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Yüksek Öğretimde Psikol oiik
Danışma Hizme ti
İnci USER (*)

Üniversi te yılları, insan yaşamının kritik bir dönemini oluştu
rur. Bu dönemde öğrenci, bir yandan meslek ve iş yaşamına hazır
sorunlanırken, diğer yandan ergenlik ten genç yetişkinliği geçişin
zobu
ise,
Öğrenci
.
ağırdır
kları
larını · yaşar (1). Eğitimin zorunlulu
gereği,
Yaşı
çıkar.
karşı
runlulukların bütün yaşamını kaplamasına
yararlan aeğlenceden, spordan , sosyal ve kültürel etkinlikle rden
bilmek ister. Bu gereksin imlerini karşılayamazsa, eğitim sürecine
isteksizleşebilir.

karşı

Üniversite çevresinde, dostlukların, gelecek teki iş ilişkilerinin,
hatta çoğunlukla evliliğin temeller i atılır. Gencin ilgisi ve enerjisinin bir bölümü bu ilişkiler üzerinde yoğunlaşır. Öte yandan, her
üniversi te kendine özgü bir yaşam ritmine ve üsluba sahip, farklı
bir ortamdır. Yeni başlayanlar için ortama uyum sağlamak, sona
na kayaklaşanlar içinse ondan kopmaya ve yetişkinlerin dünyası
r.
tılmaya hazırlanmak başlı başına bir sorundu
Gençler için, üniversi te yaşamının getirdiği düşünsel ve duygusal yoğunluğu taşımak, çoğunlukla yorucu, bazen de bunaltıcı
tanı
dır. Bunalım anında gence, onun yaşadığı çevreyi yakından
öğ
yüksek
nedenle,
bu
İşte
yan bir uzmanın el uzatması gerekir.
hizbu
Ancak,
ir.
retimde · psikoloji k danışma hizmeti çok önemlid
met doğru planlanmadığı takdirde , öğrencilerin tümüne ulaşması
ve sorunlar için gerçek bir dayanak oluşturması mümkün değildir.
alınmak~
Aşağıda, danışma hizmetin in nasıl planlanabileceği ele
tadır .

. Psikoloj ik

Danışma

Kavramı

Danışma sözcüğü, İngilizce «counseling» sözcüğünün karşılığı
* ) Okutman - ıM. Ü. Yabancı

Diller Bölümü.
1) Ergenlikte n gene yetişkinliğe geçişin bir ·gelişim krizi olarak ele alınışı
: Penkonusund a bilgi için bkz. Erikson, E.: Child'hood and Society, Middlesex
239-268.
ss.
guin Books Ltd .. 1973
1
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olarak kullanılmaktadır (2 ). Danışman psikolog (counselor), sorunları olan . bireylerl e görüşerek onları aydınlatan, önerilerd
e bulunan, yerine göre meseleleri farklı bir açıdan görmelerine, yerine
göre de meseleleriyle birlikte yaşamayı öğrenmelerine yardımcı
olan bir uzmandır. Psikoloj ik danışma, çoğunlukla zannedildiği gibi
psikoter api ile eşanlamlı değildir. Ancak, iki çalışma alanı arasın
daki ayırım oldukça tartışmalıdır. Bu ayırım güçlüğü her iki çalış
ma kolunun benzer teorik çerçevelerden yola · çıkması ve benzer
teknikle r kullanmasından kaynaklanmaktadır (3).
İki temel nedenden ötürü, üniversi te öğrencileriyle çalışan . danışman psikolog un, terapist rolünü üstlenmemesi, yani
psikoloj ik
açıdan «hasta» kabul edilebile cek bireyleri n sağaltımıyla
uğraşma
ması tercih edilebilir :
a)
işbirliği

Gen~llikle

içinde

psikoter apinin bir klinik
yapılması daha doğrudur.

ortamında,

hekimlerle

b) Psikoterapi, çok zaman alan, uzun vadeli bir çalışmadır.
psikolog, çok sayıda öğrenciden sorumlu olacağı için,
yeterli zamanı olmayacaktır.
Danışman

Üniversite çevresindeki danışman psikologun faaliyeti Korchin'
in tarif ettiği kriz müdahalesi tanımına uymaktadır (4 ).
Kriz müdahalesi, _
kriz durumun daki bireylere uygulanan, kısc:ı
vadeli ve o andaki sorun üzerinde odaklaşan, psikoloj ik yardımdır.
Müdahalenin amacı ciddi hastalık hallerinin oluşmasına meydan
vermem ektir. Kendi başına bir kriz, bir ruh hastalığı değildir, ancak çözümlenmezse, bireyin normal gelişimini durdurması ve patolojik bir yöne sokması olasıdır.
Yeni bir

yaşam

dönemi, yeni bir ortam bireyin saptadığı amaçgücü kendinde bulamaması ya da sevilen bir kişinin
kaybı gibi etkenler krize yolaçar. Üniversite öğrencileri de genelde sağhklı bireyler olup, üniversi te ortamından ya da yaşantıların
dan kaynaklanan nedenlerle, geçici krizlere girebilirl er. Bu krizler,
.
.
lara

ulaşacak

2) Aksu, A. ve ark.: Psikoloji_ Terimleri Sözlüğü, İstanbul; Boğaziçi Üniversitesi Yayınları . s. 38.
·
3) Psikolojik danışmanlık ve psikoterap i için bkz. Patterson (1973; XH-XIV).
Gilmore (1973; 41-57), Fullmer ve '8ernard (1972, 1-27).
4) Bkz. Korchin (1976·; 501-5'10).
6) Bkz. Korchin (1976; 510-512).
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hem . öğrencilerin akademik başarılarını düşürebilir, hem çeşitli davranış bozuklukları göstermelerine sebep olabilir, hem de yardım
edilmezse ciddi hastalıklara yolaçabilir.
Müdahalenin amaçları şöylece sıralanabilir :
1) Bireyin mevcut sıkıntı, endişe ve umutsuzluğunu hafifletmek.
-2) BireVi belli görevlerini sürdürebilmesi için teşvik etmek.

3) Bireye ve gerekiyorsa _ailesine_ sözkonusu sorunun. çözümü için pratik yollar önermek.
4) Mevcut krizle, bireyin gecmişteki sorunları arasındaki iliş
kileri araştırmak.
5) Bireyin gelecekte daha sağlıklı davranması için yeni tutumlar geliştirme. sine yardımcı olmak (5 ).
·
Kriz müdahalesinin dışında, danışman psikolog, okula yeni baş ~
!ayan gruplar için konferanslar veya sohbet toplantıları düzenleyerek onları karşılaşabilecekleri sorunlara hazırlayabilir. Ayrıca, belirli zamanlarda ruh sağlığı .ile ilgili konferanslar verebilir. Verimli
ders çalışamamak ya da arkadaşlarıyla iletişim kuramamak gibi ortak sorunları olan öğrencilerle, grup çalışması da yapabilir.
, Danışman psikolog, bazı durumlarda konsültan (6 ) olarak da faaliyet gösterebilir: Psikolojik görüşme zorla katılınacak bir süreç değildir. Bazı öğrenciler sorunlarını danışman öğretim üyeleine veya
kendilerine yakın buldukları bir başka öğretim üyesine açmak isteyebilir ve danışman psikologla iletişim kurmayı reddedebilirler.
Bu takdirde öğretim üyeleri, öğrencilerine nasıl yardımcı olacakları
konusunda danışman psikologdan konsültasyon isteyebilirler. Bu
noktada, danışma hizmetinin etkinliği için vazgeçilmez konumda
olan dan~_şman Öğretim üyesinin işlevine geçilebilir.
Damşman Öğretim Üyesi

İngilizce karşılığı «Advisor» olan «Danışman Öğretim Üye.si»,
öğrencinin ders programını hazırlamasına yardımcı olur, alacağı
dersler hakkında bilgi verir, varsa secmeli dersl~r konusunda öne_ 5) Bkz. Korchin (1976;. 507).
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rilerde bulunur,
kendisini uyarır.

öğrencinin başarı

durumunu izler, ve

gerektiğinde

Öğrenciler, alfabetik sıraya ya da sıra numaralarına · göre gruplara ayrılarak, kendi bölümleri nde görevli bir danışman öğretim
üyesinin sorumluluğuna bırakılabilir. Danışman öğretim üyesi, her
yarıyıl başında öğrencileriyle tek tek görüşerek programla ilgili sorunları çözümler. Dönem içi ve dönem sonu sınavlarından sonra
kendi öğrenciferinin genel başarı durumunu inceler, gerekli görürse
belli öğrenciler için diğer öğretim üyeleriyle görüşür.

Bir öğrencinin disiplin cezası alması, danışman öğretim üyesinin konuyu incelemesinden sonra kesinleşir. Öğretim üyeleri belli
öğrencilerle ilgili şikôyet veya endişelerini onun danışmanına iletirler.
Böyle bir sistemde, bir

öğrencinin danışman

psikologa başvur
ve önerisiyle
olacaktır. Ancak isteyen öğrenci doğrudan başvurabilir veya -dçıha
önce belirtildiği gibi- sorunlarını hocalarıyla çözümlemek isteyen
öğrenciler için danışman psikologd an konsültas yon alınabilir.
ması,

çoğunlukla

danışman

öğretim

üyesinin

kararı

Eğer danışman öğretim üyesi faaliyeti olmazsa, üniversite psikologunun tüm sorunlard an haberli olması ve mesaisini gerçek ihtiyaçlara öncelik verecek şekilde düzenlemesi mümkün değildir.
Tabii bu arada, öğretim üyeleri ve psikologların karşılarına kendi
önerileriy le yardımcı olamayacakları öğrenci sorunları da çıkacak
tır . Bu noktada, üniversite içi danışma hizmetinin üçüncü önemli
halkası olan sosyal hizmet uzmanı devreye girebilir . .

Sosyal Hizmet

Uzmanı ·

Üniversite de çalışan sosyal hizmet uzmanları, psişik kökenli
olmayan ancak sonuçta öğrencinin uyumunu ve davranışlarını bozan sorunlarla ilgilenirler . (Örneğin maddi sıkıntılar, aile sorunları,
ev ya da yurt koşullarından kaynaklan an zorluklar ... ). Sosyal çalış 
ma, çoğunlukla uzmanın, öğrencinin · evini, yurdunu, ilişkide olduğu
çeşitli kurumları yerinde incelemes ini gerektirec ektir. Bazen sosyal
hizmet uzmanı çeşitli yardım kuruluşları ile ilişki kurarak öğrenci
lerin maddi zorluklarını hafifleteb ilir. Yarım günlük iş bulmalarına
yardımcı olabilir. Ailelerle görüşerek, öğrenciye yaklaşımlarındaki
hataları ortaya çıkarabilir. Genelde Kampus sınırları dışına çıkan
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arının en
bu faaliye t çok zaman alacağı için, sosyal hizme t uzmanl
idir.
gerekl
az danışman psikolo glara eşit sayıda olması

Psikolojik Damşma Hizmetinin Önkoşulları

Psikol ojik danışma hizmetinin başarısı bazı koşulların sağlan
masıyla mümkü n olabili r :
e
1) Danışma servisi, kampusun içinde yer almalıdır. Böylec

yaşamı
s
kampu
gibi
kantin
da
ya
servis de. öğrenci işleri bürosu
rmada
başvu
ilere
öğrenc
nın alışılmış bir parçası haline gelir ve
~irden .
pratik ve psikolo jik kolaylık sağlanmış olur (7). Dolayısıyla,
deçok kampusu olan üniver siteler in merke zi bir danışma servisi
önerile bilir.
ğil, her kampu sta ayrı birer servis açmaları
rt bir psikol ojik göStanda
ır.
olmalıd
2) Serviste yeterli kadro
ına haftad a bir bazılar
rüşme yaklaşık bir saat sürer. Psikolo gun,
kez görebi lbirer
iki saat ayırmak şartıyla, tüm öğrencilerini ayda
katılabil
mesi, grup çalışmaları yapab ilmesi ve hizme t içi eğitime
r (8 ).
mesi için, en az 100 öğrenciye bir psikolo g düşmesi gereki
alı
3} Her servist e hem kadın hem erkek psikolo glar bulunm
durum
bazı
neden,
kılan
i
dır. Başvuracaklar acısından bunu gerekl
kabul
yı
açılma
e
larda insanların yalnızca kendi cinsler inden kişiler
için cinetmele ridir. Örneğin, tutucu bir ortamd a yetişmiş bir genç
tartışmak
sel ya da duygu sal sorunları karşı cinsten bir büyükl e
mek isgüven
birine
cinsten
karşı
r
imkônsız olabilir . Bazen de insanla
zorlaaksine
nin
tercihi
teyebil irler. Böyle durum larda hastayı kendi
iz
yeters
da
ya
mak netice vermez. Hasta ya görüşmelerden kaçar
psikove yanıltıcı iletişim kurar. Teknik açıdan da her iki cinsten
özellogun varlığı gerekl idir. Zira, başvuranın sorunu na ve kişisel
daha
rmeyi
değişti
yer
biriyle
liklerin e göre, psikolo g karşı cinsten
ir (9).
yararlı görebi lir ve hastasını buna ikna edebil
ı
4) Danışman psikologların belli bir merkeze sorum lu olmalar
eyebilve düzenli olarak rapor vermeleri, hizmetin etkinliğini denetl
olamek için şarttır. Bu merkezin psikolo glar için hizmet içi eğitim
ve
na
maları
paylaş
riyle
birbirle
i
hazırlayarak deney imlerin
nakları

kendile rini

geliştirmelerine yardımcı olması yararlıdır.

7) ·skz. Kurchin (1976; 504).
olarak hesap8) Bu, günde sekiz satlik bir mesai düşünülerek, yuvarlak
lanmış 'bir sayıdır.
ki ilişki için bkz.
9) Klinik psikol.ogun cinsiyet i ile hasta davranışı arasında
Cansev er (19'82; 94) .
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5) Psikolojik goruşme ıcın gerekli fizik koşullar . vardır. GizliJik ilkesi önemli olduğu için, her psikologun ayrı bir odası olmalı
dır. Ayrıca görüşme, her iki tarafın tam dikkatini gerektiren yoğun
bir zihinsel etkileşim süreci olduğundan, bu odaların gürültüden
uzak, aydınlık, temiz ve düzenli olmaları gerekir {10 ).
6) Çoğu insanlar için bir psikologla görüşmek, ruh hastası olmakla eşanlamlıdır. Özellikle kriz dönemlerin de, bireyin çevreye ve
çevrenin muhtemel değerlendirmelerine karşı duyarlılığı çok artabilir. Bu yüzden danışma servisinin randevuları iyi düzenlenmeli, öğ
renciler servis önünde beklemeye zorlanmamalı teşhir edilmemelidir.
7)

Danışman

psikolog, meşgul olduğu öğrencilerde ciddi bir
veya uyum bozukluğu teşhis ettiğinde, öğrenciyi hekimler ve psikologların birlikte çalıştığı bir ruh sağlığı birimine gönderebilmelidir . Bu birimin, aynı üniversiten in mediko-sos yal hizmetleri kapsamında olması ve ihtiyaç anında cevap verebilmesi gerekir. Psikoterapi veya farmakoloji k sağaltım burada yapılır.
davranış

Damşma . Hizmetinin Örgütlenmesi
Yukarıda görüldüğü gibi gerekli uzman kadrolar, fizik koşul
lar , ve malzeme (11 ) sağladıktan sonra, üniversite içi danışma hizmetleri oldukça basit bir şema içinde örgütleneb ilir:

1) Öğrenciler belli zamanlarda danışman öğretim üyeleri ile
Bunun için öğretim üyeleri ofislerinde bulunacakları
saatleri yarıyıl başında ilôn edebilir ve haftanın belli günleri ve
saatlerinde öğrenci başvurularını bekleyebilir ler.
görüşürler.

2)

Danışman öğretim

üyeleri, gerekli gördükleri durumlarda bir
sosyal hizmet uzmanına gönderirler. Bu
öğrenciler hakkında yazılı veya sözlü bilgileri, danışma servisi ilgili öğretim üyelerine vermekle yükümlüdür .
öğrenciyi

psikolog ya

da

3) Bazen de öğretim üyeleri, bizzat ilgilendikler i bir öğrenci
için danışman psikologlar dan konsültan olarak yararlanır. Ancak,
bu faaliyet de, servisin faaliyetleri gibi kaydedilme li ve belgelenmelidir.
10) Psikolog odasının fizik koşulları için bkz. Cansever (1982; 94-98).
Klinik-Psikolo jik değerlendirmede zekô, algı ve ·kişilik testleri · kullanılır.
Her psikolO'gun komple test · malzemesine gereksinimi olacaktır.
1

11)
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değil, doğru
4) Öğrenciler, yalnız öğretim üyeleri kanalıyla
larda servis,
durum
dan da danışma servis ine · başvurabilir. Böyle
.
lerde bulun abilir.
gerek li · görür se öğretim üyele rine uyarı ve öneri
l hizme t l!Z5) Servise gelen öğrencileri psiko loglar ve sosya
rebilir .
manları gerek tikçe birbir lerine gönde

6) Hastalık haller inde,
.birim!.ne gönd erilir .

öğrenci

ünive rsite ile ilgili ruh

sağlığı

. Sonu ç: ·
belli başlı geBu yazıda, ünive rsite içi danışmanlık hizme tinin
ştır. Hizm etin
alınmı
rekler i ve örgüt lenme biçim i ana hatlarıyla ele
meler gerektirdiği
belli sayıda uzman, uygun bir mekôn ve malze
üyele rinin öğrencinin akade mik
açıktır. Ayrıca, danışman öğretim
ya çalışılmıştır. Anve sosyal uyumu açısından önemi vurgu lanma
çokça zamanını ve
rinin
cak danışmanlık · görev inin öğretim üyele
enerj isini tüketeceği göz ardı edilm emeli dir.
Doğru

ve yeter li

koşullarda

yapılan

psiko lojik

yardım

belirli

koşullar elverişsiz olduğunda

oranl arda başarıya ulaşabilir. Anca k,
le, iyi· örgüt lenme sonuç alma ümidi pek yükse k değildir. Bu neden
in hiç kurulmamasından damiş bir danışma servis i, böyle bir servis
e rağmen çözüha sakıncalıdır, zira öğrenci sorunlarının bu servis
hem de birer
in
rsiten
ünive
lemediği izleni mini yarat arak, hem ilgili
saygınlıklarını
tin
bilim ve mesle k olara k psiko loji ve sosya l hizme
zedeleyebilir.
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