilc ilgili beklenti puanları ile akademik başarıları arasındaki
ilişki korelasyon kat sayısı hesaplanarak bulunmuştur.Ayrıca elde edi]en degerierin
önem kontrolu yapı]mıştır.

* Devamı gelecek sayıdadır.
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