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MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN SINIFLARDA UYGULADIĞI 
REHBERLİK VE DENETİM UYGULAMALARININ  

KALDIRILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ*

B ekir YILDIZ** - Sait AKBAŞLI*** - Lütfi ÜREDİ****

ÖZET

B u çalışm anın  am acı, ilkokul ve o rtaoku l öğretm enlerin in  m aarif 
m üfettişlerin in  sın ıflarda  ru tin  o larak  uyguladığı rehberlik  ve denetim  
uygulam aların ın  kald ırılm asına  ilişk in  öğretm en görüşlerin in  
değerlendirilm esidir. Katılım cıların görüşleri cinsiyet, m em uriyet 
kıdem i, m ezun  o lunan  program  ve b ra n ş  değişkenleri aç ısından  
değerlendirilm iştir. Betim sel ta ra m a  m odelindeki a ra ş tırm a  nicel 
yöntem le yapılm ış, am açlı örneklem  yöntem lerinden  m aksim um  
çeşitlilik örneklem esine uygun  o larak  y ü rü tü lm ü ş tü r. Ç alışm a 
g ru b u n u ; M ersin ili m erkez ilçelerinden (Mezitli, Akdeniz, Toroslar, 
Yenişehir, Erdemli) top lam  82 ilkokul ve o rtao k u lu n d a  görev y ap an  512 
öğretm en o lu ştu rm ak tad ır. Veriler a raştırm acıla r ta ra fın d an  geliştirilen 
beş ölçekli likert tip i an k e t ile elde edilm iştir. U ygulam a so n u c u n d a  elde 
edilen C ronbach’s  A lpha güvenirlik ka tsay ısı r=0 ,627’dir. A raştırm a 
verileri, betim sel m odelde ilişkisel ta ra m a  yöntem iyle çözüm lenm iştir. 
Verilerin çözüm lenm esinde “SPSS For W indows 2 0 ’’ p ake t program ı 
kullan ılm ıştır. Analiz yapılırken  betim sel is ta tis tik  teknikleri (frekans, 
yüzde, aritm etik  ortalam a) ve param etrik  testle r (t testi, v aryans analizi) 
ku llan ılm ıştır. A raştırm an ın  b u lgu la rına  göre, m aa rif  m üfettişlerin in  
sın ıflarda ru tin  o larak  yaptığı rehberlik  ve denetim  uygulam aların ın  
kald ırılm ası tem a s ın a  öğretm enlerin  ölçekteki görüşleri “Kararsızım ” 
yönünde o lm uştu r (X=2,81). Ö ğretm en görüşleri, cinsiyet, m esleki 
kıdem , m ezun  o lu n an  program  ve b ra n ş  değişkenlerine göre an lam lı bir 
farklılık gösterm em iştir.

Anahtar Kelimeler: M aarif m üfettişi, denetim , rehberlik ,
öğretm en, de rs  teftişi.
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TEACHERS’ VIEWS ON THE ABOLISHMENT OF THE  
APPLICATION OF THE GUIDANCE AND SUPERVISION  
CARRIED OUT BY THE EXAMINORS OF MINISTRY OF  

EDUCATION

ABSTRACT

The aim  of th is  s tu d y  is  to evaluate th e  p rim ary  an d  secondary 
school tea ch e rs’ views on the  abo lishm ent of th e  rou tine  application of 
gu idance a n d  superv ision  carried  ou t by the  exam inors of m in istry  of 
education. The views of the  p a rtic ip an ts  have been  evaluated  according 
to th e ir gender, leng th  of service, the  faculty  g rad u a ted  from  a n d  b ran ch  
variables. The resea rch  in  th e  descriptive sc an  m odel h a s  been  applied 
in  quan ta tive  m ethod  a n d  h a s  beeen  carried  o u t in  accordance w ith  the  
m axim um  sam pling of purposive sam pling m ethod. The w ork g roup 
consists  of 512 teach e rs  from  82 prim ary  an d  secondary  schools in  
Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir an d  Erdemli, cen tra l d istric ts  of 
Mersin. The d a ta  h a s  been  obtained  th ro u g h  Likert type of survey 
developed by the  researchers. C ronbach’s  A lpha reliability ratio  
obtained  a t  the  end  of th e  application is r=0,627. The resea rch  d a ta  h a s  
been  analysed  by rela tional de term ination  m ethod  of descriptive model. 
In  the  analysis of th e  d a ta  ‘SPSS for W indows 20 ’ packet program  h a s  
been  used . Descriptive s ta tis tica l techn iques  (frequence, per cent, 
a rithm etical average) a n d  param etrica l tes ts(t test, variance analysis) 
have been  used . According to the  findings of th e  research  the  tea ch e rs’ 
views on th e  rou tine  guidance an d  superv ision  application of the  
exam inors of th e  m in istry  of education  have been  ‘h e s ita n t’ (X=2,81). 
According to th e  gender, length  of service, the  program m e g rad u a ted  
from  and  b ran ch  variab les tea c h e rs ’ views have show n very little 
difference.

STRUCTURED ABSTRACT

Introduction

H um ankind  have been  in  the  need  of counseling a n d  control 
services during  the ir all life from  the  day th a t  they  existed u p  to today. 
In  th e  period ex tan ting  from  pass, solving complexity of education  an d  
tra in ing  events, increasing  its  quality  have m ade counseling an d  control 
a s  inevitable. Control w hich is  necessary  to increase  efficiency of 
education  requ ires to provide power to the  period in  sharing  an d  
in teractive environm ent b u t n o t to inspect, to query existing, to ca tch  
faulty  one. Developing a  control perception  to provide professional 
developm ent of teach e rs  an d  accordingly m aking  m ore qualified control 
im plem entation  are  m ajorly im portan t in  te rm s of increasing  
education 's  quality.

The goal of th is  resea rch  is re la ted  to determ ine views of teachers  
who have got du ty  a t elem entary  an d  secondary schools abou t abolition 
of counseling a n d  course  control im plem entations th a t  learn ing  
in spec to rs  im plem ent routinely  in  classroom . Sub-goals re la ted  to the  
resea rch  have been  determ ined  a s  th e  following.
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1. Do you believe the  necessity  of counseling an d  control a s  a  
teacher?

2. As a  teacher, do you  su p p o rt the  abolition of counseling 
an d  control im plem entations th a t  learn ing  in spec to rs  m ake?

3. Do you th in k  th a t  learn ing  in spec to rs  have got efficient 
quality  re la ted  to counseling an d  control a n d  they  m ake their du ty  
appropriately?

4. Is there  a  significant difference in  view of tea ch e rs  rela ted  
to the  abolition of counseling an d  control im plem entations th a t  learn ing  
in spec to rs  im plem ent routinely  in  classroom  by gender, ten u re  degree, 
g radua tion  program  a n d  b ran c h  variables?

Method

Five po in ts likert scale have been  im plem ented on  512 teach e rs  on 
th e  s tudy  w hich scan  model from  quan tita tive  resea rch  m ethods h a s  
been  used . Scan  for review of lite ra tu re  re la ted  to  the  sub jec t abou t the  
resea rch  h a s  been  m ade, interview s w ith  teach e rs  a n d  learn ing  
in spec to rs  have been  m ade a n d  view of experts have been  applied. 
W ithin th e  d irection of inform ation, five po in ts  likert type survey have 
been  developed by researchers. The survey consists  of two sections. 
F irst one consists  of variab les re la ted  to determ ine gender of 
partic ipan ts , ten u re  degree, g rad u a tio n  program  an d  b ranch . On 
second section, th ere  h a s  been  a survey w hich involves tw enty item s 
rela ted  to determ ine on views of teach e rs  abou t the  abolition of 
counseling an d  control im plem entations th a t  learn ing  in specto rs 
im plem ent in  classroom s. Twenty s ta tem en ts  re la ted  to th e  sub jec t have 
been  poin ted  to tea ch e rs  an d  it h a s  been  w an ted  from  them  to m ark  
aforem entioned s ta te m e n ts  a s  1= I disagree a t all 2= I disagree 3= I am  
u n c e rta in  4= I agree 5= I agree definitely.

Five po in ts  likert survey nam ed  a s  "teachers' view on the  abolition 
of counseling a n d  control th a t  learn ing  in spec to rs  im plem ent in  
classroom s" w hich h a s  been  developed by reseae rch ers  co n stitu tes  da ta  
collection tool of th e  research . The survey w hich h a s  been  developed 
involves to ta l tw enty item s. Before the  survey is  im plem ented, the  
survey 's questions have been  m ade a s  a wide review of lite ra tu re  as  
background  of the  s tu d y  h a s  been  m ade in  te rm s of determ ining validity 
an d  reliability an d  view of experts have been  applied.

This resea rch  h a s  been  analyzed by rela tional screening  m ethod 
w hich is  from  quan tita tive  da ta  analysis m ethods. As th e  resea rch  aim s 
to determ ine the  rela tion  betw een variab les of p a rtic ip an ts  abou t the  
abolition of counseling an d  control im plem entations th a t  learn ing  
in spec to rs  im plem ent routinely  in  classroom s, relational screening  
m odel h a s  been  used . While the  analysis h a s  been  m ade, descriptive 
s ta tis tica l techn iques  (frequency, percentage, arithm etic  m ean) and  
param etric  te s ts  (t test, analysis of variance) have been  used . 512 
surveys have been  analyzed by assessing  da ta  obtained  from  th e  point 
of the  th o u g h ts  a s  g rada tion  from 5 (all th e  time) to 1 (none) h a s  been  
m ade an d  a s  SPSS 20 package h a s  been  entered. Tw enty s ta tem en ts  
w hich constitu te  th e  survey h a s  been  assessed  by considering a s  a 
single them e.
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Results and reviews

G eneral d istribu tion  m ean  of teachers ' view is  "I am  u n certa in  
2 .81” on the  survey in  the  category of "view of teach ers  re la ted  to  the  
abolition of counseling an d  control im plem entations th a t  learn ing  
in spec to rs  im plem ent." T eachers have given h ighest partic ipa tion  point 
in  the  size of their view abou t the  abolition of counseling an d  control 
im plem entations th a t  learn ing  in spec to rs  m ake to the  item  "I sup p o rt 
the  abolition of LI's counseling a n d  control im plem entations" ( x=4,43) 
and  they  have p resen ted  a n  opinion a s  "I agree definitely" T eachers have 
felt discom fort from  counseling and  control im plem enta tions m ade by 
learn ing  in spec to rs  du ring  lesson, they  have found the  decision w hich 
h a s  been  taken .

T eachers are  in  a n  u n c e rta in  view ab o u t th a t  a counseling and  
control im p lem en ta tions w hich will be m ade for them  will bring  success. 
There have involved item s related  to reveal w hether LI h a s  got efficient 
quality  for im plem enta tions re la ted  to counseling an d  control an d  w hat 
a  level they  perform  their duties. It is seen  th a t  counseling a n d  control 
events are no t ru n  by LI in  rea l te rm s w ith  a n  a ttitu d e  for developm ent 
a n d  developing.

In  a case th a t  LI h a s  been  in  personal a ttitu d e  and  behav iours in  
the  process of controling a n d  evaluating teachers, they  will come to löse 
objectivity. Counseling an d  control im plem enta tions w hich are m ade 
ou t of field com plicate counseling and  control even ts and  prevent th a t  
tra in ing  an d  education  im plem entations reach  the ir aim . View of 
teach e rs  h a s  n o t show ed a significant differency by variab les of gender, 
professional degree, g rad u a tio n  program  and  b ranch .

Conclusions and Recommendations

The abolition of counseling and  control im p lem en ta tions th a t 
learn ing  in sp ec to rs  im plem ent routinely  in  classroom s have been  tak en  
kindly by teachers. View of teach e rs  h a s  showed indecision  abou t 
necessity  and  im portance  of counseling and  control im plem ented to 
teach e rs  in  classroom . Learning in spec to rs  are  seen  inefficient to advise 
teach e rs  abou t developm ent and  changes in  th e  field a s  following 
educational changes and  developm ents. T eachers s ta ted  th a t  
counseling and  control w hich are  m ade by LI are  ru n  by classic control 
im plem entations a n d  LI m akes feel th e  existence of superio r
subo rd ina te  rela tionship . As LI u se s  a  d isruptive cu tting  wording to 
teach e rs  partly  in  classroom s, th is  case h a s  caused  discom fort for 
teachers. Nevertheless, control is seen  a s  a n  im portan t p rocess to reach  
o rganisational a im s by bo th  teach e rs  and  in specto rs. In th e  case th a t  
th ere  is  no t a control, a view th a t  quality will decrease and  chaos 
environm ent will occur h a s  been  shared  a g rea t p a rt  of teach e rs  and  
inspecto rs. C ontrol is  a n  inevitable p rocess of m anagem en t w hich 
require to involve in  each  organisation.

It is  a fact th a t  counseling and  control im plem enta tions have been  
m ade from  very old tim es u p  to today, th ese  im plem enta tions have got 
a n  inevitable im portance  to increase  th e  quality  of education. It requ ires 
to s ta r t  a reconstruc tion  a s  in  - h ouse  and  o u t - h ouse  counseling and  
control im p lem en ta tions are  ru n  together. It requ ires to p a ss  to peer- 
in te rac ted  control im p lem en ta tions from trad itional control
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im plem entations. Schools shou ld  be m ade m u ch  m ore dynam ic in  order 
th a t  control im plem entations w hich are  m ade in  te rm s of providing 
educational developm ent reach  to their aim , it requ ires th a t  collegiality 
a n d  collaboration are  provided a n d  leadersh ip  sha ring  occurs.

T eachers are  in  search  of a  counseling w hich  will guide an d  
highlight them  b u t no t control them . T hat control does n o t only consist 
of inspecting, th a t  professional developm ent is  provided, education  
events th a t  th e  tim e needs are  m ade, su ccess  is provided academ ically, 
events, tools a n d  equ ipm en ts w hich  are  appropriate  to renovated  
program s are  ad ap ted  to  the  p rocess will only occur by a n  activated  
counseling event w hich  im plem ented to teachers, is  dem ocratic, 
interactive, is  far from disruptive cu tting  effects.

Keywords: Exam inors of m inistry , supervision, guidance,
inspection  of lesson.

Giriş

İnsanoğlu tüm yaşamı boyunca var olduğu günden günümüze kadar rehberlik ve denetim 
hizmetlerine gereksinim duymuştur. Geçmişten günümüze uzanan süreçte eğitim ve öğretim 
faaliyetlerinin karmaşasını çözmek kalitesini arttırmak rehberlik ve denetimi kaçınılmaz kılmıştır. 
Değişmekte ve gelişmekte olan çevreyle sürekli bir etkileşimde bulunan eğitim örgütlerinin 
amaçlarından sapmaması ve etkinliğini sürdürebilmesi, bireysel ve kurumsal olarak yaptıkları 
hataların düzeltilebilmesi için rehberlik ve denetime ihtiyaçları vardır (Ekinci ve Karakuş, 2011). 
İnsanın hem kendisinin hem de toplumun diğer fertlerinin denetimi, davranışların denetimi, yapılan 
işlerin denetimi, kurumların ve yönetenlerin denetimine kadar uzanan bir alanda sürekli bir denetim 
yaşanmaktadır. TDK (2010) sözlüğünde “yol göstermek, kılavuzluk etmek” olarak geçen rehberlik: 
“profesyonel ve sistematik bir yardım sürecidir.” (Tan, 1986; Kuzgun, 2011). Başka bir düşünceye 
göre ise “Bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini 
kendine en uygun şekilde geliştirmesi, çevresiyle uyum içerisinde olması ve böylece kendini 
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.” (Kepçeoğlu, 1994).

Öğretimin etkililiğini arttırmak için gerekli olan denetim, teftiş etmek, var olanı 
sorgulamak, hatalı olanı yakalamak değil, paylaşıcı ve etkileşimli bir ortamda sürece güç katmayı 
gerektirir. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacak bir denetim anlayışı geliştirmek ve bu 
doğrultuda daha nitelikli bir denetim uygulamasının yapılması, öğretimin niteliğinin arttırılması 
yönünden son derece önemlidir.

Denetim, örgütsel eylemlerin amaçlar doğrultusunda, saptanan ilke ve kurallara uygun olup 
olmadığının anlaşılması sürecidir (Aydın, 2014). Teftiş ise kamu ve kurum yararına insan 
davranışlarını kontrol etme sürecidir. (Taymaz, 2013). Arapça bir kavram olan teftiş sözcüğü 
denetim, denetleme, kontrol, inceleme, soruşturma, irşat, tetkik, tahkik, tahkikat, muayene, 
muhakabe; müfettişler ise denetçi, denetmen, denetim elemanı, kontrolör, muin, muhakkik ve 
murakıp olarak adlandırılmıştır (Açıkgöz, 2001).

Eğitim etkinliklerinin uygulayıcısı olan öğretmenin çağın getirdiği yeniliklere uyum 
sağlayabilmesi, birtakım sosyoekonomik sorunlarla baş edebilmesi, kendinden beklenilen başarıyı 
sağlayabilmesi için etkin bir rehberlik ve ders denetimine ihtiyaç vardır (Taymaz, 2013). Akademik 
başarının sağlanması ve artışının gerçekleşmesi rehberlik ve denetimi kaçınılmaz kılmaktadır. Ders 
denetimi sürecinde M M ’nin öğretmen motivasyonunu sağlaması, güdülenmişlik düzeyini arttırması 
beklenir (Ciğer, 2006).
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Eğitim yönetiminin bir alt sistemi olarak görülen denetim, işlev ve görevlerini 
gerçekleştirerek eğitimin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olur. Sistem açısından ise denetim, 
sistemin girdi, işlem ve çıktılarından bilgi alınması, alınan bilgilerin değerlendirilmesi ve 
değerlendirme sonuçlarına göre örgüt amaçlarının belirlenmesi ve geliştirilmesidir (Gökçe, 1994). 
Denetim aynı zamanda personelin birçok yönden geliştirilmesini, yeterli hale getirilmesini ve 
eksikliklerin giderilmesini sağlamak için gereklidir. İşgörenlerin mesleksel gelişmelerini teşvik 
eden, onları eğiten, verimini arttırıcı etkinlikleri ortaya koyan ve değerlendiren bir süreçtir 
(Gündüz, 2012). Örgüt olarak kabul edilen okullar, amacını gerçekleştirme derecesini bilmek ve 
izlemek ister. Bu durumda denetimin önemini ve gerekliliğini kaçınılmaz kılar.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiği ve verimliliği denetim aracılığı ile belirlenmektedir. 
Eğitim gibi bir süreç olan denetim, eğitimin önemli bir sürecidir ve eğitimden bağımsız 
düşünülemez. Denetim süreci işletilmediğinde eğitim öğretimde birtakım aksamalar ve yanlış 
yürütülen uygulamalar ortaya çıkar. Denetim eğitim öğretim sürecinin genelini etkileyecek kadar 
güçlüdür. Denetim, eğitim sistemi içerisinde bu kadar önemli bir yere sahip olmasına rağmen bu 
alandaki gelişmeler diğer alanlara göre daha az gelişme göstermiştir (Açıkalın, 1997). Bu alana 
yönelik yapılan çalışmaların gelişmişlik düzeyinin düşük olması ve rehberlik ve denetimin eğitim 
sistemi içindeki önemi bu alada çalışma yapmayı gerekli kılmıştır.

Öğretmenlerin yüksek kalitede mesleki gelişim sağlayabilmesinin önemli bir yönünü, 
denetmenlerin uyguladığı rehberlik ve denetim faaliyetleri oluşturmaktadır. Nitelikli bir denetimsel 
çalışma, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir faktör olarak görülebilir 
(Dollansky, 1998, Akt: İlğan, 2012). Eğitim öğretimin kalitesini arttırabilmek için, geleceğin 
toplumunu yetiştiren eğitim örgütlerinin denetiminin sağlanması, iyileştirmelerin yapılması 
gerekmektedir. Hiçbir örgütte tamamen rehberlik ve denetimsel faaliyetlerden uzak kontrol dışı bir 
uygulama düşünülemez. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin önemi ve gerekliliği, kimler 
tarafından yapılırsa daha etkili ve verimli olacağı, zamana uygun olan rehberlik ve denetim 
uygulamaları bu alanda çalışma yapan araştırmacıların yoğunlaştığı alanlardır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin maarif 
müfettişlerinin sınıf ortamında rutin olarak uyguladığı rehberlik ve ders denetim uygulamalarının 
kaldırılmasına ilişkin düşüncelerinin belirlenmesine yöneliktir. Araştırmaya yönelik alt amaçlar ise 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- Bir öğretmen olarak rehberlik ve denetimin gerekliliğine inanıyor musunuz?

2- Bir öğretmen olarak maarif müfettişlerinin yaptığı rehberlik ve denetim 
uygulamalarının kaldırılmış olmasını destekliyor musunuz?

3- Maarif müfettişleri rehberlik ve denetime ilişkin yeterli nitelikte olduğunu ve 
görevlerini uygun olarak yaptığını düşünüyor musunuz?

4- Maarif müfettişlerinin sınıflarda rutin olarak uyguladığı rehberlik ve denetim 
uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyet, memuriyet kıdemi, mezun 
olunan program ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık var mı?
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Y öntem

Araştırmanın Modeli

Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinin kullanıldığı araştırmada 512 öğretmene 
beşli likert tipi anket uygulanmıştır. Kılınçalp (2007)’ göre tarama modeli, geçmişte ve hala mevcut 
olan bir durumu mevcut olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Çok 
sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel yargıya varmak için evrenin tümü ya 
da ondan alınacak bir grup örneklem üzerinde yapılan çalışmalar tarama modelindedir (Karasar, 
2014).

Araştırmaya dönük konu ile ilgili alan yazın taraması yapılmış, öğretmenlerle ve maarif 
müfettişleriyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu bilgiler 
doğrultusunda araştırmacılar tarafından beşli likert tipi bir anket geliştirilmiştir. Anket iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların cinsiyetini, memuriyet kıdemini, mezun 
olduğu programı ve branşını belirlemeye yönelik değişkenlerden oluşmaktadır. İkinci bölümde ise 
maarif müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına 
ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemeye yönelik yirmi maddeden oluşan anket yer almaktadır. 
Öğretmenlere konuyla ilgili yirmi ifade yöneltilmiş ve söz konusu ifadeleri; 1=Hiç katılmıyorum 
2=Katılmıyorum 3=Kararsızım 4=Katılıyorum 5=Tamamen Katılıyorum şeklinde işaretlemeleri 
istenmiştir. Çalışma aralık 2014- ocak 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

Araştırmanın Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Mersin ilinde görev yapmakta 
olan toplam 12.851 ilkokul ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Örneklemini ise Mersin ilinin 
ilkokul ve ortaokullarında görevli 512 öğretmen oluşturmaktadır. Örnekleme sayısı belirlenirken 
evren-örneklem tablosunda verilen sabit değerler dikkate alınmıştır (Anderson, 1990; Akt: Balcı, 
2004). Bu araştırmada örnekleme yöntemlerinden tabakalı örnekleme ve küme örneklemesi birlikte 
kullanılmıştır. Tabakalı örnekleme, evrendeki alt grupların evrendeki ağırlıkları oranında 
örneklemde temsil edilmelerini amaçlarken küme örneklemesi, birim sayısı az küçük kümelerin 
tespit edilmesi ve her kümeden ne kadar birimin örnekleme alınacağına karar verilmesini amaçlar 
(Büyüköztürk ve diğerleri, 2016). Kümelerin küçük olması küme sayısını arttıracak, böylece 
değişik özellikteki kümelerin örnekleme görme şansı artmış olacaktır.

Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet F %

Kadın 246 48.0

Erkek 266 52.0

Toplam 512 100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların % 48’inin kadın, % 52’sinin erkek olduğu 
görülmektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların Memuriyet Kıdemleri

Memuriyet Kıdemi F %

6-10 yıl 144 28.1

11-15 yıl 133 26,0

16-20 yıl 110 21,5

21-25 yıl 56 10,9

26 yıl ve üstü 69 13,5

Toplam 512 100

Tablo 2 ’ye göre katılımcıların % 28,1 ’i 6-10 yıl, %26’sı 11-15 yıl, %21,5’i 16-20 yıl, % 
10,9’u 21-25 yıl, %13,5 i 26 yıl ve üzeri yaştadır. Araştırmaya katılanların yarıdan fazlasının 15 yıl 
ve altı memuriyet kıdemine sahip olması meslekte genç nüfusun fazla olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. Katılımcıların Mezun Olduğu Program

Mezun Olunan Program F %

Eğitim Fakültesi 385 75,2

Açık Öğretim Fakültesi 10 2,0

Yüksek Öğretmen Okulu 7 1,4

Eğitim Enstitüsü 26 11,5

Yüksek Lisans 25 4,9

Diğer 59 11,5

Toplam 512 100

Tablo 3’e göre öğretmenlerin büyük çoğunluğunu (% 75,2) Eğitim Fakültesi mezunları 
oluştururken, diğer fakültelerden mezun olan öğretmenler % 11,5 oranındadır. Lisans sonrası 
yüksek lisans yapan öğretmenler % 4,9’dur. Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Okulu 
mezunları % 12,9’dur. Açık Öğretim Fakültesi mezunu sadece % 2 oranında öğretmenin olması bu 
mesleği yapanların neredeyse tamamı örgün eğitimden geçerek öğretmen olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Turkish Studies
International Periodical fo r the Languages, Literature and H istory o f  Turkish or Turkic

Volume 1 1 / 3  Winter 20 1 6



M aarif M üfettişlerinin Sınıflarda Uyguladığı Rehberlik ve Denetim  Uygulamalarının ... 2435

Tablo 4. Katılımcıların Branşı

Branşlar F %

Sınıf Öğretmenliği 216 42,2

Matematik 51 10,0

Türkçe 42 8,2

Sosyal Bilgiler 28 5,5

Fen ve Teknolojileri 56 10,9

Görsel Sanatlar 12 2,3

Müzik 7 1,4

Beden Eğitimi 11 2,1

Rehber Öğretmen 12 2,3

Okulöncesi Öğretmenliği 17 3,3

İngilizce 39 7,6

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 21 4,1

Toplam 512 100

Araştırmanın çalışma grubunun % 42,2’sini Sınıf Öğretmeni, % 10,2’sini Matematik 
Öğretmeni, % 8,2 sini Türkçe Öğretmeni, % 5,5’ini Sosyal Bilgiler Öğretmeni, % 10,9’unu Fen ve 
Teknolojileri Öğretmeni, % 2,3’ünü Görsel Sanatlar Öğretmeni, % 1,4’ünü Müzik Öğretmeni, % 
2,1’ini Beden Eğitimi Öğretmeni, % 2,3’ünü Rehber Öğretmeni, % 3,3’ünü Okulöncesi Öğretmeni, 
% 7,6’sını İngilizce Öğretmeni, % 4,1’ini Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı Ve Verilerin Toplanması

Araştırmanın veri toplama aracını araştırmacılar tarafından geliştirilen “Maarif 
müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve ders denetiminin kaldırılmasına ilişkin öğretmen 
görüşleri” isimli beşli likert tipi anket oluşturmaktadır. Geliştirilmiş olan anket toplam yirmi madde 
içermektedir. Anket uygulanmadan önce geçerlilik ve güvenirliliğini belirlemek amacıyla çalışma 
öncesi geniş bir alan yazın taraması yapılarak anket soruları oluşturulmuş ve uzman görüşlerine 
başvurulmuştur. Araştırma öncesi çalışma örneklemine uygun olarak uygulama yapılmıştır. Nicel 
araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik gibi kavramlar, hipotez test etmeye dayalı tümden gelimci bir 
anlayışın ürünü olarak kabul edilmekte ve eleştirilmektedir. Bunun yerine inandırıcılık ve 
aktarılabilirlik gibi kavramlar daha fazla tercih edilmektedir (Y ıldırım ve Şimşek, 2013). Anket, ön 
uygulama amacıyla küçük bir örneklem grubu üzerinde uygulanmış ve maddelerin katılımcılar 
tarafından doğru algılandığı görülmüştür. Ön uygulama, anketin geçerlik ve güvenirliğinin gözleme 
dayalı verilerle sorgulandığı bir aşamadır. Anketin taslak formundaki problemleri belirlemede 
kritik bir öneme sahip olan ve araştırmanın hedef kitlesiyle benzer özelliklere sahip bir grup 
üzerinde yapılacak ön uygulama, geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için çok önemli bir 
aşamadır (American Statistical Association [ASA] , 1997; Mertens, 1998 akt: Büyüköztürk, 2005). 
Araştırma öğretmenlerin gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Ankete gerekli özeni göstermeyen, 
maddeleri eksik bırakan katılımcılar çalışma dışı bırakılmıştır.

Verilerin Analizi

Bu araştırma, nicel veri analiz yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemiyle analiz edilmiştir. 
İlişkisel tarama modeli iki ya da daha çok sayıdaki değişken arasındaki değişimin varlığını ve
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derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2014). Araştırma, maarif müfettişlerinin sınıflarda 
rutin olarak uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin katılımcı 
değişkenleri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladığından ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 
Bu düşüncelerden hareketle elde edilen veriler değerlendirmeye alınarak 512 adet anket 5’ten (her 
zaman ) 1’e (hiç) doğru derecelendirme yapılarak SPSS 20 paket programına girilerek analiz 
edilmiştir. Anketi oluşturan yirmi ifade tek tema görülerek değerlendirilmiştir. Cinsiyet, memuriyet 
kıdemi, mezun olunan program ve branş bazında gruplamalar yapılmış, her soru maddesi beşli 
dereceleme ölçeğine göre; kesinlikle katılıyorum (5), katılıyorum (4), karasızım (3), katılmıyorum 
(2), hiç katılmıyorum (1) şeklinde kodlanarak veri girişi yapılmıştır.

Elde edilen verileri çözümlemede “betimsel istatistik” teknikleri (frekans, yüzde, aritmetik 
ortalama) kullanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılım gösterip göstermediğini tespit etmek için 
tek örneklemli Kolmogorov Simirnov testi yapılmıştır. Verilerin dağılımı normal dağılım 
gösterdiği için parametrik testlerden t testi ve varyans analizi yapılmıştır.

Süreksiz olan ölçekteki cevap seçenekleri, istatistiksel işlemlerle elde edilen sonuçların 
yorumlanabilmesi için geliştirilen bir ölçekle “sürekli” hale getirilmiştir. Ölçme aracının aralığı 4/5 
=80’dir. Buna göre ölçme aracında maarif müfettişlerince yapılan ders rehberlik ve denetim 
etkinliklerine ait görüşlerin sınırları şöyledir:

1.00- 1.80 Kesinlikle Katılmıyorum

1.81-2.60 Katılmıyorum

2.61- 3.40 Kararsızım

3.41- 4.20 Katılıyorum

4.21- 5.00 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yorumlanmıştır.

Bulgular

Tablo 5. Maarif Müfettişlerinin(MM) Yaptığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına 
______________  İlişkin Öğretmen Görüşleri(Anket Maddelerine Göre) _____________
Soru No Anket Sorusu N X(ort) Sd. Anlamı

Mad.1 MM’nin rehberlik ve denetim uygulamalarının 
kaldırılmasını destekliyorum.

512 4,43 0,99 Kes.
Katılıyorum

Mad.2 MM’nin denetimsel tutumlarının gelişme 
yönelimli olduğunu düşünüyorum.

512 2,40 1,46 Katılmıyorum

Mad.3
Gerçek anlamda rehberlik ve denetim 
uygulamasının kurum içi ve kurum dışı 
yetkililerle beraber uygulanarak başarıya 
ulaşacağını düşünüyorum.

512 3,38 1,23 Kararsızım

Mad.4 MM’nin yaptığı, rehberlik ve ders denetimi 
uygulamasının kaldırılmasıyla eğitimde bir 
boşluk oluşacağını düşünüyorum.

512 2,01 1,09 Katılmıyorum

Mad.5 MM’nin öğretmenlere gerçek anlamda rehberlik 
uygulaması yaptığını düşünüyorum.

512 1,86 0,92 Katılmıyorum

Mad.6 MM’nin eğitimsel değişmeleri, gelişmeleri takip 
ettiğini düşünüyorum.

512 2,23 0,99 Katılmıyorum

Mad.7 Öğretmen rehberlik ve denetiminin sadece MM 
tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.

512 1,80 0,93 Katılmıyorum
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Mad.8 MM’nin alanında uzman kişiler olduğu 
düşüncesindeyim.

512 2,18 1,00 Katılmıyorum

Mad.9 MM’nin öğretmenleri, eğitimin olumsuz 
durumlarına karşı motive ettiğini düşünüyorum.

512 2,10 1,07 Katılmıyorum

Mad.10 Bir öğretmen olarak MM ile birebir iletişim ve 
etkileşim kurmak istemiyorum.

512 3,44 1,28 Katılıyorum

Mad. 11 MM ile ast-üst durumunda olduğumu 
düşünüyorum.

512 3,58 1,22 Katılıyorum

Mad.12
MM sınıf içi rehberlik ve denetim 
uygulamalarında yıkıcı, kırıcı bir üslupla 
konuşur.

512 3,26 1,18 Kararsızım

Mad.13 MM, denetleme ve değerlendirme yaparken 
nesnel olduğunu düşünüyorum

512 2,62 1,14 Kararsızım

Mad.14 MM’nin öğretmenlerle iyi bir iletişim 
kurduğunu düşünüyorum.

512 2,38 1,07 Katılmıyorum

Mad.15
MM’nin uyguladığı rehberlik ve denetim 
uygulaması, sınıf ortamında etkili bir iletişimle 
gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum.

512 3,15 1,27 Kararsızım

Mad.16
MM’nin eğitimsel ve öğretimsel bir soruna 
yönelik problem çözüm becerilerinin gelişmiş 
düzeyde olduğunu düşünüyorum.

512 2,35 1,03 Katılmıyorum

Mad.17
MM’nin rehberlik ve denetim uygulamasında 
öğretmenlere iş doyumu sağladığını 
düşünüyorum.

512 2,19 0,99 Katılmıyorum

Mad.18 MM’nin alan dışı rehberlik ve denetim 
uygulaması yaptığını görüyorum.

512 3,19 1,21 Kararsızım

Mad.19
MM’nin alan dışı rehberlik ve denetim 
uygulaması yapmaları, rehberlik ve denetimi 
güçleştirmektedir.

512 3,58 1,14 Katılıyorum

Mad.20 MM arasında rehberlik ve denetim 
uygulamalarında farklılıkları görüyorum.

512 3,97 1,05 Katılıyorum

Bu bölümde araştırmanın çalışma grubu olan öğretmenlerin katılım derecelerine göre 
araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. “MM’nin 
sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen 
görüşleri” kategorisinde öğretmenlerin anketteki görüşlerinin genel dağılım ortalaması “Kararsızım 
(X =2.81)” şeklindedir. Öğretmenler, MM’nin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının 
kaldırılmasına ilişkin görüşleri boyutunda en yüksek katılım puanını “M M ’nin rehberlik ve 
denetim uygulamalarının kaldırılmasını destekliyorum” (x=4,43) maddesine vermişler ve 
“Kesinlikle katılıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler ders esnasında maarif 
müfettişlerince sunulan rehberlik ve denetim uygulamalarından ciddi bir rahatsızlık duymuşlar, 
alınan kararı çok yerinde bulmuşlardır. Eğitimde rehberlik ve denetim uygulamalarının maarif 
müfettişleri tarafından yapılmayacak olmasıyla beraber doğabilecek bir boşluk kaygısına yönelik 
“M M ’nin yaptığı rehberlik ve ders denetimi uygulamasının kaldırılmasıyla eğitimde bir boşluk 
oluşacağını düşünüyorum.” (X =2,01) maddesine ilişkin ise “Katılmıyorum” derecesinde görüş 
bildirmişlerdir.
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“Öğretmen rehberlik ve denetiminin sadece MM tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.” 
(X =1,80) maddesine “Katılmıyorum”, “Bir öğretmen olarak MM ile birebir iletişim ve etkileşim 
kurmak istemiyorum.” ( X  =3,44) maddesine de “Katılıyorum” derecesinde görüş belirtilmiştir. 
M M ’nin her yıl düzenli olarak sınıf ortamında öğretmenlere yönelik olarak uyguladığı rehberlik ve 
denetim faaliyetleri öğretmenlerde ciddi bir rahatsızlık oluşturmuştur. Yapılan bu uygulamaya son 
verilmesi de öğretmenlerce olumlu bulunmuştur.

Rehberlik ve denetimin önemi ve gerekliliği noktasında öğretmenlere yöneltilen anket 
maddelerinden; “Gerçek anlamda rehberlik ve denetim uygulamasının kurum içi ve kurum dışı 
yetkililerle beraber uygulanarak başarıya ulaşacağını düşünüyorum.” ( X  =3,38) ile “Kararsızım” 
ve “M M ’nin uyguladığı rehberlik ve denetim uygulaması, sınıf ortamında etkili bir iletişimle 
gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum.” ( X  =3,15) maddesine de “Kararsızım” derecesinde 
görüş belirtilmiştir. Öğretmenler kendilerine yönelik olarak yapılacak bir rehberlik ve denetim 
uygulamasının başarı getireceği yönünde kararsız bir düşünce içerisindedirler.

MM, rehberlik ve denetime ilişkin uygulamalarının yeterli nitelikte olup olmadığını ve 
görevlerini ne düzeyde yerine getirdiğini ortaya koymaya yönelik maddelere yer verilmiştir. 
Öğretmenler anketteki “M M ’nin denetimsel tutumlarının gelişme yönelimli olduğunu 
düşünüyorum.” ( X =2,40), “M M ’nin eğitimsel değişmeleri, gelişmeleri takip ettiğini 
düşünüyorum.” ( X  =2,23), “M M ’nin alanında uzman kişiler olduğu düşüncesindeyim.” ( 
X  =2,18), “MM’nin öğretmenleri, eğitimin olumsuz durumlarına karşı motive ettiğini 
düşünüyorum.” ( X  =2,10), “M M ’nin öğretmenlerle iyi bir iletişim kurduğunu düşünüyorum.” ( 
X  =2,38), “M M ’nin rehberlik ve denetim uygulamasında öğretmenlere iş doyumu sağladığını 
düşünüyorum.” ( X  =2,19), “M M ’nin eğitimsel ve öğretimsel bir soruna yönelik problem çözüm 
becerilerinin gelişmiş düzeyde olduğunu düşünüyorum.” (X =2,35), “MM’nin öğretmenlere 
gerçek anlamda rehberlik uygulaması yaptığını düşünüyorum.” (X =1,86) maddelerine 
“Katılmıyorum” şeklinde görüş bildirmişlerdir. MM tarafından gerçek anlamda, gelişime ve 
geliştirmeye yönelik bir tutumla rehberlik ve denetim faaliyetlerinin yürütülmediği görülmektedir.

Öğretmenler, “MM sınıf içi rehberlik ve denetim uygulamalarında yıkıcı, kırıcı bir üslupla 
konuşur.” ( X  =3,26) ve “M M ’nin denetleme ve değerlendirme yaparken nesnel olduğunu 
düşünüyorum.” ( X  =2,62) maddelerine de “Kararsızım” derecesinde görüş bildirilmiştir. Maarif 
müfettişlerinin sınıflarda uyguladığı rehberlik ve denetim faaliyetlerinin niteliğine yönelik 
öğretmenler, hiçbir maddeye “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Katılıyorum” derecelerinde olumlu 
yönde görüş belirtmemişlerdir. M M ’nin öğretmenleri denetleme ve değerlendirme sürecinde kişisel 
tutum ve davranışlar içerinde bulunması durumunda nesnelliğini kaybetme durumuna gelecektir.

“MM’nin alan dışı rehberlik ve denetim uygulaması yaptığını görüyorum” (X = 3,19) 
maddesine yönelik olarak öğretmenler “kararsız” bir tutum içerisindedir. “MM arasında rehberlik 
ve denetim uygulamalarında farklılıkları görüyorum.” (X = 3,97) ve “MM’nin alan dışı rehberlik 
ve denetim uygulaması yapmaları, rehberlik ve denetimi güçleştirmektedir.” (X = 3,58) 
maddelerine öğretmenler “Katılıyorum” şeklinde cevap vermişlerdir. MM’nin alan dışı rehberlik ve 
denetim yapmaları öğretmenler açısından eleştirilen bir başka konudur. Alan dışı yapılan rehberlik 
ve denetim uygulamaları, rehberlik ve denetim etkinliklerini güçleştirmekte ve eğitim öğretimin 
uygulamalarının hedefine ulaşmasını engellemektedir.
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M M ’nin Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmenlere 
Ait Değişkenlerin İncelenmesi

Cinsiyete Göre:

Test edilecek değişkenin verileri normal dağılıma sahip ve grupların varyansları da 
homojendir. M M ’nin sınıflarda yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin 
öğretmen görüşlerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini bulmak için t testi 
yapılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi, karşılaştırılacak olan grupların birbirinden 
bağımsız olması sonucu bağımsız örneklemler t testi uygulanmıştır. Sonuçlar tablo 6’da 
gösterilmiştir.

Tablo 6. MM’nin Yaptığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen 
______ Görüşlerinin Cinsiyete Göre Farklılığı ( t Testi)______

Gruplar N x Ss T P
Erkek 266 100,36 12,06 - 0,75
Kadın 246 99,55 11,62 -

Tablo 6’da da görüldüğü gibi p anlamlılık değeri 0,75 > 0,05’ten büyük olduğu için 
M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılması boyutunda kadın erkek 
öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık görülememektedir.

Memuriyet Kıdemine Göre:

M M ’nin yaptığı rehberlik ve ders denetiminin kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri 
konusunda öğretmen görüşlerinin memuriyet kıdemine göre farklılık olup olmadığını bulmak için 
varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7. MM’nin Yaptığı Rehberlik Ve Ders Denetiminin Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen 
Görüşlerinin Memuriyet Kıdemine Göre Farklılığı( Varyans Analizi-One-Way ANOVA)

Varyans
Kaynağı

N Mean Sd F P

6-10 yıl 144 98,79 10,29 0,734 0,569

11-15 yıl 133 100,24 11,97

16-20 yıl 110 100,89 10,62

21-25 yıl 56 101,33 14,85

26 yıl ve üstü 69 99, 60 13,86

Toplam 512 100,01 11,87

Tablo 7’de görüldüğü gibi p değeri 0,05 den büyük olduğu için MM’nin yaptığı rehberlik 
ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri boyutunda memuriyet 
kıdemine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.

Mezun Olunan Programa Göre:

M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen 
görüşleri boyutunda mezun olunan programa göre farklılık olup olmadığını bulmak için varyans 
analizi yapılmıştır. Sonuçlar tablo 8'de gösterilmiştir.
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Tablo 8. MM’nin Yaptığı Rehberlik ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin İlişkin 
Öğretmen Görüşlerinin Mezun Olunan Programa Göre Farklılığı(Varyans Analizi)

Mezun Olunan Program N Mean Sd. F P
Eğitim Fakültesi 385 99,81 11,79 0,097 0,993
Açıköğretim Fakültesi 10 100,20 15,96
Yüksek Öğrt. Okulu 7 100,14 9,78
Eğitim Enstitüsü 26 100,34 14,41
Yüksek Lisans 25 100,76 12,44
Diğer 59 100,79 10,77
Toplam 512 100,01 11,87

Tablo 9’da görüldüğü gibi p değeri 0,05 ten büyük olduğu için MM’nin yaptığı rehberlik 
ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri boyutunda mezun olunan 
programa göre anlamlı bir farklılık yoktur.

Branşa Göre:

M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin öğretmen 
görüşleri boyutunda öğretmen görüşlerinin branşa göre farklılık olup olmadığını bulmak için 
varyans analizi yapılmıştır. Sonuçlar tablo 10’da gösterilmiştir.

Tablo 9. MM’nin Yaptığı Rehberlik Ve Denetim Uygulamalarının Kaldırılmasına İlişkin Öğretmen 
__________ Görüşlerinin Branşa Göre Farklılığı(Varyans Analizi)______

Branş N Mean Sd. F P
Sınıf Öğretmenliği 216 99,77 13,08 1,025 0,423
Matematik 51 97,47 10,56
Türkçe 42 101,04 11,63
Sosyal Bilgiler 28 102,50 12,37
Fen Bilgisi 56 99,71 10,01
Görsel Sanatlar 12 96,75 6,89
Müzik 7 96,42 8,84
Beden Eğitimi 11 96,27 9,82
Rehber Öğretmen 12 105,33 10,04
Okulöncesi Öğrt. 17 101,47 12,05
İngilizce 39 102,66 12,64
Din Kültürü 21 99,85 8,28
Toplam 512 100,01

M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin p değeri 
0,05’ten büyük olduğu için M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetim uygulamalarının kaldırılmasına 
ilişkin öğretmen görüşleri boyutunda branşa göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir.

Sonuç ve Tartışma

M M ’nin sınıflarda rutin olarak uyguladığı rehberlik ve ders denetim uygulamalarının 
kaldırılması temasına öğretmenlerin anketteki görüşleri “Kararsızım” şeklindedir. Gündüz 
(2010)’ün “Yönetici, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin rehberlik, teftiş ve olumlu duygular 
geliştirmelerine ilişkin genel tutumları” konulu çalışmasında öğretmen ve yönetici görüşleri 
“kararsızım” yönünde olmuştur. Bu durumu Gündüz (2010), müfettişlerin uygulamalarının denetim 
ağırlıklı olması ve rehberliği ön plana çıkarmamalarının etkili olduğu şeklinde yorumlamıştır (Öz, 
1977; Özbek, 1997; Gökçe, 1994; Kavas, 2005).
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M M ’nin sınıf ortamında rutin olarak uyguladığı rehberlik ve denetim uygulamalarının 
kaldırılması öğretmenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Boydak Ozan ve 
Özdemir (2013), denetimin öğretmen üzerinde oluşturduğu psikolojik baskı konulu çalışmasında da 
öğretmenlerin MM’nin yaptığı denetimden rahatsızlık duyduklarını ortaya koymuştur. 
Memduhoğlu ve Meriç (2012), konuya yönelik yaptığı araştırmasında bazı öğretmenlerin okul 
yöneticilerinin zaten denetim yaptığını, denetmenlerin yaptığı denetimin kaldırılmasının gerektiğini 
düşünmüşlerdir. Can (2004), öğretmenlerin, hem okul müdürleri hem de denetmenler tarafından 
ayrı ayrı denetlenmesinin işbirliğini ve etkili denetimi güçleştirdiğini belirtmişlerdir. Bu görüşlerin 
aksine Bozkuş, Gündüz ve Aslan (2015), öğretmenlerin rehberlik ve denetim faaliyetlerine ihtiyaç 
duyduğunu, uygulanan hizmet öncesi ve hizmet içi yetiştirme faaliyetlerinin gerekli donanımı 
sağlamada yetersiz olduğunu ifade etmiştir.

Sınıf ortamında öğretmenlere uygulanan rehberlik ve denetimin gerekliliği ve önemine 
yönelik olarak öğretmen görüşleri kararsızlık göstermektedir. (Fırıncıoğulları Bilge, 2014), hem 
okul müdürü hem de denetçiler tarafından yapılan ders denetimlerinin öğretmenler tarafından 
“gözetim” veya “kontrol” olarak algılandığını, sonuç olarak da ders denetiminin amaçlarını yerine 
getirmediğini ifade etmiştir. Boydak Özan ve Özdemir (2013), denetmenlerin doğrudan ve dolaylı 
olarak öğrenci başarısını olumlu yönde etkileyeceğini belirtirken, öğretmenlerin önemli bir kısmı 
denetimin öğrenci başarısını çok etkilemediği görüşündedir. Fakat yine de denetimin hem 
öğretmenler hem de denetmenler tarafından örgütsel hedeflere ulaşılması için önemli bir süreç 
olarak görülmektedir. Denetimin olmaması durumunda kalitenin düşeceği, kargaşa ortamının 
yaşanacağı görüşü öğretmen ve müfettişlerin büyük bölümü tarafından paylaşılmıştır. Denetim, her 
örgütte yer alması gereken, yönetimin vazgeçilmez bir sürecidir. Bu süreç eğitim sisteminin de 
etkililiğinin ve verimliliğinin önemli bir sağlayıcısıdır (Yalçınkaya, 2003).

M M ’nin sınıf ortamında yaptığı rehberlik denetim faaliyetleri konusunda yeterli niteliği 
taşıma ve bu görevlerini yerine getirme konusunda öğretmenlerin bakış açısı olumsuz yönde 
görüşler taşımaktadır. MM’nin denetimsel tutumları, öğretmenlerle kurdukları iletişim, gelişimsel 
yönden öğretmenlerce yeterli bulunmamaktadır. M aarif müfettişlerinden öğretmenlere iş doyumu 
sağlaması, alana yönelik kaynakları onlarla paylaşması, eğitimin olumsuz durumlarına karşı 
öğretmenleri motive etmesi gereken alanında uzman kişiler olması beklenir. Karagözoğlu (1977), 
ilköğretim müfettişlerinin öğretmenlere yeterince yardımcı olmadıkları ve öğretmenlerin 
problemlerini çözmelerinde gerekli çabayı göstermediklerini belirtmiştir. Rehberlik ve denetim 
yaparken gelişim sağlamak, eleştirirken öneride bulunmak, gerektiğinde uygulamalı olarak öğretim 
yapmak müfettişlerin öğretimsel liderliklerinin temel gerekliliklerindendir (Pehlivan, 1998).

M aarif müfettişleri, eğitimsel değişmeleri ve gelişmeleri takip ederek öğretmenleri de bu 
alandaki gelişme ve değişmelerden haberdar etme konusunda yetersiz görülmektedir. Ovalı (2010), 
M M ’nin mesleki gelişim anlamında öğretmenlere yeterli rehberliğin yapılmadığını ortaya 
koymuştur. Öğretmenler, eğitimsel gelişimlerine katkı sağlayacak yayınların tanıtılması, 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, başarıların düşük olduğu durumlarda nelerin 
yapılabileceği konusunda sıkıntı yaşamaktadır (Köroğlu ve Oğuz, 2011). Alana yönelik benzer bir 
çalışmada da Yavuz (1995), öğretmenlerin, öğretim sürecini geliştirmede ve öğretmenlerin 
mesleksel yönden gelişmelerini sağlayıcı yardımda denetçileri yetersiz görmektedir.

Sağlam ve Demir (2009) tarafından yapılan çalışmada M M ’nin görevlerini kısmen yerine 
getirdiğini ortaya koymuştur. Memişoğlu (2001), denetimdeki başarısızlığın nedeni olarak 
rehberlik ve geliştirme amaçlı denetim yerine kontrol odaklı biçimsel denetim anlayışının önemli 
etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Köybaşı ve Dönmez (2012), ilköğretimde görev yapan 
öğretmenlerin eğitim denetmenlerinin rol davranışlarına ilişkin algılarının belirlenmesini
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amaçlayan araştırmasında denetmenlerin rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile teftiş ve 
değerlendirme rollerine kısmen uygun davrandıklarını ortaya koymuştur.

Öğretmenler, M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetimin klasik denetim uygulamalarıyla 
yürütüldüğünü, M M ’nin ast-üst ilişkisinin varlığını hissettirdiklerini belirtmişlerdir. MM, yer yer 
sınıf ortamında öğretmenlere dönük yıkıcı kırıcı bir üslup kullanması da öğretmenlerde rahatsızlık 
oluşturmuştur. İnal (2008), ilköğretim okullarında yapılan denetimlerde MM’nin göstermesi 
gereken tutum ve davranışları “nadiren” gösterdiklerini belirtmiştir. M M ’nin sınıflarda 
öğretmenlere yönelik yaptığı rehberlik ve ders denetim uygulamalarından öğretmenler rahatsız 
olmakta, denetim sürecinin ve sonucunun belirsizlikler taşıdığını belirtilmektedir. Gerçek anlamda 
amacına uygun olarak bir rehberlik ve denetimin yapılmadığı ortaya çıkmaktadır.

Öğretmenlerin, maarif müfettişlerince eğitimsel sorunlara çağın gerektirdiği uygulamalar 
doğrultusunda çözümler bulabileceğine dair düşünceleri olumsuzluk içermektedir. M M ’nin 
öğretmen denetiminde en fazla zorlayıcı güç kullandığı, bunu yasal güç, uzmanlık gücü ve kişisel 
ve teknik güç kullanımının izlediği görülmüştür (Sapancı, Aslanargun ve Kılıç, 2014). Konuya 
ilişkin benzer bir çalışmada Karslı (1990), öğretmenler tarafından müfettişlerin otoriter olarak 
görüldüğünü, lider, rehber, kaynak kişi olarak değil denetici olarak algılandığını belirtmiştir.

Balcı (2007), MM’nin denetim ve rehberlik görevlerini tam olarak yerine getiremediklerini 
belirtmiştir. M aarif müfettişlerince gerçekleştirilen denetimin temelini ve başlangıcını rehberlik 
faaliyetleri oluşturur. Rehberlik, “bireyin en verimli bir şekilde gelişmesi ve tatminkar uyumlar 
sağlamasında gerekli olan seçmeleri, yorumları, planları yapmasına ve kararlar vermesine 
yarayacak bilgi ve becerileri kazanması ve ulaştığı bu seçme ve kararları uygulayabilmesi için 
kişiye yapılan sistemli ve profesyonel bir yardımdır.” Tan (1986). Eğitim öğretim süreci içerisinde 
yaşanacak bir takım problemlere çözüm bulma ve çağın gereklerine uygun eğitim öğretim yapma 
faaliyetlerine yönelik öğretmenler de birtakım rehberlik çalışmaları beklemektedir. Rehber (2009), 
öğretmenlerin müfettişlerden, öğrencilerin ilgilerini, dikkatlerini çekme ve onları güdülemede, 
uygun yöntem, teknik, strateji ve araç-gereç kullanımında ve ölçme değerlendirme konusunda 
rehberlik yapmalarını beklemektedir.

MM öğretmenlere yönelik denetleme ve değerlendirme yaparken nesnel bir tutum 
içerisinde olmalıdır. Bozkurt (1995), denetçilerin ders denetimlerinde tarafsız bir tutum 
sergilemeleri ve bilimsel yöntemlerle ölçme ve değerlendirme yapmaları konusunda kendilerini 
geliştirmeleri gerektiğini belirtmiştir. Dağlı ve Akyıldız (2009), öğretmenlerin “MM’nin 
değerlendirmede objektif davranma” konusunda “az derecede” katıldıklarını belirtmiştir. MM’ nin 
alan dışı rehberlik ve denetim uygulaması yapması, rehberlik ve denetim uygulamalarında MM 
arasında farklılıkların olması rehberlik ve denetimi güçleştirmekte, eğitim öğretim faaliyetlerinde 
kaliteyi düşürmekte, amaca ulaşmayı engellemektedir.

M M ’nin sınıflarda rutin olarak uyguladığı rehberlik ve ders denetimlerinin kaldırılmasına 
ilişkin öğretmen görüşleri cinsiyet, memuriyet kıdemi, mezun olunan program ve yaş değişkenleri 
açısından değerlendirilmiş ve değişken grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
Yıldırım (2007), “Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders Denetimine İlişkin Görüşleri” adlı 
araştırmasında da öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, memuriyet kıdemi, öğrenim durumu ve 
geçirdikleri denetim sayısına göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmaya katılan her 
branştan öğretmen M M ’nin yaptığı rehberlik ve denetimin kaldırılmasını yerinde bulmuş ve 
rehberlik ve denetim konusunda MM yetersiz bulunmuştur. Sarı (2006)’nın da konuya yönelik 
yaptığı araştırmada her branştan öğretmen M M ’ni rehberlik ve denetim-değerlendirme alanında 
yetersiz bulmuştur.
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Öneriler

Çok eski zamanlardan günümüze kadar rehberlik ve denetim uygulamalarının 
yapılageldiği, bu uygulamaların eğitimin kalitesini arttırmak için de vazgeçilmez bir öneme sahip 
olduğu bir gerçektir. Kurum içi ve kurum dışı rehberlik ve denetim uygulamalarının birlikte 
yürütülerek yeniden bir yapılanmaya gitmek gerekmektedir. Geleneksel denetim uygulamalarından 
meslektaş etkileşimli denetim uygulamalarına geçmek gerekmektedir. Eğitimsel gelişimi sağlamak 
amacıyla yapılan denetim uygulamalarının hedefine ulaşabilmesi için okullar daha devingen hale 
getirilmeli, meslektaş dayanışması ve işbirliğinin sağlanması, liderlik paylaşımının gerçekleşmesi 
gerekir. Liderliği paylaşan denetmen, öğretimi geliştirme bilgi ve becerilerinin tüm okul 
çalışanlarına dağıtılmasını kabul eder (Watson ve Scribner, 2007; Akt: Glickman ve Gordon, 
2014).

Öğretmenler denetimden ziyade kendilerine yol gösterecek, ışık tutacak bir rehber arayışı 
içerisindedir. Denetim de sadece teftiş etmekten ibaret olmadığı, mesleki gelişimin sağlanması, 
çağın gerektirdiği eğitim faaliyetlerinin yapılması, akademik anlamda başarının sağlanması, 
yenilenen programlara uygun etkinliklerin, araç ve gereçlerin sürece uyarlanması ancak 
öğretmenlere uygulanacak demokratik, etkileşimli, yıkıcı ve kırıcı etkilerden uzak etkin bir 
rehberlik faaliyetiyle gerçekleşecektir.
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