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PROBLEM
•
•

•

Ergenlik dönemi gençler için bir fırsat dönemi olmakla
birlikte, aynı zamanda bir risk dönemidir.
Farklı problem davranışlar en çok ergenlik döneminde
yoğunlaşmakta ve Türkiye’de problem davranışların
görülme sıklılığı ergenlerde giderek artmaktadır.

Ergenlik döneminde yaşanan bir problem davranışın,
başka problem davranışların görülme olasılığını
arttırdığı görülmektedir.

PROBLEM
• Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören
öğrencilerin, daha düşük akademik becerilere sahip olması
ve problem davranışların görülme oranlarının yüksek
olması dikkat çekmektedir.

• Gelişimsel ve önleyici rehberlik yaklaşımı temel alınarak,
öğrenci gelişimini destekleyen ve problem davranışları
önleyen programların özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu
Liseleri’nde gerekli olduğu anlaşılmaktadır.

• Yaşam becerileri eğitimi, problem davranışların
önlenmesinde gelişimsel ve önleyici modelde yer alan
koruyucu faktörleri vurgulamaktadır

•
•

•
•

PROBLEM
Araştırmanın yapıldığı okul Ankara’nın merkezinde yer alan
ve büyük ilçelerden biri olan Altındağ’da yer almaktadır.
Altındağ nüfusu daha çok göç ile gelen, çoğunlukla işsiz veya
yetersiz gelire sahip olan ve eğitim seviyesi düşük
bireylerden oluşmaktadır. Başta hırsızlık olmak üzere, madde
ve alkol bağımlılığı ile suç davranışının sıklıkla yaşandığı bir
bölgedir.
Diğer ilçeler ile karşılaştırıldığında Altındağ ilçesi, Ankara’nın
sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı ve risk
faktörlerinin daha fazla olduğu bir bölgesidir.
Araştırmanın yapıldığı ilçenin dezavantajlı bir bölge olması
nedeniyle çalışma grubunun da dezavantajlı öğrencilerden
oluştuğu söylenebilmektedir.

PROBLEM
• Yurt dışı alan yazında problem davranışların önlenmesine yönelik
programların olduğu belirlenmesine karşın, ülkemizde sınırlı çalışmalar bu
alanda çalışmayı gerekli kılmaktadır.

• 2000’li yıllarda gelişimsel ve önleyici rehberlik esas olduğu (MEB, 2001)
vurgulansa da, problem davranış gösteren öğrenciler ile yapılan çalışmaların
yetersiz olduğu ve özellikle meslek liselerinde çalışmaların yapılmadığı
belirlenmiştir.

AMAÇ

•Araştırmanın genel amacı, yaşam
becerileri psikoeğitim programının
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11.sınıfta öğrenim gören kız öğrencilerin,
yaşam becerileri ve problem davranışları
üzerindeki etkisini incelemektir.

Bu genel amaç doğrultusunda, çalışmanın
denenceleri ve alt soruları
• Yaşam becerileri psikoeğitim programına katılan deneklerin, Yaşam
Becerileri Ölçeği ön test puan ortalamaları ve son test puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark vardır ve son test ile izleme–1 ve izleme–2 puan
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

• Yaşam becerileri psikoeğitim programına katılan deneklerin, Davranış
Problemleri Ölçeği ön test puan ortalamaları ve son test puan ortalamaları
arasında anlamlı bir fark vardır ve son test ile izleme–1 ve izleme–2 puan
ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur.

• Katılımcıların programa ilişkin değerlendirmeleri nelerdir?
• Katılımcıların problem davranışlarına ilişkin öğretmenlerin
değerlendirmeleri nelerdir?

ÖNEM
• Yapılan bu çalışma, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören kız
öğrencilerin yaşam becerilerinin gelişimine ve problem davranışlarının
önlenmesine yönelik bir çalışma olması bakımından öncü bir çalışma olduğu
düşünülmektedir.

• Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı’nın Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nde görev yapan psikolojik danışmanlar için önemli bir kaynak olacağı
düşünülmektedir.

• Geliştirilen programın farklı lise türlerinde öğrenim gören öğrencilerin

problem davranışlarının önlenmesine yönelik çalışmalar için öncü olacağı
öngörülmektedir.

YÖNTEM

ÇALIŞMA GRUBU
• 2016-2017 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıfta
öğrenim gören 32 kız öğrenciden oluşmaktadır.

• 11. sınıf düzeyinde yer alan on şube içinde problem davranış gösteren
öğrencilerin diğer sınıflara oranla daha fazla olduğu dört şube belirlenmiştir.
Belirlenen dört sınıfa Davranış Problemleri Ölçeği [DPÖ] uygulanarak,
DPÖ’den alınan puanların değerlendirilmesi sonucunda; daha fazla
problemli davranış gösterdiği belirlenen iki şubeden 16 kişilik iki grup, grup
eşleştirme yöntemi ile oluşturulmuştur.

• İki grup arasından kura çekilerek; deney ve kontrol grubu belirlenmiştir.

ÇALIŞMA GRUBU

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
ALTYAPININ HAZIRLANMASI

• Hümanist felsefi akım; bilişsel davranışçı psikolojik danışma kuramı, birey

merkezli psikolojik danışma kuramı; davranışçı ve sosyal öğrenme kuramı;

• Alanyazında yapılmış çalışmalar
• MEB’in 2017 /30182 sayılı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7. ve 17.
maddeleri

• MEB 2017 tarih ve 30236 sayılı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
• MEB Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2006/26 sayılı
‘’Okullarda Şiddetin Önlenmesi’’ konulu genelgesi

• 2014/20 sayılı Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılıkla Mücadele konulu genelgesi
dikkate alınmıştır.

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
ALTYAPININ HAZIRLANMASI
• Öğrencilerin yaşı, gelişim düzeyleri, öğrencilerin yaşadığı bölgenin kültürel
özellikleri ve ihtiyaçları

• Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler ile yapılan görüşmeler
• Okul psikolojik danışmanının gözlemleri
• Daha önceki yıllarda uygulanan bireyi tanıma teknikleri verileri

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
TASARIM SÜRECİ

• KAZANIMLAR: Wellman ve Moore taksonomisi olan algılama, kavrama ve
genelleme aşamaları dikkate alınmıştır.Algılama ve kavrama düzeyinde
kazanımlar belirlenmiştir.

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
İÇERİĞİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ön Oturum: Programın Amacı
1.Oturum/Atölye: Kendini Tanıma
2.Oturum/Atölye: Duyguları Tanıma
3.Oturum/Atölye: Etkili Kişilerarası İletişim
4.Oturum/Atölye: Dinleme ve Empati
5.Oturum/Atölye: Kişisel Sorumluluk
6.Oturum/Atölye: Sorumluluk Alanları
7.Oturum/Atölye: Kariyer Planlama
8.Oturum/Atölye: Kariyer Planlama
Son Oturum: Sonlandırma

YAŞAM BECERİLERİ PSİKOEĞİTİM PROGRAMI
SÜRECİ

• Psikoeğitim oturumları haftada bir ders saati (40 dakika) ve Çarşamba günü
atölye oturumları ise haftada iki ders saati (80 dakika) ve Pazartesi günü
uygulanmıştır.

• PSİKOEĞİTİM OTURUMLARI: Bilgilendirme,model alma rol oynama,
tartışma,video, formlar

• ATÖLYE OTURUMLARI: Beceri alanları ile ilgili uygulamalar

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
• Yaşam Becerileri Ölçeği
• Davranış Problemleri Ölçeği
• Öğretmen Gözlem Formu
• Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı
Değerlendirme Formu

VERİ TOPLAMA SÜRECİ VE DENEYSEL İŞLEMLER

•
•
•
•
•

11.sınıf düzeyinde belirlenen 4 şubeye DPÖ uygulanmıştır.
Grup denkleştirme yöntemi ile deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Uygulama
öncesinde YBÖ uygulanmıştır.
Sınıf rehber öğretmenlerine ve mesleki alan dersi öğretmenlerine uygulama
öncesinde, sonunda ve izleme olarak 1,5 ay sonra Öğretmen Gözlem Formu
uygulanmıştır.
Yaşam becerileri psikoeğitim programı, deney grubuna bir ön oturum her biri bir
ders saatinden (40 dakika) oluşan 8 psikoeğitim oturumu ve iki ders saatinden
(40+40 dakika) oluşan 8 atölye oturumu ve son oturum olarak uygulanmıştır.
Kontrol grubuna ise Stresle Başa Çıkma etkinlikleri (3 oturum) uygulanmıştır.

VERİ TOPLAMA SÜRECİ VE DENEYSEL İŞLEMLER

• Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı’nın son oturumundan sonra, YBÖ ve
DPÖ deney ve kontrol grubuna uygulanmıştır.

• Uygulama sonunda Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı Değerlendirme
formu deney grubuna uygulanmıştır.

• Yaşam Becerileri Psikoeğitim programı bittikten sonra, iki izleme verisi
toplanmıştır. Programın son oturumundan bir buçuk ay sonra birinci izleme;
birinci izlemeden üç ay sonra ise ikinci izleme verisi toplanmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ
•
•

•

Bu çalışma kapsamında nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Toplanan nicel
verilerin analizinde SPSS 22 ve LISREL 8 paket programları kullanılmıştır.
Yaşam becerileri psikoeğitim programının etkisinin değerlendirilmesi amacıyla
grup(deney, kontrol) ana etkisi, ölçüm (öntest, sontest, izleme-1, izleme-2) ana
etkisi ve grup*ölçüm etkileşim etkisi tekrarlı ölçümler ANOVA testi kullanılarak
incelenmiştir. Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel testlerde. 05
manidarlık düzeyi benimsenmiştir.
Yaşam becerileri psikoeğitim programı formunda yer alan sorular temel
alınarak temalar oluşturulmuş ve bu temalara dönük alıntılara yer verilmiştir.
Sınıf rehber öğretmeni ve mesleki alan öğretmenlerinin, deney ve kontrol
grubunun problem davranışlarına dönük gözlemlerine dönük frekanslar
belirlenmiştir ve yorumlanmıştır.

BULGULAR
Yaşam Becerileri İki-Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Sonuçları
Varyans Kaynağı

Kareler Toplamı

sd

Kareler Ortalaması

F

p

η2

Gruplar arası
3351,76

1

3351,76

74,72

0,000

0,833

672,87

15

44,86

2021,34

3

673,78

78,04

0,000

0,839

1356,40

3

452,13

35,73

0,000

0,704

569,48

45

12,66

Grup
HataGrup
Gruplar içi
Ölçüm
Grup * Ölçüm
HataGrup*Ölçüm

BULGULAR
Problem Davranış İki-Yönlü Tekrarlı Ölçümler ANOVA Sonuçları

Kareler Toplamı

sd

Kareler Ortalaması

F

p

η2

Grup

162,00

1

162,00

41,90

0,000

0,736

HataGrup

58,00

15

3,87

Ölçüm

98,44

3

32,81

43,99

0,000

0,746

Grup * Ölçüm

81,56

3

27,19

35,53

0,000

0,703

HataGrup*Ölçüm

34,44

45

0,77

Varyans Kaynağı

Gruplar arası

Gruplar içi

BULGULAR
• Elde edilen nitel bulgular değerlendirildiğinde, deneklerin program sonunda
farklı yaşam becerilerini kazandıkları, tüm etkinliklerden faydalandıkları
görülmektedir.

• Sınıf rehber öğretmeni ve mesleki alan öğretmenlerinin ön, son ve izleme
gözlemlerinden elde edilen nitel bulgular, yaşam becerileri psikoeğitim
programının deney grubu üyelerinin problem davranışlarının azalmasına
olumlu etkisi olduğu ve bu etkinin bir buçuk ay sonra da devam ettiğini
göstermektedir.

• Araştırmadan elde edilen nitel bulgular, elde edilen nicel bulguları destekler
niteliktedir.

SONUÇ
• Uygulanan Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının deney grubu
öğrencilerin yaşam becerileri düzeylerini arttırmada etkili olduğu ve bu
etkinin dört buçuk ay sonra da kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

• Uygulanan Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının deney grubundaki
deneklerin problem davranış düzeylerini azaltmada etkili olduğu ve bu
etkinin dört buçuk ay sonra da kalıcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

SONUÇ
• Deney grubunda yer alan deneklerin, program sonunda elde ettikleri
kazanımlara ilişkin görüşleri olumlu yöndedir. Elde edilen bulgular ışığında
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının yaşam becerilerinin
kazandırılmasında etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir.

• Sınıf rehber öğretmeni ve mesleki alan öğretmenlerinin öğrencilerin
problem davranışlarına ilişkin gözlemleri, deney grubundaki deneklerin
problem davranışlarında azalma olduğu yönündedir.

ÖNERİLER
•

•
•
•
•
•

Bu çalışmada Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı’nın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıfta
öğrenim gören kız öğrencilerin yaşam becerilerini arttırdığı, problem davranışlarını azalttığı ve bu
etkinin dört buçuk ay sonrasında da devam ettiği sonucu elde edilmiştir. Bu nedenle Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinde ve diğer ortaöğretim kurumlarında problem davranışların önlenmesinde ve
yaşam becerilerinin kazandırılmasında gelişimsel ve önleyici yaklaşımı esas alan Yaşam Becerileri
Psikoeğitim Programının yaygınlaştırılmasının etkili olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıfta öğrenim gören kız öğrenciler ile
gerçekleştirilmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde farklı sınıf düzeylerinde öğrenim gören kız ve
erkek öğrenciler ile uygulama yapılarak programın etkisi incelenebilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir.
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı farklı okul türlerinde (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal
Bilimler Lisesi vb.) uygulanarak etkisi incelenebilir ve sonuçlar karşılaştırılabilir.
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının problem davranışlar üzerindeki etkisi uygulanan "Davranış
Problemleri Ölçeği" ile sınırlıdır. Bu bağlamda programın farklı problem alanları üzerindeki etkisi
değerlendirilebilir.
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı "Kendini Tanıma, Kişilerarası İlişkiler, Sorumluluk ve Kariyer
Planlama" alanlarına ait bilgi ve becerilerden oluşmaktadır. Farklı beceri alanlarına ilişkin oturumlar
planlanarak, problem davranışlar ve yaşam becerileri üzerindeki etkisi incelenebilir.

ÖNERİLER
•
•
•
•
•
•

Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programının farklı değişkenler (bağımlılık, devam/devamsızlık,
akademik başarı vb.) üzerindeki etkisi incelenebilir.
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı bir ön oturum, sekiz psikoeğitim oturumu, sekiz atölye
oturumu ve son oturumdan oluşmaktadır. Oturum ve atölye sayıları arttırılarak, yeni beceri
alanları ve içerikler eklenebilir.
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı okul saati içinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama okul
saatleri dışında da gerçekleştirilebilir.
Oturum ve atölye çalışmaları dışında öğrencilerin öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri
pekiştirebilecekleri okul dışı aktiviteler de (kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri,
sosyal-kültürel faaliyetler, gezi vb).yapılabilir.
Bu çalışmada sontestten bir buçuk ay sonra birinci izleme ve birinci izleme testinden üç ay sonra
ikinci izleme gerçekleştirilmiştir. Programın daha uzun vadede etkilerinin izlenmesi için 6 ay ve 1
yılın sonunda da izleme çalışması yapılarak elde edilen sonuçlar değerlendirilebilir.
Yaşam Becerileri Psikoeğitim Programı sadece öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Programa
paralel olarak, deneklerin ailelerine ve öğretmenlerine eğitim programları düzenlenerek,
program desteklenebilir.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM.

