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ÖNSÖZ 

Son yıllarda içinde bulunduğumuz çağın sosyokültürel ve eğitimsel 

paradigmalarının oldukça hızlı değişimine şahit oluyoruz. Bu hızlı 

değişim, algıları, tutumları, yaklaşımları ve bakış açılarını da sürekli 

değiştirmekte ve bizleri yeni ufuklara doğru yönlendirmektedir.  
 

“Gençlikten Yaşlılığa Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” kitabı, eğitim 

alanında lise öğrencilerinden yaşlı ebeveynlere kadar farklı yaş 

gruplarının çeşitli kavramlara yönelik görüşleri ve tutumlarını 

sergileyerek kapsamlı ve çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır. Bu 

kitap akademisyenlere, öğretmenlere, öğrencilere, araştırmacılara, 

uzmanlara, sosyal hizmet uzmanlarına ve diğer ilgili kişilere, eğitimin 

çeşitli alanlarında “öğrencilerin müzik kavramına ilişkin bilişsel 

yapıları”, “gençlerin sosyal medya tutum ve alışkanlıkları”, “okullarda 

örgütsel kültür”, “okullarda farklılıkların yönetimi” ve “yaşlı 

ebeveynlerin torun bakımına yaklaşımları” gibi oldukça ilgi çekici 

konularda önemli faydalar sunmaktadır. Eğitim bilimlerine yönelik bu 

çok disiplinli bakış açılarının, farklı araştırmalar için de önemli bir 

perspektif sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

Kitabın birinci bölümünde yer alan Şehriban Koca’nın çalışması, lise 

öğrencilerinin “Müzik” kavramına ilişkin bilişsel yapılarını kelime 

ilişkilendirme testi kullanarak incelemekte ve öğretmenlere öneriler 

sunmaktadır. 
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İkinci bölümde Güllü Özdemir, Elif Akçaöz ve Hafize Er Türküresin 

tarafından yapılan çalışmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 

sosyal medyaya yönelik tutumları ile sosyal medya bağımlılık 

düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelenerek, sosyal medyanın 

olumlu ve olumsuz etkileyen yönlerine dikkat çekilmektedir.  

Üçüncü bölümde Kasım Kaya, Ahmet Kaya ve Büşra Akyüz, 

okullardaki örgütsel kültüre ilişkin öğretmen görüşlerini çeşitli 

demografik değişkenlere göre incelemiştir. Her örgütün kendine özgü 

kişiliği olduğuna değinen yazarlar, okullardaki örgütsel kültürün 

rekabet avantajı sağlaması konusuna dikkat çekerek, okullarda güçlü 

bir örgüt kültürünün oluşmasında yöneticilerin önemli bir unsur 

olduğunun altını çizmektedir.  

Dördüncü bölümde Kasım Kaya, Ahmet Kaya ve Büşra Akyüz, 

günümüz dünyasında; yaşam tarzları, kültürel değerler, inanç 

değerleri, kişisel değerler gibi farklılıkların yönetim açısından 

önemine değinerek, bu farklılıkların iyi yönetilmesi ile verimli örgüt 

performansının yükseltilmesine dikkat çekmişler ve bunu 

öğretmenlerin çalıştıkları okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin 

görüşleri çerçevesinde tartışmışlardır. 
 

Beşinci bölümde ise Fatma Tezel Şahin ve Betül Kübra Şahin Yonca, 

toplumun temelini oluşturan en küçük kurum olan aile içinde, 

torunlarına bakan büyük ebeveynlerin, torun bakımı sürecinde 

yaşadıkları mevcut durumu belirleyerek, özellikle hangi konularda 

zorlandıklarını, desteğe ihtiyaç duyduklarını ve konuya ilişkin 

katılımcıların önerilerini ortaya koymaktadır. 
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Görüldüğü gibi bu kitapta, gençlik döneminden yaşlılığa kadar çeşitli 

yaş gruplarından öğrenci, öğretmen ve ebeveynlerin görüşlerine yer 

verilmiş, eğitimdeki farklı kavramlar ve yaklaşımlar çeşitli 

boyutlarıyla ele alınmıştır. Kitapta emeği geçen tüm yazarlara 

teşekkür ederiz.  

Doç. Dr. Begüm AYTEMUR 

Aralık/2020 
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BÖLÜM 1 

9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “MÜZİK” KAVRAMINA 
İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME 

İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ 

Doç. Dr. Şehriban KOCA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik 
Eğitimi ABD, Mersin, Türkiye; sehriban.koca@mersin.edu.tr. http://orcid.org/0000-

0003-2232-9651 
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GİRİŞ 

Duygu ve düşünceleri anlatma sanatı olarak ifade edilen (Munch, 

1990) müzik; sevinç, hüzün vb. duyguların ifade şekli ile farklı 

kültürleri tanımada, sosyal ve kültürel olarak iletişim kurmada önemli 

bir araç olarak (Babacan, 2011) nitelendirilmektedir. Uçan (1994,10)’ 

a göre, müzik “belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına 

göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütün” olarak 

tanımlamıştır.  

Kavramlar bilgilerin temel taşlarını, kavramların birbirleriyle olan 

ilişkilerinin ise bilimsel ilkeleri oluşturmaktadır. “İnsanlar, 

çocukluktan başlayarak düşüncenin birimleri olan kavramları ve 

onların adları olan sözcükleri öğrenmeye başlayarak, kavramları 

sınıflayıp, aralarındaki ilişkileri bulurlar. Böylece insanlar bildiklerine 

anlamlar kazandırır, bu anlamları düzenler, hatta yeni kavramlar ve 

yeni bilgiler üretebilirler. İnsan zihnindeki bu öğrenme ve yeniden 

yapılanma süreci her yaş gurubunda sürekli devam eder” (MEB, 2005, 

80). 

Literatürde müzik alanında farklı kavramların öğrencilere 

kazandırılmasının önemi üzerinde duran ve mevcut kavram 

yanılgılarının belirlenmesine ve giderilmesine odaklanan az sayıda 

çalışmaya (Gerekten, 2018; Kurtaslan, 2018; Kurtaslan, Aydın ve 

Özer, 2018) rastlanmaktadır. Müzik alanının yanı sıra diğer alanlarda 

da çalışmalar (Aydemir, 2014; Bahar ve Özatlı, 2003; Deveci, 

Çengelci, Köse, Gürdoğan Bayır, 2014; Eren, 2012; Ercan, Taşdere ve 

Ercan, 2010; Ekici, Kurt ve Gökmen, 2014; Kurt ve Ekici, 2013; 
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Işıklı, Taşdere ve Göz, 2011; Karatekin ve Elvan, 2016; Karaca, 2018) 

mevcuttur. 

Fidan’a (1986, 65) göre biliş, “insan zihninin dünyayı ve çevresindeki 

olayları anlamaya yönelik yaptığı işlerin tümüdür”. Selçuk’a 

(2000,172) göre ise “öğrenen bireyin dikkat, imgelem, algı, hafıza ve 

iç görü gibi süreçleri kullanması bilişsel bir işlemdir”.  

Öğretim ortamlarında öğrencilerin bilgi ve kavramları zihinlerinde 

nasıl yapılandırdıkları ile ilgili farklı yöntem ve teknikler 

kullanılmaktadır. Bu tekniklerden biri de kelime ilişkilendirme 

testidir. “KİT; öğrencinin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar 

arasındaki bağları, yani bilgi ağını gözler önüne serebilen, uzun 

dönemli hafızadaki kavramlar arası ilişkilerin yeterli olup olmadığını 

veya anlamlı olup olmadığını tespit edebilmemize yarayan alternatif 

ölçme değerlendirme tekniklerinden birisidir” (Taşdere, Işıklı ve Göz, 

2011, s.52). Şener (2019, 20) kelime ilişkilendirme testlerinin 

öğrencilerin bilişsel yapılarını ve bu yapıyı meydana getiren 

kavramlar arasındaki ilişkileri ve zihinlerinde kurdukları bilgi ağının 

görülmesini sağladığını ifade etmektedir. 

İlgili literatür incelendiğinde kelime ilişkilendirme testlerinin farklı 

alanlarda öğrencilerin bilişsel yapılarını anlamada (Bahar ve diğ., 

1999; Cardellini ve Bahar, 2000), kavram yanılgılarını tespit etmede 

(Bahar ve Özatlı, 2003; Ercan ve Taşdere, 2010) ve kavramsal 

değişimlerini belirlemeye (Nakiboğlu, 2008) yönelik kullanıldığı 

görülmektedir. 
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Tuna’ya (2018: 50) göre, “öğrencinin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki 

kavramlar arasındaki bağları, yani bilgi ağını gözler önüne serebilen, 

uzun dönemli hafızadaki kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli olup 

olmadığını veya anlamlı olup olmadığını tespit edebilmemize yarayan 

tekniklerden birisi olarak” “kelime ilişkilendirme testi” önem 

kazanmıştır. Kelime ilişkilendirme testlerinin öğrencilerin bir konu ile 

ilgili mevcut anahtar kavramları ve kişilerde oluşturduğu çağrışımları 

tespit edebildiği (Tuna, 2018,50) belirtilmektedir. İlgili literatür 

incelendiğinde müzik kelime ilişkilendirme testi kullanılarak lise 

öğrencilerinin “Müzik” kavramı üzerine bilişsel yapılarının inceleyen 

bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle araştırmada lise 9. sınıf 

öğrencilerinin “müzik” kavramına ilişkin algılarının kelime 

ilişkilendirme testi (KİT) aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kapsamında fenomenolojik (olgu 

bilim) araştırma deseni kullanılmıştır. Fenomenolojik araştırmalar 

“farkında olduğumuz ancak derinlemesine bir anlayışa sahip 

olmadığımız olgulara odaklanmaktadır” (Yıldırım ve Şimşek, 

2011,72). 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde Mersin ilindeki bir Anadolu Lisesinin 9. sınıfında öğrenim 

gören 75 öğrenci oluşturmaktadır. 
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Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada 9. Sınıf öğrencilerinin “Müzik” kavramına yönelik var 

olan bilgilerini ve kavram yanılgılarını ortaya koymak için Kelime 

İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. 

Kurt’a (2013, 245) göre bu teknik, “zihne gelen fikirleri sınırlamadan 

bağımsız olarak uyarıcı kelimeyle ilişkili cevaplama varsayımına 

dayanır”.  

Verilerin Analizi 

Veri analizi içerik analiz yaklaşımı ile yapılmıştır. “İçerik analizinde 

temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere 

ulaşmaktır” (Yıldırım ve Şimşek, 2011, 227). Bu nedenle toplanan 

veriler öncelikle kodlanmış, kategoriler belirlenmiş, düzenlenmiş ve 

son olarak da bulgular tanımlanarak yorumlanmıştır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2011, 228). Verilerin analizi sonucunda “müzik” kavramına 

ilişkin elde edilen cevap kelimeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

İlişkisi olmadığı düşünülen kelimeler ile 1 kez tekrarlanan kelimeler 

değerlendirmeye alınmamıştır. Değerlendirmeye alınan cevap 

kelimeler 9 kategori başlığı altında toplanmıştır. Belirlenen bu 9 

kategori içindeki cevap kelimeler ve bu kelimelerin frekans değerleri 

tablolar haline getirilip sunulmuştur. 

İşlem: 

Araştırmada uygulama öncesinde kelime ilişkilendirme testi ile ilgili 

öğrencilere açıklamalar yapılarak 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 

KİT’i oluşturmak amacıyla kavram kelime olan “Müzik” bir sayfaya 
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gelecek şekilde 5 kez alt alta yazılmıştır. Uygulama esnasında 

“Müzik” kavramının yaptığı çağrışımla ilgili öğrencilere 1 dakika süre 

verilmiştir. İkinci aşamada; öğrenciler verilen 1 dakikalık sürede 

anahtar kavramla ilgili cümle yazmaları istenmiştir.  

Uygulanan test örneği aşağıda yer almaktadır. 

Kelime İlişkilendirme Testi 

Sevgili öğrenciler, bu form sizin Müzik kavramlarıyla ilişkin 

algılarınızı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Samimi cevaplarınız için 

teşekkür ederim. Lütfen soruları boş bırakmayınız.                                                                        

Aşağıda verilen kelimeleri gördüğünüzde aklınıza gelen kelimeleri 

yanlarındaki boşluklara yazınız. Her bir kelime için harcamanız 

gereken süre 1 dakikadır.    

1. MÜZİK  

2. MÜZİK  

3. MÜZİK  

4. MÜZİK  

5. MÜZİK  

Cümle………………………………………… 

BULGULAR  

Tablo 1. Sanatçı ve Besteci kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Sanatçı ve Besteci 
Mozart 

Müslüm Gürses 

2 

2 

Toplam 2 4 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi sanatçı ve besteci kategorisine verilen 

cevap kelimeler 2 adettir. Bu kelimelerin toplam kullanılma frekansı 

4’tür. Elde edilen verilerin analizi sonucunda birinci kategoride 

öğrencilerin “müzik” anahtar kavramına verdikleri cevaplar bu 

kategoride “Mozart (f=2) ve Müslüm Gürses (f=2)” olarak 

ilişkilendirilmiştir.  Öğrencilerin sanatçı ve besteci kategorisinde ifade 

ettikleri cümleler aşağıdaki gibidir.  

Ö14. “Mozart dinlediğimde kendime geliyorum”.  

Tablo 2. Müziksel Algı kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Müziksel algı 

(İşitme, Okuma ve Yazma) 

Ses 

Uyum 

Detone 

19 

4 

4 

Toplam 3 27 

Tablo 2’de görüldüğü gibi müziksel algı kategorisine verilen cevaplar 

3 adettir. Bu kelimelerin toplam frekansı 27’dir. İkinci kategoride elde 

edilen analiz sonunda öğrencilerin “müzik” ile ilişkilendirdikleri 

kelimelerden frekansı yüksek olanlar “ses (f=19)”, “uyum (f=4)” ve 

“detone (f=4)” dir. 

Öğrencilerin müziksel algı kategorisinde ifade ettikleri cümleler 

aşağıdaki gibidir.  

Ö7.   “Müzik, uyum gerektirir”. 

Ö12. “Bazıları şarkı söylerken detone oluyorlar”. 

Ö34. “Müzik kulağa hoş gelen güzel sestir”. 
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Tablo 3. Müziksel Terim ve Kavramlar kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Müziksel Terim 

 ve Kavramlar 

 

Nota 

Şarkı 

Melodi 

Ritim 

Solfej 

Sol Anahtarı 

Bemol 

Nakarat 

Beste 

40 

30 

16 

12 

3 

2 

2 

2 

2 

Toplam 9 109 

Tablo 3 incelendiğinde müziksel terim ve kavramlar kategorisine yer 

alan cevap kelimelerin 9 adet olduğu görülmektedir. Bu kategoride 

kelimelerin toplam kullanılma frekansı 109’dur. Öğrencilerin “müzik” 

anahtar kavramını en çok “Nota” kelimesi ile ilişkilendirmişlerdir. 

“Nota” kelimesinden sonra öğrenciler “müzik” kavramını en çok 

“(şarkı (f=30)”, “melodi (f=16)”, “ritim (f=12) kelimeler ile 

ilişkilendirmiştir.             

Öğrencilerin müziksel terim ve kavramlar kategorisinde yazdıkları 

cümleler aşağıdaki gibidir. 

Ö22. “Müzikte notalar şarkıyı oluşturur”. 

Ö15. “Bu şarkının melodisi çok güzel”. 

Ö4.  “ Notaları doğru düzgün bilmiyorum”. 

Ö56. “Bugün notaları öğrendik”. 
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Ö43. “Müzik şarkı söylemektir”. 

Ö26  “Ritmik şarkıları seviyorum”. 

Ö38. “Sevdiğim şarkının notalarını öğrendik”. 

Ö11. “Müzikte notaları öğrendim”. 

Ö32. “Arkadan çalınan müziğe ritimle eşlik ettik”. 

Tablo 4. Müzik Etkinliği kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan Kavramlar f 

Müzik Etkinliği  

Koro 

Konser 

Eğlence  

Dans 

Şarkı Söylemek 

Şarkı Dinlemek 

Kurs 

O Ses Türkiye 

10 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

2 

 

Toplam 8 34 

Tablo 4’te görüldüğü üzere müzik etkinliği kategorisine yer alan 

cevap kelimeler 8 adettir. Bu kelimelerin toplam frekansı 34’ tür. Bu 

kategoride öğrenciler “müzik” anahtar kavramını en çok “koro 

(f=10)”, “eğlence (f=5)”, “konser (f=5)” kelimeleri ile 

ilişkilendirmiştir.  

Öğrencilerin müzik etkinliği kategorisine ait cümleleri aşağıdaki 

gibidir. 

Ö75. “Arkadaşım çok güzel şarkı söyler”. 
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Ö64. “Koro parçalarına çalıştık”. 

Ö9.  “Bugün melodika kursum var”.  

Ö10. “Müzik dinlemeyi seviyorum”. 

Ö72. “Konserde çalan müzik hoşuma gitmedi”. 

Ö55. “Dans ederken müziğin sesini açarım”. 

Ö2.   “Korodaki herkes uyum içinde şarkı söylüyor”. 

Ö5.   “Müzik dinlemek çok eğlenceli”. 

Tablo 5. Popüler Müzik kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Popüler Müzik Türleri Rap 3 

Toplam 1 3 
 

Tablo 5’te görüldüğü gibi popüler müzik türleri kategorisine verilen 

cevap 1 tanedir. Bu kelimenin toplam kullanılma frekansı 3’ tür. Bu 

kategoride öğrenciler “müzik” anahtar kavramını “rap (f=3)” kelimesi 

ile ilişkilendirmiştir. 

Öğrencilerin popüler müzik türleri kategorisine ait cümleleri aşağıdaki 

gibidir. 

Ö3. “Rap müzik dinlemeyi seviyorum”. 

Tablo 6. Eğitim Öğretim Alanı kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

 

Eğitim-Öğretim Alanı 

Müzik Öğretmeni 
Sanat 

Müzik Dersi 
Müzik Sınıfı 

13 

13 

4 

2 

Toplam 4 32 
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Tablo 6’da ise eğitim öğretim alanı kategorisinde yer alan cevap 

kelimelerin 4 adet olduğu görülmektedir. Bu kelimelerin toplam 

kullanılma frekansı 32’dir. Bu kategoride öğrenciler “müzik” anahtar 

kavramını en çok “sanat (f=13)” ve “müzik öğretmeni (f=13)”, daha 

sonra sırasıyla “müzik dersi (f=4)”, “müzik sınıfı (f=2)” kelimeleri ile 

ilişkilendirmiştir. 

 Öğrencilerin popüler müzik türleri kategorisinde ifade ettikleri 

cümleler aşağıdaki gibidir. 

Ö19.  “Müzik öğretmeni bize şarkı öğretti”.  

Ö27. “ Müzik dersinde melodika çaldık”.  

Ö33. “ Müzik bir sanattır”.  

Ö63.  “Müzik önemli bir sanat dalıdır”. 

Tablo 7. Ders Araç Gereçleri ve Teknoloji Alanı kategorisinde yer alan cevap 

kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Ders Araç Gereçleri  

ve Teknoloji Alanı 

Kulaklık 

 

10 

 

Toplam 1 10 

Tablo 7’ye baktığımızda ders araç gereçleri ve teknoloji alanı 

kategorisinde yer alan cevap kelimelerin 1 adet olduğu görülmektedir. 

Bu kelimenin toplam kullanılma frekansı 10’dur. Bu kategoride 

öğrenciler “müzik” anahtar kavramını “kulaklık (f=10)” kelimesi ile 

ilişkilendirmiştir.  
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Öğrencilerin popüler müzik türleri kategorisinde ifade ettikleri 

cümleler aşağıdaki gibidir. 

Ö39. “Kulaklığımı kaybettim” 

Tablo 8. Müzik Çalgıları kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Müzik Çalgıları 

Enstrüman 

Gitar 

Melodika 

Piyano 

Flüt 

Keman 

Saz 

Bateri 

25 

17 

12 

7 

5 

4 

2 

2 

Toplam 8 74 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi müzik çalgıları kategorisinde yer alan cevap 

kelimeler 8 adettir. Bu kelimelerin toplam kullanılma frekansı 74’tür. 

Bu kategoride öğrenciler “müzik” anahtar kavramını en çok 

“enstrüman (f=25)”, daha sonra “gitar(f=17)”, “melodika (f=12)” ve 

en azda “saz (f=2) ve“bateri (f=2)” kelimeleri ile ilişkilendirmiştir. 

 Öğrencilerin müzik çalgıları kategorisine ait cümleleri aşağıdaki 

gibidir. 

Ö1.   “Pazartesi günü melodikaya gittim”. 

Ö73. “Şarkılar enstrümanlarla çalınıp söylenir”. 

Ö68. “Perşembe günleri melodika kursum var”. 
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Ö21. “Gitar çalmak istiyorum ama çalamıyorum”. 

Ö6.  “Piyano çalmak çok güzel ve beni mutlu ediyor”. 

Ö28. “Çok iyi piyano çalıyorum”. 

Ö23. “Bateri çalmayı çok istiyorum”. 

Ö25. “Melodika çalamıyorum”. 

Tablo 9. Duyuşsal özellikler kategorisinde yer alan cevap kelimeler: 

Kategori Kategoride Yer Alan 

Kavramlar 

f 

Duyuşsal Özellikler 

Rahatlama 

Huzur 

Dinlendirici 

Ruh 

Hüzün 

Aşk 

Hayal 

 

6 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

   

Toplam 7 22 

Tablo 9 incelendiğinde, duyuşsal özellikler kategorisinde yer alan 

cevap kelimelerin 7 adet olduğu görülmektedir. Bu kelimelerin toplam 

kullanılma frekansı 22’dir. Bu kategoride öğrenciler “müzik” 

kavramını en çok “rahatlama (f=6)” ve “huzur (f=6)” kelimeleri ile 

ilişkilendirmiştir.  

Öğrencilerin duyuşsal özellikleri kategorisine ait cümleleri aşağıdaki 

gibidir. 

Ö8.  “Müzik ruhun gıdasıdır”. 
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Ö13 “Müzik huzur verir”. 

Ö18 “Müzik dinlediğimde huzur buluyorum”. 

Ö29 “Müzik beni dinlendiriyor”.  

Ö44. “Müzik insanı rahatlatır”.  

Ö48. “Bazı müzikler beni hüzünlendirir”. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Uygulanan kelime ilişkilendirme testi sonucu araştırmadan elde edilen 

veriler 9 kategoride toplanmıştır. Öğrencilerin sanatçı ve besteci 

kategorisinde “Mozart” ve “Müslüm Gürses” kavramları ile 

ilişkilendirdikleri görülmüştür. Elde edilen bu sonuç Kurtaslan, Aydın 

ve Özer (2018) tarafından yapılan araştırma sonucuyla benzerlik 

göstermektedir. Kurtaslan, Aydın ve Özer (2018)’in araştırma 

sonuçlarında da “Mozart” kelimesine ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin müziksel algı kategorisinde verdikleri cevaplara 

baktığımızda müziği en çok, “ses” ile ilişkilendirdikleri görülmek-

tedir. Müzik ve dilin ana unsuru sestir. Ses ise kulağın duyabileceği 

basit titreşimlerdir. Öğrenciler müziği kelimelerle anlatamadığı, duygu 

ve düşünceleri ses ile biçimlendirmiştir. Bu nedenle ulaşılan sonucun 

bu yönde olduğu düşünülmektedir. 

Araştırma sonucu öğrencilerin “müzik” kavramına yönelik “müziksel 

terim ve kavramlar” kategorisinde müziği “nota”, “şarkı”, “melodi”, 

ve “ritim” ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Müziksel terim ve 

kavramlar kategorisinde yer alan tüm cevap kelimelerin “müzik” 

anahtar kavramıyla ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin 
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verdikleri cevap kelimelerden müziksel terim ve kavramlar 

kategorisine yönelik bilişsel yapılarının olumlu olduğu görülmüştür. 

Elde edilen bu sonuç Kurtaslan, Aydın ve Özer (2018) tarafından 

yapılan araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Kurtaslan, 

Aydın ve Özer (2018)’in araştırmalarında da “nota”, “sol anahtarı” ve 

“ritim” gibi cevap kelimelerin kullanıldığı görülmektedir.  

Elde edilen bir başka sonuca baktığımızda öğrencilerin müzik etkinliği 

kategorisinde verdikleri cevaplarda müziği en çok, “koro”, “eğlence” 

ve “konser” ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Öğrenciler müzik 

derslerinde şarkılar öğrenmekte ve öğrendikleri şarkıları belirli gün ve 

haftalarda sergilemektedirler. Bununla beraber yılsonu etkinlikleri 

kapsamında düzenlenen konserlerde de öğrenciler öğrendikleri 

şarkıları koro şeklinde sergilemektedirler.  

Öğrencilerin popüler müzik türleri kategorisinde müziği “rap” ile 

ilişkilendirdikleri görülmüştür. Türkiye’ye yayılmadan önce 

Avrupa’da yaygınlaşan ve temposu, içeriği, tarzı ile diğer türlerden 

farklı olan rap müzik, zamanla ses getiren bir tür olmuştur. Bu da 

gençlerin hoşlandığı yeni bir kültürün temeli olmuştur (Kahraman, 

2012). Öğrencilerin “müzik” anahtar kavramına verdikleri cevap 

kelimeler birbiriyle uyumluluk göstermektedir. 

Öğrencilerin eğitim öğretim alanı kategorisinde müziği “müzik 

öğretmeni”, “sanat”, “müzik sınıfı” ve “müzik dersi” ile 

ilişkilendirdikleri görülmüştür. Müzik öğretmeni; müzik dersinde 

öğrencilere nota, ses, tempo, enstrüman ve ritim becerileri dahil olmak 

üzere müziğin tüm yönleri hakkında eğitim verir. Müzikle ilgili bilgi 
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ve becerinin uygun yaş grubu ve yeteneğe göre kazandırılmasını 

sağlayan kişidir. Bu nedenle öğrencilerin bu yönde görüş bildirdikleri 

düşünülmektedir.  

Elde edilen bir başka sonuçta öğrencilerin ders araç gereçleri ve 

teknoloji alanı kategorisinde “müzik” kavramını “kulaklık” ile 

ilişkilendirdikleri görülmüştür. Bu kategoride “akıllı tahta” ve 

“mikrofon” cevaplarının frekansı bir olduğundan değerlendirmeye 

alınmamıştır.  

Öğrencilerin müzik çalgıları kategorisinde müziği “enstrüman”, 

“gitar”, “melodika” ve “flüt” ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. 

Öğrencilerin eğitim sürecinde müziksel bir çalgı eğitimi alarak hem 

beceri hem estetik hem de toplumsal/ sosyal yönleri gelişmektedir. 

Öğrenciler aldıkları bu eğitimle kendilerini daha iyi ifade ederek 

psikolojik gereksinimlerini de karşılamış olacaktır. Elde edilen bu 

sonuç Kurtaslan, Aydın ve Özer (2018) tarafından yapılan araştırma 

sonucuyla benzerlik göstermektedir. Kurtaslan, Aydın ve Özer 

(2018)’in araştırmalarında da “müzik aleti” ve “gitar” kelimelerinin 

öğrenciler tarafından ilişkilendirildiği ve frekanslarının yüksek olduğu 

görülmüştür.   

Araştırma sonucu elde edilen bir başka bulguya baktığımızda; 

öğrencilerin duyuşsal özellikler kategorisinde “müzik” kavramını 

“rahatlama”, “huzur”, “dinlendirici”, “aşk” ve “ruh” ile 

ilişkilendirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin müzik dinlemeyi sevme 

düzeylerinin yüksek olduğunu düşünürsek dinledikleri müziklerde 

duygu durumlarının etkili olduğunu söylenebilir. 
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Araştırma sonucunda kelime ilişkilendirme testinin kullanılması 

aracılığıyla öğrencilerin kavramlara ilişkin bilişsel yapılarının 

belirlenebileceği, bu yolla olumlu ve olumsuz görüşler doğrultusunda 

öğretmenlerin gerekli tedbirleri alarak öğrencileri motive edici bir 

eğitim öğretim ortamını oluşturabilecekleri düşünülmektedir. Bu 

nedenle benzer araştırmaların farklı çalışma gruplarıyla yapılması 

önerilmektedir. 
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GİRİŞ  

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ve iletişim 

araçları aktif şekilde kullanılmaya başlanmış ve iletişim seçenekleri 

çoğalmıştır (Aksakal, 2019). Bu araçlardan en önemlisi ise sosyal 

medyadır (İşlek, 2012). Sosyal medya, insanların birbirleriyle iletişim 

kurduğu, düşüncelerini ve yaşantılarını çeşitli yollarla paylaştıkları, 

çeşitli içeriklerin oluşturulduğu bireysel ya da kurumları içeren sosyal 

yapılardır (Lai ve Turban 2008).  

Weber’e (2009) göre sosyal medya, ilgi alanları ortak olan bireylerin 

duygu, düşünce ve fikirlerini paylaştıkları ortamlardır. Sosyal 

medyada gerçekleşen iletişim iki kişi arasında olabileceği gibi 

yüzlerce, milyonlarca kişi arasında da olabilmektedir (Eröz ve 

Doğdubay, 2012). Sosyal medya platformlarına ulaşımın kolay 

olması, farklı gelirlere, yaşa ve fiziksel özelliğe sahip her kesimden 

insana hitap eden bir platform olması nedeniyle kullanıcı sayısı 

günden güne artmıştır (Coşar, 2019).  

Sosyal medya platformları bloglar, mikroblogging, wikiler, internet 

forumları, içerik paylaşım siteleri, sosyal işaretleme siteleri, sosyal 

haber ve sosyal ağ kurma siteleri, medya paylaşım siteleri olarak 

sınıflandırılmıştır (Akar, 2010; Argın, 2013; Yaylak, 2017). Popüler 

olan bu sosyal mecralarda ilk sırayı Facebook, Twitter, İnstagram ve 

Youtube yer almaktadır (Kıvanç, 2019). Bunlara ek olarak Skype, 

Pinterest, Tumblr, Snapchat gibi sosyal medya uygulamaları da 

bireylerin bilgi edinme, iletişim kurma, eğlence amaçlı kullanımına 

sunulmuştur (Tuğlu, 2017).  



 
30 GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Sosyal medya platformlarının çeşitlenmesi ve her kesime hitap eden 

özelliği nedeniyle insanların sosyal medyada geçirdikleri süre de 

artmaya başlamıştır (Deniz ve Gürültü, 2018; Demir, 2016). Günlük 

hayatta çok sık kullanılan sosyal medya araçlarının kullanım nedenleri 

arasında bireylerin sosyal ilişkilerini devam ettirme isteği, gündemi 

takip etme ve bilgi edinmek, boş zamanları değerlendirme, eğitim ve 

araştırma amaçlı kullanım ve yalnızlık duygusundan kurtulma gibi 

etkenler bulunmaktadır (Argın, 2013; Baz, 2018; Ergüder, 2019; 

Yakut ve Kuru, 2020).   

Sosyal medyaya girilme oranı yükseldikçe ve sosyal medya ortamında 

geçirilen süre uzadıkça bireylerde psikolojik ve sosyal yönden bazı 

olumsuzluklar meydana gelmektedir (Deniz ve Gürültü, 2018; Demir, 

2016). Sosyal medya bağımlılığı arttıkça günlük yaşamdan kopma, 

yalnızlık hissetme, depresyona girme gibi problemlerin sayısında artış 

yaşandığı tespit edilmiştir (Akyüz, 2018; Demir, 2016). Etkileşimli 

ortamların içinde barındırdıkları her çeşit yazı, ses, görsel, grafik ve 

video gibi multimedya ögeler kullanıcılar için bağımlılık nesneleri 

barındırmaktadır (Işık ve Topbaş, 2015).  

Her ne kadar sosyal medya bağımlılığı ile ilgili literatürde çeşitli 

çalışmalar bulunsa da sosyal medya bağımlılığı ile ilgili kesin bir 

tanım olmadığı söylenebilir (Eijnden, Lemmens and Valkenburg, 

2016). Genel anlamda sosyal medyada oluşan bağımlılık, sosyal 

medya sitelerinde uzun zaman geçiren bireylerin bağlantıları 

koptuğunda rahatsızlık hissi duymalarıdır (Kıvanç, 2019). Sosyal 

medya bağımlılığı bireylerin günlük hayat akışını bozarak, onların 



 
 31 

birçok şeyden feragat etmelerine ve yapması gerekenleri 

ertelemelerine de neden olmaktadır (Coşar, 2019).  

Geçmişe oranla hayatının erken dönemlerinde hatta doğar doğmaz 

teknolojik aletlerle muhatap olan kişilerin teknolojiyi kontrollü 

kullanması giderek zor bir hal almıştır. Sosyal medyanın toplum ve 

bireyler üzerinde birçok olumlu etkisinin bilinmesine karşın gün 

geçtikçe sayısız zararlı özelliği gün yüzüne çıkmaktadır (Baş ve 

Dikdaş, 2020; Ünlü, 2018). Bu sebeple özellikle son on yılda “sosyal 

ağ” ve “sosyal ağ” kullanımının olumlu ve olumsuz unsurları ile ilgili 

çok sayıda çalışma yapıldığını söylemek mümkündür (Aydın, 2016). 

Her şeyin dijital ortama döndüğü günümüz dünyasında teknolojiden 

uzak durmaya çalışmak çok zor olsa da her yeni gelen neslin bilinçli 

kullanıcılar olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü sosyal medya 

bağımlılığı arttıkça günlük yaşamda oluşan problemlerin dışında 

bireylerin okul ve iş yaşamındaki başarılarının da düşmesi kaçınılmaz 

olmaktadır (Döş ve Özşahin, 2019).  

Nitekim alan yazında öğrenciler üzerinde sosyal medya bağımlılığının 

olumsuz etkilerini konu alan çok sayıda çalışma bulunmaktadır 

(Aktan, 2018; Balcı ve Baloğlu, 2018; Bilge, Baydilli ve Göktaş, 

2020; Bilgilier, 2018; Bilgin, 2018; Bilgin, Şahin ve Togay, 2020; 

Çiftçi, 2018; Deniz ve Gürültü, 2018; Eşer ve Alkaya, 2019; Karadağ 

ve Akçinar, 2019; Kırık, Arslan, Çetinkaya ve Gül, 2015; Yıldız ve 

Koçak, 2020; Yılmazsoy ve Kahraman, 2017).  

Ülkemizde genç nüfusun fazla olması ve potansiyel sosyal medya 

bağımlıları olma durumları göz önüne alındığında üniversite 
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öğrencileri ile yapılacak çalışmaları önemli hale getirmektedir (Gül ve 

Diken, 2018). Bu sebeple araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmen 

adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları ile sosyal medya 

bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

• Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının sosyal medyaya yönelik 

tutumları nedir? 

• Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının sosyal medya 

alışkanlıkları ne düzeydedir? 

• Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının sosyal medya 

alışkanlıkları cinsiyet, sınıf, sosyal medya kullanma yılı, sosyal 

medya kullanım süresi değişkenlerine göre farklılaşmakta 

mıdır? 

• Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının sosyal medya tutumları 

cinsiyet, sınıf, sosyal medya kullanma yılı, sosyal medya 

kullanım süresi değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmada genel tarama türlerinden betimsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Betimsel tarama deseni, geçmişte ya da şu anda var 

olan bir duruma müdahale edilmeden olduğu şekliyle betimlemeyi 

amaçlayan, araştırmaya konu olan birey ya da nesneleri kendi doğal 

ortamında inceleyen araştırma modelidir (Karasar, 2012). 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Bölümünde okuyan 191 öğrenciden oluşmaktadır. 

Öğretmen adaylarına ait bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Öğretmen Adaylarının Demografik Bilgilerinin Dağılımı 

    f % 

Cinsiyet     

Kadın  126 66 

Erkek 65 34 

Sınıf     

1.sınıf 46 24,1 

2.sınıf 52 27,2 

3.sınıf 43 22,5 

4.sınıf 50 26,2 

Ortalama     

0-1.99 6 3,14 

2-2.99 110 57,59 

3-4.00 75 39,27 

Tablo 1’e göre öğretmen adaylarının %66’sı kadın, %34’ü ise 

erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin sınıf seviyeleri 

incelendiğinde %27.2’sinin 2. sınıf, %26.2’sinin 4. sınıf, %24.1’inin 

1.sınıf ve %22.5’inin ise 3. sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının ortalamalarına bakıldığında ise yarıdan 

fazlasının (%57,59) 2-2.99 arasında ortalamaya sahip olduğu, 

%39.27’sinin 3-4 arası ortalamaya sahip olduğu, %3.14’ünün ise 0-

1.99 arası ortalamaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. 0-1.99 puan 

aralığındaki öğrenci sayısının az olmasının nedeni üniversitenin sınıf 

geçme notu alt sınırının 2.00 olmasından kaynaklanmış olabilir. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Tutgun-Ünal (2015) tarafından 

geliştirilen ‘Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığı Ölçeği’ ve Otrar ve 

Argın (2013) tarafından geliştirilen ‘Sosyal Medya Tutum Ölçeği’ 

kullanılmıştır. Veri toplama araçları ilk olarak geçerlik ve güvenirlik 

yönünden test edilmiştir. Buna göre Sosyal Medya Tutum Ölçeği’nin 

Kaiser- Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.82, Barlett Testi anlamlılık 

değeri 0.00 bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa 

güvenirlik kat sayısı 0.897’dir. Faktör analizine göre ölçek 23 

maddeden ve dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek 

minimum puan 23, maksimum puan 115’dir. Dört alt faktör tüm 

varyansın %58.413’ünü açıklamakta ve madde faktör yük değerleri 

0.749 ile 0.404 arasında değişmektedir. 

“Sosyal Medya Kullanım Alışkanlığı Ölçeği” ne ait Kaiser- Meyer 

Olkin (KMO) katsayısı 0.933, Barlett Testi anlamlılık değeri 0.00 

bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik kat sayısı 

0.974’dir. Faktör analizine göre ölçek 50 maddeden ve dört boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek minimum puan 50, maksimum 

puan 250’dir. Dört alt faktör tüm varyansın %61.79’ini açıklamakta ve 

madde faktör yük değerleri 0.807 ile 0.438 arasında değişmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda her iki ölçek geçerli ve güvenilir olarak 

değerlendirilmiştir. 

Verilerin Analizi  

Araştırmada hangi istatistiksel analizlerin yapılacağına karar 

verilmeden önce toplanan verilerin parametrik istatistiksel tekniklere 
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ilişkin varsayımları karşılama durumu incelenmiştir. Bu kapsamda 

puanların normalliğine  “Kolmogorov- Smirnov Testi”, “Basıklık ve 

Çarpıklık Kat Sayısı”, “Normal Dağılım Eğrisi”, “Q-Q Plot Grafiği”, 

“Kutu- Çizgi Grafiği” ile incelenmiş ve verilerin normal dağılım 

özelliği gösterdiği bulunmuştur. Buna göre verilerin analizinde 

betimsel istatistiklerden, iki grup ortalaması arasındaki farkı 

betimlemede t- testi, üç ve daha fazla grup arasındaki farkı 

belirlemede ANOVA analizlerinden yararlanılmıştır. Verilerin 

çözümlenmesinde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 2: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutum ve 

Alışkanlık Düzeyleri 

Puan N Minimum 

Puan 

Maksimum 

Puan 

Ort. Ss 

Toplam 191 41 102 72,23 11,83 

Puan N Minimum 

Puan 

Maksimum 

Puan 

Ort. Ss 

Toplam 191 50 193 111,8 36,98 

Tablo 2’ye göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medyaya 

yönelik tutum düzeyleri en düşük 41 en yüksek 102 puandır. 

Öğretmen adaylarının ortalama puanı incelendiğinde orta düzeyde 

(72,23) olduğu görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

sosyal medya alışkanlık düzeyleri incelendiğinde ise en düşük puanın 

50, en yüksek puanın ise 193 olduğu görülmüştür. Öğretmen 

adaylarının aldıkları ortalama puanın ise yine orta düzeyde (111,8) 

olduğu bulunmuştur. 
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Tablo 3: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Cinsiyete göre Sosyal Medyaya 
Yönelik Alışkanlıkları t-Testi Tablosu 

  Cinsiyet N Ort. Ss Sd t P 

Toplam Kız 126 113,83 35,03 189  1,046  ,297  
Erkek 65 107,93 40,49 

 

Tablo 3’e bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sosyal 

medya alışkanlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek 

amacıyla yapılan t-testi sonucuna göre anlamlı farklılık 

bulunamamıştır (t(189)=1,046 p<0,05). 

Tablo 4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlık 
Düzeylerinin Sınıf Değişkenine Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

  N Ort. Ss    

 

 

Değişkenler 

1 46 98,19 33,76    

2 52 119,56 30,63    

3 43 106,58 36,99    

4 50 120,82 41,97    

Toplam 191 111,82 36,98    

  KT SD KO F p Anlamlılık 

 

Sınıf Düzeyi 
Gruplar 

Arası 
16888,45 3 5629,48 4,333 ,006 1-2 

1-4 

Grup İçi 242963,32 187 1299,26    

Toplam 259851,77 190     

Tablo 4’e göre en düşük sosyal medya alışkanlığa sahip olan 

öğrenciler 1.sınıfta, en yüksek sosyal medya alışkanlığına sahip 

öğrenciler ise 4.sınıfta bulunmaktadır. Gruplar arasındaki 

farklılaşmayı belirlemek amacıyla yapılan Scheffe istatistiğine göre 

1.sınıflar ve 2.sınıflar, 1.sınıflar ile 4.sınıflar arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. Söz konusu farklılık ise 2. ve 4.sınıf öğrencilerinin 

lehinedir (F=4,33; p<0,05). 
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Tablo 5: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlık 
Düzeylerinin Sosyal Medya Kullanma Yıllarına Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

  N Ort. Ss    

 

 

Değişkenler 

1 yıldan az (1) 2 91,5 6,36    

1-3 yıl arası (2) 33 103 40,05    

4-6 yıl arası (3) 71 106,19 32,72    

7 yıldan fazla (4) 84 121,26 37,47    

Toplam 190 112,15 36,80    

  KT SD KO F p Anlamlılık 

Sosyal Medya 

Kullanımına 
Başlama Zamanı 

Gruplar Arası 13109,92 3 4369,97 3,34 0,20 3-4 

Grup İçi 242899,42 186 1305,91    

Toplam 256009,34 189     

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin sosyal medya kullanmaya 

başlama zamanları arttıkça sosyal medya kullanım alışkanlarının da 

düzenli olarak arttığı görülmektedir. Gruplar arasında farklılaşma olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçlarına göre anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Buna göre 4-6 

yıl arası bilgisayar kullananlar ile 7 yıl ve daha fazla süredir bilgisayar 

kullananlar arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. 7. yıldan 

fazla süredir bilgisayar kullanan öğrencilerin daha yüksek düzeyde 

sosyal medya alışkanlığı kazandığı tespit edilmiştir (F=3,34; p<0,05). 

Tablo 6: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Alışkanlık 
Düzeylerinin Sosyal Medya Kullanım Süreleri Değişkenine Göre Tek Yönlü 
ANOVA Sonuçları 

  N Ort. Ss    

 

Değişkenler 
1 saatten az (1) 17 78,76 37,95    

1-3 saat arası 
(2) 

89 103,13 35,68    

4-6 saat arası 
(3) 

61 122,72 28,60    

7 saatten fazla 

(4) 

23 143,67 26,91    

  K.T. Ss K.O. F p Anlamlılık 

 

Sosyal Medya Kullanım 
Süresi 

Gruplar Arası 55874,47 3 18624,82 17,3 ,000 1-3,1-4, 2-3, 

2-4 

Grup İçi 200134,87 186 1075,99    

Toplam 256009,34 189     
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Tablo 6’ya göre öğrencilerin sosyal medya kullanım süreleri arttıkça 

sosyal medya alışkanlık düzeyleri de artmaktadır ve gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Yapılan scheffe testi sonucuna göre 1 

saatten az sürede sosyal medya kullananlarla, 4-6 saat arası sosyal 

medya kullananlar ve 7 saatten fazla süre sosyal medya kullananlar 

arasında; 1-3 saat sosyal medya kullananlar ile 4-6 saat sosyal medya 

kullananlar ve 7 saat üzeri sosyal medya kullananlar arasında anlamlı 

bir farklılık gözlenmektedir. Söz konusu farklılıkta 1 saatten az sosyal 

medya kullananlar ve 1-3 saat sosyal medya kullananların sosyal 

medya alışkanlık düzeyinin daha az olduğu bulunmuştur (F=17,3; 

p<0,05). 

Tablo 7: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Cinsiyete göre Sosyal Medyaya 

Yönelik Tutumları 
  Cinsiyet N Ortalama Ss sd t p 

Tutum toplam Kız 126 74,68 11,13 189  4,148  ,000*  
Erkek 65 67,49 11,78 

Tablo 7 incelendiğinde kız öğrencilerin sosyal medyaya yönelik 

tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan t testi sonucuna göre anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir (t(189)=4,148; p<0,05). 
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Tablo 8: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Tutumlarının Sınıf 
Değişkenine Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

  N Ort. Ss   

 

 

Değişkenler 

1 46 58,17 14,66   

2 52 63,95 14,30   

3 43 61,16 13,26   

4 50 64,82 16,87   

Toplam 191 62,16 15   

  KT SD KO F p 

 

Sınıf Düzeyi 
Gruplar 

Arası 
1295,33 3 431,77 1,94 ,123 

Grup İçi 41458,109 187 221,701   

Toplam 42753,43 190    

Tablo 8’e bakıldığında sınıf değişkenine göre sosyal medyaya yönelik 

tutum düzeyi en düşük olan 1.sınıf öğrencileri, en yüksek olan ise 

4.sınıf öğrencileridir. Gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığı 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucuna göre 

anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür (F=1,94; p>0,05). 

Tablo 9: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Tutumlarının Sosyal 

Medya Kullanma Yıllarına Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

  N Ort. Ss   

 

 

Değişkenler 

1 yıldan az (1) 2 60 1,41   

1-3 yıl arası (2) 33 58,81 16,24   

4-6 yıl arası (3) 71 64,63 12,82   

7 yıldan fazla (4) 84 61,71 16,06   

Toplam 190 62,28 14,94   

  KT SD KO F p 

Sosyal Medya 

Kullanımına 
Başlama Zamanı 

Gruplar Arası 827,89 3 275,95  

1,24 

,296 

Grup İçi 41386,27 186 222,5   

Toplam 42214,16 189    

Tablo 9’a göre öğrencilerin üçte ikisinin sosyal medya kullanmaya 

başlama zamanı 4-6 yıl arası ve 7 yıl ve üstü süredir. Sosyal medyaya 

yönelik tutum puanları en düşük olan öğrencilerin sosyal medya 

kullanmaya başlama zamanı 1-3 yıl arası iken, en yüksek tutum 

puanına sahip olan öğrencilerin ise 4-6 yıl arasıdır. Gruplar arasında 
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anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi sonucuna göre anlamlı farklılık olmadığı 

görülmüştür (F=1,24; p>0,05) 

Tablo 10: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Tutumlarının Sosyal 
Medya Kullanım Süreleri Değişkenine Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

  N Ort. Ss    

 

Değişkenler 
1 saatten az (1) 17 62,82 9,66    

1-3 saat arası(2) 89 71,44 11,9    

4-6 saat arası(3) 61 74,91 10,14    

7 saatten fazla(4) 23 75,52 11,88    

  K.T. Sd K.O. F p Anlamlılık 

 

Sosyal Medya 

Kullanım 
Süresi 

Gruplar arası 2380,93 3 793,64 6,35 ,000 1-2,1-3,1-4 

Gruplar içi 23247,98 186 124,98    

Toplam 25628,92 189     

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin sosyal medya kullanım süreleri 

arttıkça tutum puanlarında da artış gözlenmektedir ve gruplar arasında 

anlamlı farklılık bulunmaktadır. Yapılan scheffe testi sonucuna göre 1 

saatten az sosyal medyayı kullananlar ile, 1-3 saat arası sosyal medya 

kullananlar, 4-6 saat arası sosyal medya kullananlar ve 7 saatten fazla 

süre sosyal medya kullananlar arasında anlamlı farklılık 

bulunmaktadır. 1 saatten az süre sosyal medya kullanan öğrencilerin 

sosyal medyaya yönelik tutumları diğer gruplara göre anlamlı olarak 

daha düşüktür (F= 6,35; p<0,05). 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu araştırma ile Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının Sosyal medya 

kullanım alışkanlık ve tutumlarının çeşitli değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler 



 
 41 

öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlıkları ve tutumları orta 

düzeydedir. 

Öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlık düzeyleri cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Benzer şekilde 

Erdüger (2019) ortaöğretim öğrencileriyle yaptığı araştırmasında 

internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşmıştır. İlhan (2016) ve Kılıç (2016) da 

ortaöğretim öğrencileriyle yaptığı araştırmada sosyal medya 

alışkanlığının cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermediğini tespit 

etmiştir. Ancak sosyal medya alışkanlık düzeyinin cinsiyet 

değişkenine göre farklılaştığı çeşitli araştırmalar bulunmaktadır (İnce 

ve Koçak, 2017; Koçer, 2012). Yapılan çalışmalarda öğretmen 

adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları cinsiyet değişkenine 

göre tüm boyutlarda (Paylaşım İhtiyacı, Sosyal Yetkinlik, Sosyal 

İzolasyon, Öğretmenlerle ilişki) anlamlı farklılık göstermektedir. Bu 

farklılık kız öğrencilerinin lehinedir. Alan yazın incelendiğinde 

cinsiyetin sosyal medya alışkanlığında belirleyici olduğu ancak 

farklılığın erkekler lehine olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar da 

bulunmaktadır (Bor, 2018; Tuğlu, 2017). 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlık 

düzeyleri sınıf değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. 

Öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça sosyal medya kullanım alışkanları 

artsa da bu farklılık anlamlı düzeyde değildir. Çelik (2017), yaptığı 

araştırmada öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre sosyal 

medya alışkanları anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Çalışma 
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sonuçlarına benzer olarak Argın, (2013), Atalay, (2014) ve Hazar’ın 

(2011) çalışmalarında sosyal medya alışkanlığı sınıf seviyesine göre 

anlamlı farklılık göstermektedir. Bunun dışında sınıf düzeyine göre 

sosyal medya alışkanlığının farklılaşmadığına dair araştırma 

sonuçlarına ulaşan çeşitli çalışmalar da bulunmaktadır (Akdemir, 

2013; Gürültü, 2016). 

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım yıllarına 

göre sosyal medya alışkanlıklarının anlamlı farklılık gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin sosyal 

medyayı kullanım yılı arttıkça sosyal medyayı kullanım alışkanlığı da 

artmaktadır. Literatürde sosyal medya kullanımını alışkanlık haline 

getirmede sosyal medya kullanım yılının etkisi olduğunu gösteren 

farklı çalışmalar bulunmaktadır (Deniz ve Gürültü, 2018; Ergenç, 

2011; Koçak, 2012; Köroğlu ve Tutkun-Ünal, 2013). Yapılan 

çalışmalarda sosyal medyayı uzun süredir kullanan öğrencilerde sağlık 

problemleri, aile, arkadaş ve iş yaşamında olumsuz ilişkiler geliştirme 

gibi bazı problemlerle karşılaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.   

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medyada geçirdikleri süre 

ile sosyal medya alışkanlık düzeyleri arasında farklılaşma 

incelendiğinde gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Buna göre sosyal medyada geçirilen süre arttıkça 

öğretmen adaylarının alışkanlık düzeylerinin arttığı görülmüştür. 

Çalışma bulguları incelendiğinde öğretmen adaylarının daha çok 1-3 

saat aralığı ve 4-6 saat aralığında sosyal medyayı kullandıkları 

görülmektedir. Günlük zaman diliminde öğrenimi devam eden bir 
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öğrenci için bu saat aralığının fazla olduğu düşünülmektedir. Sosyal 

medyada geçirilen sürenin fazla olması yeni neslin bilgisayar ve 

internetle erken tanışmasından kaynaklanabilir (Aydın, 2016). Benzer 

şekilde Akyazı ve Ünal (2013) yaptıkları çalışmada katılımcıların 

büyük oranda ortalama 1-3 saat aralığında internet kullanıldığını tespit 

etmiştir. Koçer (2012) ve Aksakal’ın (2019) yaptıkları çalışmalarda 

ise araştırma sonucundan farklı olarak sosyal medya kullanım 

alışkanlığının sosyal medya kullanım süresine göre anlamlı farklılık 

göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 

cinsiyetlerine göre sosyal medyaya yönelik tutumları anlamlı farklılık 

göstermektedir. Kız öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutum 

puanları, erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Alican ve Saban 

(2013) yaptıkları çalışmada cinsiyete göre sosyal medyaya yönelik 

tutumun değişkenlik gösterdiğini ve bunun anlamlı düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ancak araştırma bulgularından farklı olarak 

erkek öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutum puanlarının daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Kırnık, Pepeler ve Özbek 

(2018) ve Saraç (2014) ise kız öğrencilerin sosyal medyaya yönelik 

tutumlarının daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır ve bu 

farklılık anlamlı düzeydedir. Yanar’a (2015) göre cinsiyet değişkenine 

göre öğrencilerin sosyal medyaya yönelik tutumları anlamlı farklılık 

göstermemektedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre sosyal 

medyaya yönelik tutumlarının daha yüksek düzeyde çıkmasının 

nedeni kız öğrencilerin sosyal medyada zaman geçirmekten, paylaşım 

yapmaktan ve paylaşımlarının beğenilmesinden erkeklere göre daha 
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fazla hoşlanmasından kaynaklanabilir (Kırnık, Pepeler ve Özbek, 

2018). 

Araştırma sonucuna göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal 

medyaya yönelik tutum puanlarının en yüksek olduğu sınıf düzeyi 

4.sınıf, en düşük olduğu sınıf seviyesi ise 1.sınıftır. Gruplar arasındaki 

farklılaşma ise anlamlı düzeyde değildir. Benzer şekilde Faiz ve 

Karasu-Avcı (2019) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal 

medyaya yönelik tutumlarını inceledikleri araştırmalarında gruplar 

arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. En yüksek 

tutum puanına sahip öğrenciler 3.sınıf düzeyinde, en düşük tutum 

puanına sahip öğrenciler ise 2.sınıf düzeyinde öğrenim görmektedir. 

Atalay (2014), Saraçoğlu ve Aküzüm (2017), Süpçeler (2016) 

yaptıkları çalışmalarda sosyal medya tutum puanlarının sınıf 

seviyesine göre farklılaştığı ve en yüksek tutum puanına sahip olan 

öğrencilerin 1.sınıf öğrencilerinden oluştuğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırma sonuçlarının farklılık göstermesinde öğrencilerin okula ve 

sınıfa uyum süreçlerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 

araştırma yapılan grubun yaşı ve öğrenim gördükleri okulların türleri 

gibi farklı değişkenlerinde bu durum üzerinde etkisi olabilir.  

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medyayı kullanım 

yıllarına göre sosyal medya tutumları anlamlı farklılık 

göstermemektedir. En yüksek sosyal medya tutum puanına sahip 

öğrenciler 4-6 yıl arasında sosyal medyayı kullanan öğrencilerdir. 

Benzer şekilde Saraçoğlu ve Aküzüm (2017) yaptıkları çalışmada en 

yüksek tutum puanına sahip olan öğrencilerin 4 yıl ve daha uzun 
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süredir sosyal medyayı kullanan öğrenciler olduğunu tespit 

etmişlerdir. Akyüz’ün (2018) yaptığı araştırmada üniversite 

öğrencilerinin sosyal medya tutumları ile sosyal medyayı kullanmaya 

başlama süreleri anlamlı farklılık göstermemektedir. Argın (2013) ve 

Kılıç’ın (2016) yaptığı araştırmalarda öğrencilerin sosyal medya 

tutumları ile sosyal medyayı kullanmaya başlama süreleri anlamlı 

farklılık göstermektedir.  

Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medyada 

geçirdikleri süre arttıkça sosyal medya tutum puanlarının arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. En düşük tutum puanına sahip öğrenciler sosyal 

medyada 1 saatten az vakit geçirirken, en yüksek tutum puanına sahip 

olan öğrencilerin sosyal medyada 7 saatten fazla zaman geçirdikleri 

belirlenmiştir. Araştırma sonucuyla paralel olarak Alican ve Saban 

(2013), Efe (2017), Kırnık, Pepeler ve Özbek (2018) yaptıkları 

çalışmalarda sosyal medyayı kullanım süresine göre öğrencilerin 

tutum puanlarının anlamlı olarak farklılık gösterdiği sonucuna 

ulaşmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre sosyal medyaya yönelik 

geliştirilen tutum puanları interneti daha fazla kullananların lehine 

anlamlı olarak farklılaşmaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçlar 

bağlamında aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

• Öğretmen adaylarının bilinçli sosyal medya kullanımı hakkında 

bilgiler verilebilir. Öğretmen adayları, sosyal medyayı eğitim-

öğretim süreçlerinde kullanması için teşvik edilebilir. 

• Araştırmada öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım süresi 

arttıkça sosyal medya alışkanlıklarının arttığı sonucuna 
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ulaşılmıştır. Uzun süre sosyal medya kullanmak farklı sağlık 

problemlerine neden olabilir ve öğrencilerin sosyal hayatlarını 

olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple öğrencilerin sosyal medyayı 

az ve bilinçli kullanması için alternatif uğraşlar oluşturulabilir. 

•  Öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılıklarına yönelik 

tutum ve alışkanlıklarının karşılıklı etkileşimleri nitel 

araştırmalarla daha derinlemesine araştırılabilir. 

• Araştırmada öğretmen adaylarının sosyal medya alışkanlıkları 

ve tutumları cinsiyet, sınıf, sosyal medya kullanım yılı, sosyal 

medya kullanım süresi değişkenlerine göre incelenmiştir. 

Sonraki araştırmalarda yaş, ekonomik durum, farklı bölümler 

gibi değişkenler de dâhil edilerek araştırmanın kapsamı 

genişletilebilir.  
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GİRİŞ  

Günümüzde değişen çevre koşullarıyla birlikte işletmelerin ulusal ve 

uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerinin ön koşulu onların 

farklılık yaratmalarından geçmektedir. Son dönemde işletmeler 

başarıyı sağlamanın ve farklılık yaratmanın en önemli unsuru olan 

insan faktörü üzerinde yoğunlaşmaya başlamışlardır. İnsan faktörünün 

etkin kullanılması örgüt kültürüyle doğrudan ilintili olduğu 

söylenebilir. Örgüt kültürü kavramıyla çalışanların işletmelerine 

güven ve bağlılık duygusu gelişir, huzurlu bir çalışma ortamı yaratılır. 

Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki sağlıklı bilgi akışı sayesinde güçlü 

bir iletişim bağı kurulur. Üst yönetim desteğiyle de ortak bir gücün 

varlığı olan örgüt kültürü kavramı gerçekleşmiş olur. 

1. KÜLTÜR KAVRAMI 

Kültür kavramı çok boyutlu bir yapıya sahiptir ve kültür ile ilgili 

günümüze kadar çok çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu sebeple tek bir 

tanımdan bahsetmek oldukça zordur. En genel anlamıyla; kültür, 

toplumların yaşam biçimleridir (Fındıkçı, 1996, s. 87). Toplumların 

yaşam biçimleri kültürleri hakkında detaylı bilgi verir. İnanç, din, dil, 

hukuk, sanat, örf ve adetler toplumların yaşayış biçimi yani 

kültürlerini oluşturur. 

Kültür her toplumda kendine özgüdür. Hatta ilçeden ilçeye, 

mahalleden mahalleye bile farklılıklar gösterir. Her birinin kendine 

özgü gelenek görenekleri mevcuttur. Kültür ve toplumlar hep yan 

yanadır ancak toplumlar birbirinden farklıdır (Baymur, 1994, s. 274). 

Kültürü, Herskovits “insanların yaptığı her şeydir “derken, Geertz 
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“toplumlarca paylaşılan anlamlardır” şeklinde tanımlamıştır 

(Cüceloğlu, 1997, s. 344). Nihayetinde kültürü şekillendiren ve de 

temelini oluşturan insanlardır. 

2. KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN FAKTÖRLER 

Toplumların farklı yaşayışları farklı kültürlerin oluşmasına sebep olsa 

da kültürü oluşturan temel faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

-Dil, kültürün gelecek nesillere iletilmesinde en önemli 

unsurdur, kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine aracılık 

eder (Eroğlu, 1996, s. 115). 

-Din ve İnançlar, insanlarda ortak duygu oluşmasını sağlayan 

temel kurum dindir. İnanç ise, insanların bir düşünceye 

bağlanmasıdır. İnançlardaki benzerlikler güçlendikçe 

toplumların kültür inançları da güçlenir (Özkalp , 1995, s. 41). 

-Değerler, bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının 

ifadesidir. Değerler örgütte başarıyı ifade eden kavramlar ve 

inançlardır (Varol, 1989, s. 24). Örgütlerin değerleri iş 

görenlerin işine bağlanması daha fedakârlıkla çalışmasını ve 

başarılı olmasını sağlar (Özkalp, 1995, s. 43). 

-Normlar, bireylerin uymaları gereken kurallar bütünüdür 

(Erdoğan, 1994, s. 133). Bu kurallar bireylerin nasıl 

davranmaları gerektiğini ifade eder. Örgütler açısından 

bakıldığında yöneticilerin personelleri değerlendirmesinde bir 

kaynak niteliğindedir. 
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-Simgeler, toplulukların bir kavrama yükledikleri anlamlardır. 

Dil, inanç, bayrak toplumumuz için önemli simgelerdir. Bu 

simgeleri başarı bir şekilde kullanılması liderlik vasıflarının 

göstergesidir (Dönmezer, 1994, s. 248). 

-Tutumlar, kültürün manevi yönünü oluşturmaktadır. Olaylar 

karşısındaki davranışlarımızı ifade eder. 

-Örf ve Adetler, bireylerin toplum içindeki yaşayış biçimlerini, 

tavır ve davranışlarını etkileyen bir takım kurallardır. 

-Yasalar, bireylerin uyması zorunlu olan uyulmadığı 

durumlarda devletin belirli yaptırımlar uyguladığı kurallar 

bütünüdür (Dönmezer, 1994, s. 253). 

-Ahlak Kuralları, sosyal yaşamda bireyler arasındaki ilişkileri 

düzenleyen kurallardır. Yaptırımları manevidir. Kişiler bu 

tepkilerden çekindiği ölçüde bu kurallara uyum sağlar 

(Akıntürk, 1991, s. 5). 

3. KÜLTÜRÜN ÖRGÜTTEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Örgüt açısından kültür, işletmelerin çalışma şekillerini ve faaliyetlerini 

etkileyen insanların davranış, tutum, örf ve adetlerinin tümüdür 

(Dinçer, 1997, s. 208). Her örgüt belli bir toplumda faaliyet gösterir. 

Bulundukları toplumun kendine özgü inançları, değer yargıları, 

olaylar karşısındaki tutumları vardır. Örgütlerin faaliyetlerinde başarı 

olmalarının yolu bu faktörleri ne derece bildikleriyle orantılıdır. 
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Her örgüt hedeflerine ulaşabilmek adına çalışanlarının etkin katılımını 

isterler. Bireylerin uyum sağlayarak birlikte çalışabilmeleri 

verimliliğin ön koşuludur. Bu uyum sürecinde her örgüt kendi gelenek 

görenekleriyle kendi kültürünü oluşturduğundan işletmeler açısından 

önemi yadsınamaz. 

4.ÖRGÜT KÜLTÜRÜ KAVRAMI 

Örgüt kültürü kavramı günümüzde hâlen tartışılan bir kavramdır. 

Birçok araştırmacı tarafından farklı yorumlar yapılmıştır. Terim olarak 

1980’li yılların başından itibaren işletmecilerin ve araştırmacıların 

ilgisini çekmiştir. 1990 yıllardan bu yana sık kullanılan bir kavram 

olmaya başlamıştır (Altunay, 1999, s. 36). McKinsey, Peters, 

Waterman, Schein ve Schneider gibi bilim adamları bu konuda 

araştırmalar yapmıştır (Erkmen, 2010, s. 1). Farklı tanımlamaların 

ortaya çıkmasında ana neden kültürün; psikoloji, sosyoloji ve 

antropoloji ile olan bağlantısından kaynaklanmaktadır (Çeliktaş, 2019, 

s. 4). Schein örgüt kültürünü, bir grubun belirli sorunlar karşısında iç 

dünyasıyla dış adaptasyonunu sağlayarak çözüm bulma süreci olarak 

tanımlamaktadır (Erol, 1998, s. 86). Örgüt kültürü kavramı neo-klasik 

dönemde yönetim düşüncesiyle alan yazında belirmeye başlamış olsa 

da aslında örgütlerin faaliyetlerine başladığı ilk andan itibaren ortaya 

çıkmıştır (Gürçay, 2001). 

Her insanın kendine özgü kişilikleri olduğu gibi örgütlerinde kendine 

özgü kişilikleri vardır. Bu özgünlükler onları diğer örgütlerden farklı 

kılar aynı zamanda örgütlerin üretkenliklerini, verimlikilklerini, 

başarılarını etkiler. Başarılı olan örgütlerin amaçları ve örgüt kültürleri 
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paraleldir ve dolayısıyla çalışanlar bu kurumlarda kurum kültürü ile 

özdeşleşip başarı için özveri ile çalışmaktadırlar. Bu başarılı 

çalışmalarda üst yönetimin desteği ve katılımı son derece etkilidir 

(Bayram, 2005, s. 26). Örgüt kültürü aynı zamanda örgütlerin 

amaçlarını stratejilerini ve politikalarını belirlemesinde önem arz 

etmektedir. Örgütlere rekabet avantajı sağlamaları konusunda son 

derece önemlidir. Son olarak bunların yöneticiler tarafından 

uygulanmasında yürütülmesinde kolaylaştırıcı bir araçtır.  

Örgüt kültürünün özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz (Erol, 2017, s. 

88): Örgüt kültürü örgütü oluşturan bireylerin düşünce yapıları, 

inançları doğrultusunda şekillenen ve grup üyeleri arasında paylaşılan 

bir süreçtir. 

5. YÖNTEM  

5.1. Araştırmanın Modeli 

Okullardaki örgütsel kültüre ilişkin öğretmen görüşlerini çeşitli 

değişkenlere göre incelemesinin yapıldığı bu araştırmada nicel 

araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 

modeli, katılımcıların belirli bir konuya dair ilgi, tutum ve 

düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan ve büyük örneklem 

grubu ile çalışma imkânı sunan bir modeldir (Büyüköztürk, Kılıç, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017, s. 184).  

5.2. Evren ve Örneklem 

Öğretmenlerin çalıştıkları okullardaki örgütsel kültüre ilişkin 

görüşlerini çeşitli değişkenler kapsamında incelemeyi hedefleyen bu 
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araştırmanın katılımcıları uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 

seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ilinin merkez 

ilçelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Uygun 

örnekleme yöntemiyle seçilen örneklemi ise Kahramanmaraş ilinin 

merkez ilçelerindeki okullarda görev yapan 345 öğretmen olarak 

belirlenmiştir. Ölçeklerin uygulanışında katılımcıların gönüllülük 

durumu dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Araştıma kapsamında 

incelenen 345 veriden 3’ünün bir çok ifadesinin işaretlenmemiş 

olması sebebiyle toplam puan, aritmetik ortalama, medyan, standart 

sapma gibi betimleyici istatistiksel hesaplamalar yapılamayacağı için 

analiz kapsamından çıkarılmıştır. Dolayısıyla 342 katılımcının verdiği 

cevaplar üzerinden gerekli analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 

katılan öğretmenlere yönelik demografik bilgiler Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 
Demografik 

Özellikler 
Kategoriler           n % 

Cinsiyet 
Kadın       107 31,4 

Erkek 234 68,6 

 Toplam 341          100,0  

Medeni Durum Evli 262 77,1 

 Bekâr 78 22,9 

 Toplam  340 100,0 

Mezuniyet Önlisans 10 3,0 

 Lisans 298 88,4 

 Lisansüstü 29 8,6 

 Toplam  337 100,0 

Yaş 

30 yaş ve altı 106 31,4 

31-40 yaş arası 175 51,8 

4l-50 yaş arası 
 

49 14,5 
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51 yaş ve üzeri 8 2,4 

 Toplam 338 100,0 

Okul Türü İlkokul 133 40,8 

 Ortaokul 121 37,1 

 Lise 72 22,1 

 Toplam 326 100,0 

Fakülte Eğitim Fakültesi 275 80,9 

 Diğer 65 19,1 

 Toplam 340 100,0 

 

Tablo 1’de verilen demografik özelliklere göre kişisel bilgiler 

formunda yer alan sorulardan bazıları boş bırakıldığı için 

katılımcıların toplam sayısı farklılık göstermektedir. Tabloda yer alan 

bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin 107’si 

(%31,4) kadın; 234’ü (%68,6) erkek katılımcıdır. Medeni durum 

değişkenine bakıldığında katılımcıların 262’si (%77,1) evli; 78’i 

(%22,9) bekârdır. Araştırmaya katılanların 10’u (%3,0) önlisans 

mezunu; 298’i (88,4) lisans mezunu; 29’u (%8,6) ise lisansüstü 

mezunudur. Yaş değişkeninde en fazla katılımcının yer aldığı yaş 

grubu 175 (%51,8)  katılımcı ile 31-40 yaş aralığı; en az katılımcının 

yer aldığı grup ise 8 kişi (%2,4) ile 51 yaş ve üzeri grubu olarak 

görülmektedir. Okul türü değişkeninde katılımcıların 133’i (%40,8) 

ilkokul; 121’i (%37,1) ortaokul öğretmeni; 72’si (%22,1) ise lisede 

görev yapmaktadır. Ayrıca katılımcıların mezun olduğu fakülte 

türünde eğitim fakültesinden mezun olanlar 275 (%80,9); diğer 

fakültelerden mezun olanlar 65 (%19,1) kişiden oluşmaktadır. 
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5.3.Veri Toplama Araçları 

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okullardaki örgütsel kültür 

algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesinin 

amaçlandığı bu araştırmada katılımcılara iki adet form verilmiştir. 

Bunlardan ilki; katılımcıların demografik özellikleri hakkında bilgi 

edinmeyi sağlayacak olan “Kişisel Bilgiler Anket Formu”dur. İkinci 

form ise; İpek (1999) tarafından geliştirilen 37 maddeden oluşan 

“Örgütsel Kültür Ölçeği”dir. Kişisel Bilgiler Anket Formunda 

cinsiyet, medeni durum, yaş, mezuniyet, mezun olunan fakülte ve 

çalışılan okulun türü soruları yer almaktadır.  
 

Kullanılan “Örgütsel Kültür Ölçeği” 5’li Likert tipinden oluşmaktadır:  
 

1= Hiç uygun değil 

2= Çok az uygun 

3= Biraz uygun 

4= Oldukça uygun 

5= Tamamen uygun 

 

İpek (1999) tarafından geliştirilen ölçeğin gerekli geçerlik ve 

güvenirlik analizleri yapılmış olup dört alt boyuttan oluştuğu 

belirtilmiştir: güç kültürü, rol kültürü, başarı kültürü, destek kültürü. 

Her bir boyut için hesaplanan Cronbach’s Alpha değerleri sırasıyla 

0,60; 0,69; 0,78; 0,90 olarak hesaplanmış ve raporlanmıştır. Bu 

araştırma kapsamında yapılan güvenirlik analizi kapsamında 

Cronbach’s Alpha değerleri güç kültürü boyutu için 0,751; rol kültürü 

boyutu için 0,811; başarı kültürü boyutu için 0,893; destek kültürü 
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boyutu için 0,944 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda hesaplanan iç 

tutarlık değerleri yeterli düzeyde olarak belirtilmektedir (Büyüköztürk 

vd., 2017).  

5.4. Veri Analiz Yöntemi 

Öğretmenlerin görüşlerine göre okullardaki örgütsel kültür algılarının 

çeşitli analizlere göre incelenmesi için yapılan bu araştırmada verilerin 

analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

öncelikle betimleyici istatistiksel bilgilerden olan aritmetik ortalama, 

standart sapma, frekans, yüzde alma yöntemlerinden faydalanılmıştır.  
 

Araştırma verilerinin hangi analizlerle inceleneceğine karar verilebil-

mesi için öncelikle normallik varsayımı kontrolü yapılmıştır. Verilerin 

normallik varsayımlarının incelenmesinde tüm değişkenler için ayrı 

ayrı kontroller sağlanmıştır. Buna göre çarpıklık-basıklık değerleri, 

normallik testleri, gövde-yaprak, Histogram ve Q-Q Plot grafiğine 

bakılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda bazı değişkenlerde 

normallik varsayımının sağlanmadığı gözlemlenmiştir. Bunlar; yaş ve 

mezuniyet değişkenleridir. Cinsiyet, medeni durum, okul türü ve 

mezun olunan fakülte türü değişkenlerinde normallik varsayımı 

sağlanmıştır.  
 

Katılımcı görüşlerinin bağımsız değişkenlere göre anlamlı bir şekilde 

farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla, yapılacak normallik 

testine göre verilerin normal dağılım gösterdiği durumlarda ikili 

gruplar için Bağımsız [İlişkisiz] Gruplar t Testi (Independent Samples 

t Test) ve ikiden fazla grubu olan değişkenler için Tek Yönlü Varyans 
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Analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin normal 

dağılıma sahip olmadığı durumlarda parametrik olmayan testlerden 

olan Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. 

6. BULGULAR 

 

1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel kültür algıları 

demografik değişkenlere göre düzeyi nedir? 

 

Tablo 2. Öğretmen Görüşlerine Göre Örgütsel Kültür Algılarının Betimleyici 

İstatistiksel Bilgileri 

Değişkenler Kategoriler     n      x̅      ss 

Cinsiyet  Kadın 107 120,33 22,176 

 Erkek 234 121,71 21,772 

 Toplam 341 121,28 21,877 

Medeni Durum Evli 262 120,80 22,275 

 Bekâr 78 123,01 20,639 

 Toplam 340 121,31 21,900 

Yaş 30 yaş ve altı 106 122,36 21,084 

 31-40 yaş 175 121,55 22,340 

 41-50 yaş 49 117,31 21,786 

 50 yaş + 8 127,13 26,205 

 Toplam 338 121,32 21,944 

Mezuniyet Önlisans 10 124,30 32,687 

 Lisans 298 121,08 21,030 

 Lisansüstü 29 120,17 24,559 

 Toplam 337 121,10 21,684 

Fakülte Eğitim F. 275 119,80 22,095 

 Diğer F. 65 127,20 19,976 

 Toplam 340 121,21 21,873 

Okul Türü İlkokul 133 118,08 20,757 

 Ortaokul 121 123,06 23,288 

 Lise 72 124,21 21,514 

 Toplam 326 121,28 21,991 
 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel kültür algılarının çeşitli 

demografik değişkenlere göre aritmetik ortalama ve standart sapma 

bilgileri Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre cinsiyet değişkeninde 

http://mustafaotrar.net/istatistik/kruskal-wallis-h-testi/
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erkeklerin ortalaması daha fazladır (x̅=121,71; ss=21,772). Medeni 

durum değişkenine bakıldığında bekâr katılımcıların ortalaması daha 

yüksek olarak görülmektedir (x̅=123,01; ss=20,639). Yaş 

değişkeninde en yüksek ortalama 50 yaş ve üzeri grubundadır 

(x̅=127,13; ss=26,205). Mezuniyet değişkeninde en yüksek ortalama 

önlisans grubuna aittir (x̅=124,30; ss=32,687). Öğretmenlerin mezun 

oldukları fakülte türü değişkeninde en yüksek ortalama diğer 

fakültelerden mezun olanlardadır (x̅=127,20; ss=19,976). Okul türü 

değişkeninde ise en yüksek ortalama lise grubuna aittir (x̅=124,21; 

ss=21,514). 

2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir 

farklılık var mıdır? 

Tablo 3. Öğretmenlerin Okullarındaki Örgütsel Kültüre İlişkin Algılarının Cinsiyet 

Değişkenine Göre Farklılık Analizlerinin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Kategori  n      x̅ ss    t  Sd p 

Güç Kadın 107 44,58 7,775 -0,795 339 0,427 

Erkek 234 45,33 8,218    

Rol Kadın 107 31,87 6,626 0,760 339 0,448 

Erkek 234 31,29 6,472    

Başarı Kadın 107 31,81 7,933 -1,055 339 0,292 

Erkek 234 32,75 7,487    

Destek Kadın 107 34,07 8,967 -0,217 339 0,829 

 Erkek 234 34,28 8,376    

Toplam Kadın 107 120,33 22,176 -0,541 339 0,589 

 Erkek 234 121,71 21,772    

 

Tablo 3’e bakıldığında ölçek genelinde ve alt boyutlarda 

öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre ilişkin algılarının cinsiyet 
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değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı 

gözlemlenmiştir [t(339) = -0,541; p>0,05].  

3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılık var mıdır? 

Tablo 4. Öğretmenlerin Okullarındaki Örgütsel Kültüre İlişkin Algılarının Medeni 
Durum Değişkenine Göre Fark Analizlerinin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Kategori n         x̅ ss t Sd p 

Güç Evli 262 44,98 7,983 -0,884 338 0,377 

Bekâr 78      45,88 7,564    

Rol Evli 262 31,45 6,501 -0,161 338 0,872 

Bekâr 78 31,59 6,632    

Başarı Evli 262 32,31 7,751 -0,631 338 0,528 

Bekâr 78 32,94 7,289    

Destek Evli 262 33,92 8,795 -1,133 338 0,258 

 Bekâr 78 35,17 7,708    

Toplam Evli 262 120,80 22,275 -0,782 338 0,435 

 Bekâr 78 123,01 20,639    

 

Tablo 4’e bakıldığında öğretmenlerin örgütsel kültür algılarının 

medeni durum değişkenine göre tüm alt boyutlarda ve ölçeğin 

genelinde [t(338) = -0,782; p>0,05] anlamlı bir farklılık olmadığı 

gözlemlenmiştir. 
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4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir farklılık 

var mıdır? 

 

Tablo 5. Öğretmenlerin Okullarındaki Örgütsel Kültüre İlişkin Algıları ile Yaş 

Değişkeni Arasındaki Fark Analizinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 
Boyutlar    Yaş    n Sıra Ort. Sd χ2 p 

 30 yaş altı 106 174,02 3 2,031 0,566 

Güç 31-40 yaş 175 164,19    

 41-50 yaş 49 182,38    

 51 yaş + 8 146,81    

 30 yaş altı 106 183,47 3 6,589 0,086 

Rol 31-40 yaş 175 161,98    

 41-50 yaş 49 157,07    

 51 yaş + 8 224,94    

 30 yaş altı 106 169,47 3 2,495 0,476 

Başarı 31-40 yaş 175 173,60    

 41-50 yaş 49 151,13    

 51 yaş + 8 192,69    

 30 yaş altı 106 166,98 3 3,095 0,377 

Destek 31-40 yaş 175 174,12    

 41-50 yaş 49 152,45    

 51 yaş + 8 206,31    

 30 yaş altı 106 172,98 3 3,341 0,342 

Toplam 31-40 yaş 175 171,59    

 41-50 yaş 49 148,97    

 51 yaş + 8 203,38    
 

Tablo 5’te yer alan sonuçlara göre öğretmenlerin okullarındaki 

örgütsel kültüre ilişkin algıları ile yaş değişkeni arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık alt boyutlarda ölçek genelinde tespit edilmemiştir 

(χ2=3,341; p>0,05).  

5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile mezun olunan okul türü değişkeni arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık var mıdır? 
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Tablo 6. Öğretmenlerin Okullarındaki Örgütsel Kültüre İlişkin Algıları ile Mezun 
Olunan Okul Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Boyutlar Mezuniyet n Sıra Ort. Sd χ2 p 

Güç Önlisans 10 188,70 2 2,572 0,276 

 Lisans 298 165,94    

 Lisansüstü 29 193,69    

Rol Önlisans 10 185,65 2 1,353 0,508 

 Lisans 298 170,21    

 Lisansüstü 29 150,81    

Başarı Önlisans 10 177,05 2 0,138 0,933 

 Lisans 298 169,19    

 Lisansüstü 29 164,26    

Destek Önlisans 10 187,80 2 0,385 0,825 

 Lisans 298 168,42    

 Lisansüstü 29 168,43    

Toplam Önlisans 10 188,60 2 0,691 0,708 

 Lisans 298 169,28    

 Lisansüstü 29 159,36    

Tablo 6’daki bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin okullarındaki 

örgütsel kültüre ilişkin algıları ile öğretmenlerin mezuniyetleri 

arasında ölçek genelinde (χ2=0,691; p>0,05) ve tüm alt boyutlarda 

anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 
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Tablo 7. Öğretmenlerin Okullarındaki Örgütsel Kültüre İlişkin Algıları ile 

Katılımcıların Mezun Oldukları Fakülte Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık 

Analizlerinin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Kategori    n x̅ ss    t Sd      p  

Güç Eğitim F. 133 44,42 8,001 -0,742 252  0,458  
 Diğer F. 121 45,19 8,504      
Rol Eğitim F. 133 30,41 6,413 -1,980 252  0,049*  
 Diğer F. 121 32,06 6,822      
Başarı Eğitim F. 133 31,68 7,638 -1,276 252  0,203  
 Diğer F. 121 32,91 7,742      
Destek Eğitim F. 133 33,53 8,394 -1,173 252  0,242  
 Diğer F. 121 34,82 9,049      
Toplam Eğitim F. 133 118,08 20,757 -1,800 252  0,073  
 Diğer F. 121 123,06 23,288      

    *p<0,05   

 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile mezun oldukları fakülte değişkeni arasında ölçek 

genelinde [t(252) = -1,800; p<0,01] anlamlı farklılık tespit 

edilmemiştir. Alt boyutlar incelendiğinde ise “rol kültürü” boyutunda 

p=0,05 düzeyine göre anlamlı bir farklılık gözlemlenmektedir. Buna 

göre anlamlı farklılık “diğer fakülteler”den mezun olan öğretmenlerin 

lehinedir.  

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki örgütsel kültüre 

ilişkin algıları ile okul türü değişkeni arasında anlamlı düzeyde bir 

farklılık var mıdır? 
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Tablo 8. Öğretmenlerin Okullarındaki Örgütsel Kültüre İlişkin Algıları ile Okul 

Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları 

Boyutlar Varyans 

Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
Sd KarelerOr

talaması 
F p 

Bireysel Tut. 

ve Dav. 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 
Toplam 

5,954 

3756,001 

3761,955 

2 

308 

310 

2,977 

12,195 

0,244 0,784 

Örgütsel Değ. 
ve Normlar 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 
Toplam 

55,330 

13959,03 

14014,36 

2 

308 

310 

27,665 

45,322 

0,610 0,544 

Yönetsel Uyg. 
ve Politikalar 

Gruplar Arası 
Gruplar İçi 
Toplam 

78,845 

67912,62 

67991,46 

2 

308 

310 

39,422 

220,496 

0,179 0,836 

Toplam Gruplar Arası 220,652 2 110,326 0,196 0,822 

 Gruplar İçi 173276,1 308 532,585   

 Toplam 173496,7 310    
 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmenlerin sahip olduğu çeşitli demografik değişkenlere göre 

okullardaki örgütsel kültür algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını 

tespit etmeyi amaçlayan bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkenine göre okul kültürü 

algısında gerek ölçek genelinde gerekse alt boyutlarda hiçbir 

farklılaşmaya rastlanmamıştır. Bu sonucun öğretmenlerin erkek yahut 

kadın olsun hâkim örgüt kültürünü değerlendirmede benzer şekilde 

davranmalarıyla ilintili olarak yorumlanabilir. Bu bulgu Taşdemir 

(2019), Kahveci (2015), Kacar (2019)’ın araştırmalarında elde 

ettikleri bulgularla paralellik göstermektedir. Öte yandan Pulat (2010) 

ve Aydınlı (2008) tarafından yapılan araştırmalarda cinsiyet 

değişkeninin örgüt kültürü algısının oluşmasında etkili olduğu 

görülmüştür. Araştırmada medeni durum değişkenine bakıldığında 
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ölçek genelinde ve alt boyutlarda herhangi bir farklılaşmaya 

rastlanmamıştır. Bu sonuç, Kahveci (2015), Yalınkılıç (2012) ve 

Açıkel (2013) in araştırmalarındaki bulgularıyla örtüşmektedir. Öte 

yandan Çelik (2008) ve Ergül (2009)  gerçekleştirdikleri çalışmalarda 

evli öğretmen algılarının bekârlardan daha yüksek düzeyde olduğunu 

tespit etmişlerdir.  

Araştırmada yaş değişkeni incelendiğinde ölçek genelinde veya alt 

boyutlarda anlamlı bir farklılığa ulaşılmamıştır. Bu sonuç 

Şahmelikoğlu (2013)’ nun çalışmasıyla örtüşmektedir. Öte yandan bu 

bulgu Kahveci (2015) ve Ergül (2009)’ün çalışmalarıyla paralellik 

göstermemektedir. Kahveci (2015) çalışmasında yaşı ileri 

öğretmenlerin örgütsel kültür algısının yüksek olduğu yönünde bir 

tespitte bulunmuş bunu da tecrübeyle doğru orantılı olarak 

yorumlamıştır. Araştırmada çalışılan okul türü değişkeni 

incelendiğinde ölçek genelinde veya alt boyutlarda herhangi bir 

farklılık tespit edilememiştir. Elde edilen bu bulgular Taşdemir (2019) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmanın bulgularıyla örtüşmektedir. Öte 

yandan Kacar (2019) tarafından yapılan çalışmada, okul türü ile 

örgütsel kültür algısı arasında lise türünün lehinde bir fark tespit 

edimiştir. Mezun olunan fakülte değişkeni açısından sonuçlar 

incelendiğinde ölçek genelinde herhangi bir farklılığa rastlanmazken 

alt boyutlardan örgüt kültüründe eğitim fakültesi mezunu olmayan 

öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu 

durumun eğitim fakültesi mezunu olmayan öğretmenlerin eğitim 

fakültesi mezunu olanların aksine çalıştıkları okulları, insan ilişkilerini 

ve esneklikleri gözardı eden bir bürokrasi kültürü yuvası olarak 
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görmelerinden kaynaklı olabileceği söylenebilir. Bu sonuç ölçek 

geneli itibariyle Açıkel (2013)’in araştırma bulgusuyla paralellik 

göstermektedir. Özetle, olumlu örgüt kültürüne sahip örgütlerin 

çalışanlarında, işletmelerine güven ve bağlılık duygularının geliştiği 

ve yine bu işletmelerde huzurlu bir çalışma ortamının oluştuğu 

söylenebilir. Üst yönetim desteğinin de güçlü bir örgüt kültürünün 

oluşmasında anahtar role sahip olduğu söylenebilir. 
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GİRİŞ  

Her bireyin doğumu ile beraber sahip olduğu değerler vardır. Bireyin 

aile yapısı, ırkı, cinsiyeti gibi önceden sahip olduğu ve sonradan 

değiştiremediği değerler bunlardandır. Aynı zamanda bireyin 

sonradan kazanabileceği ve değiştirebileceği değerlerde bulunur; 

örneğin inanç yapısı, siyasi görüşü gibi, bireyin belirlediği seçimler. 

Tüm bu değerlerde bireyler arasında farklılıklar görülür. Çünkü her bir 

bireyin dünyaya gözünü açtığı aile yapısı, ırkı, cinsiyeti farklıdır 

(Çelik, 2019, s.3).  

Bazı sebeplerden ötürü özellikle küreselleşen bugünün dünyasında 

bireyler arasındaki farklılıklar doğal olarak etkileşim halindedir. 

Özellikle uluslararası çalışan örgütlerde çok daha fazla 

görebileceğimiz bu etkileşim beraberinde farklılık yönetimini de 

gündeme getirmiştir. İlk olarak Amerika’da gündeme gelen 

farklılıkların yönetimi günümüz işletmelerinde de çalışma alanı olarak 

kendine yer edinmiştir. Özellikle örgüt içerisindeki bireylerin farklı 

değerlere, farklı karakteristik özelliklere sahip olması ve aynı ortamı 

paylaşmalarından ötürü, bu durumun sorun değil de bir gerçek olarak 

kabul edip farklılıkların iyi yönetilmesi hâlinde örgütün çok daha 

verimli olacağı ve örgütte motivasyon artacağı düşüncesi ortaya 

çıkarmıştır (Sürvegil ve Budak, 2008, s.69).  

Elbette farklılıklar bireyler arasında bulunur ve bu gayet doğal bir 

olaydır. Örgüt içerisindeki bireylerde farklılıklardan dolayı bazen 

çatışma ortamı oluşabilmektedir. Siyasi görüş, kültür yapısı, inanç 

sistemi ve cinsiyet en çok çatışma ortamı yaratabilecek farklılıklardır. 
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Örgüt içerisinde oluşabilecek çatışma ortamı örgüt motivasyonunu 

düşürebilir, nitelikli bireylerin örgütten ayrılmasına sebep olabilir. Bu 

durumun aksine farklılık yönetimi sayesinde örgüt dışından nitelikli 

bireyler örgüt içerisine dahil edilebilir ve örgüt motivasyonu yine bu 

sayede yükseltilebilir. Aynı zamanda bireyler arasında fikir alışverişi 

sağlanarak sinerji oluşabilir (Balyer ve Gündüz, 2010, s.29). 

Dış pazarlara açılan işletmeler de genelde açıldığı pazarda etkin 

olabilmek için, öncelikle yerli iş görenleri istihdam ederler. Bir 

pazarlama stratejisi olan bu yöntemden dolayı bazen yabancı 

pazardaki iş görenlerin dili, inanç yapısı, kültürel farklılıkları, gelenek 

yapıları farklı olabilmektedir. Bu farklılıklar sorun değil aksine farklı 

bir pazarda etkin olmayı sağlamaktadır. Görüldüğü üzere farklılıklar 

küreselleşmede etkin rol oynamaktadır (Beder, 2016, s.1). Farklılık 

yönetimi, örgüt için önemi nedir, farklılık boyutları nelerdir ve 

farklılık yönetiminin yararları nelerdir bu aşağıda literatür taramasında 

genel olarak incelenmiştir. 

1. FARKLILIK YÖNETİMİ 

Globalleşen günümüz dünyasında; farklı olan yaşam tarzları, kültürel 

değerler, inanç değerleri, kişisel değerler vb. gibi önem taşıyan 

değerlerin insanların çoğu zaman aynı ortamı paylaşmasından ötürü 

etkileşim içerisinde olduğu görülmektedir. Bütün bu farklılıkların 

önemi yönetim açısından çok büyüktür (Demirel ve Özbezek, 2016, 

s.3). Genel olarak bakıldığında kültürel farklılıklar, inanç farklılıkları, 

kişisel değerler, cinsiyet, yaş farklılıkları gibi kişi için önem taşıyan 

bu vb. değerler kişi veya kişileri örgütlenmeye, taraf olmaya 
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yöneltebilecek sebeplerdir ama iyi bir farklılık yönetimi sayesinde 

çatışma ortamının tam aksine farklılıkları değerlendirip ortak bir 

noktada birleşim sağlayarak örgüt için yararlı ve çeşitli fikir ortamı 

oluşması da böylece sağlanabilmektedir (Mercan, 2016, s. 40). 

Örgütlerde bulunan bireyler incelendiğinde; bulundukları ortam aynı 

olmasına rağmen, onların kültürel, gelenek, dil, inanç, yaş, cinsiyet vb. 

açılardan farklılıklara sahip oldukları gözlemlenir, bu farklılıkların 

bireylerde bulunması gayet doğaldır. Bu farklılıkların iyi 

yönetilememesi nedeniyle bu durumun örgütte çatışma ortamı 

oluşturması kuvvetle muhtemel iken aksine durum olan, iyi bir 

farklılık yönetimi sayesinde de bireyler çok daha verimli olarak örgüt 

performansının yükseltilmesine katkıda bulunabilir. Uluslararası 

işletmelerde çok daha fazla görülen bir yönetim uygulaması olarak 

farklılıklar yönetiminin işletme ömrünü uzatmak ve daha başarılı 

olmak gibi hedefleri olan bütün işletmeler için önemi büyüktür. 

Aslında farklılıklar, sorun değil bir çeşit zenginliktir (Memduhoğlu ve 

Yılmaz, 2017, s.297). Bireylerde farklılık olması gayet doğaldır. 

Çünkü her bireyin birbirine benzemesi, yaşça denk olması ya da aynı 

fikirde olması mümkün değildir. Zaten bireyi birey yapan şey taşıdığı 

farklılıklardır. Özgüveni, iletişim becerisi, dini inancı, cinsiyeti, 

yaşadığı coğrafyadaki gelenekleri, ırk ve kökeni gibi farklılık 

boyutları, bireyi birey yapan önemli değerlerdir. Her birey 

farklılıkların getirdiği karakteristik özellikleriyle yaşar (Kara ve 

Alabay, 2016, s. 273). 

Sürekli yenilenen ve değişen, çok daha yarar ve kâr olanağı sağlayan 
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günümüz teknolojisi işletmeler için çok büyük önem taşıyor. 

İşletmeler için kullandıkları teknoloji ne kadar az insan gücünü 

gerektiriyorsa bu durum onlar için o derece önemlidir. Çünkü bir 

şirket için ana hedef maliyetleri minimuma indirgeyerek kârlılığını 

maksimize etmektir. Ama bir işletme her ne kadar iyi bir teknolojiye 

sahip olsa bile onu etkili ve verimli bir şekilde kullanabilecek insan 

gücüne her daim ihtiyaç duyacaktır. Buradan anlaşılıyor ki, tüm 

farklılıklarıyla iş görenler işletmeyi var eden en önemli olgudur ve bu 

durumdan dolayı bütün bireyler işletme için önemlidir. Bireyler 

işletme için önemli olduğundan dolayı beraberinde getirdiği 

farklılıklarda doğal olarak değerlidir ve bu farklılıklar farklılık 

yönetimi sayesinde örgüt amaçları potasında eritilerek örgüt için 

pozitif bir güç oluşturulabilir (Yeşil ve Purtaş, 2017, s.174). Her 

bireyin kendisinde var olan tüm farklılıklarından ötürü dışlanması 

sözkonusu olamaz. Tüm bireylerin diğer bireylere karşı farklılıkları 

vardır ve bu farklılıklar ile bireyler hayatlarını sürdürmektedir. Eğer 

bir bireyin herhangi bir farklılığından ötürü yargılandığı durumda 

hemen bir çatışma ortamı oluşur ve bu durum hem ahlâki hem de 

örgüt sağlığı için kabul edilir bir durum değildir. Çünkü örgüt 

içerisinde oluşabilecek bu türden çatışmalar, bireyleri negatif etkiler 

ve bunun sonucunda da motivasyon düşüklüğüne ve örgütten 

ayrılmalara sebep olabilir. Bu durumda özetle, örgüt içerisinde 

nitelikli ve becerikli bireylerin kaybına sebep olabilir (Nişancı, Akyol, 

ve Özmutaf, 2016, s.288). 

Örgüt içinde farklılıklardan dolayı çıkabilecek ve kötü sonuçlar 

doğurabilecek bu ve buna benzer olaylara mahal verilmemesi için 
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etkin bir farklılık yönetimi şarttır ve gereklidir. Olabilecek 

çatışmaların önceden tahmin edilmesi ve her bireye objektif 

yaklaşılması veya örgüt içerisindeki bireylere fırsat eşitliği sağlanması 

örgütte çatışmanın aksine farklılıkların aynı amaca kanalize 

edilmesiyle pozitif bir ortam oluşmasına yol açarak ve örgüt içi 

sinerjinin oluşmasını sağlayabilir (Taşlıyan, Hırlak, ve Çiftçi, 2016, 

s.1341). Zamanla gelişen teknolojinin ve şirketlerin globalleşme 

çabaları sonucunda görülmektedir ki, bireyler arası farklılıklara ilişkin 

özellikleri artık çok daha etkileşim hâlindedir. Günümüzde özellikle 

uluslararası işletmelerde bireyler arası farklılıkların çok daha fazla 

olduğunu görmekteyiz. Bu durumda farklılıklar bir çatışma ortamı 

yaratma potansiyeline sahip değil midir sorusunu akıllara 

getirmektedir. Elbette işletmeler için böyle bir potansiyel söz 

konusudur. İşletmeler örgüt içerisinde bir çatışma ortamı istenen bir 

durum değildir. Çünkü bu durum işletmeleri geri dönülmez olumsuz 

sonuçlarla karşı karşıya bırakabilir. Bundan dolayı bireyler arasında 

objektif ve her birey için fırsat eşitliğine dayalı farklılık yönetimi 

sayesinde çatışma ortamının önüne geçilecek ve bunun yanı sıra 

rakiplere karşı bir adım önde olma fırsatı sağlanabilecektir (Bulşu, 

2017, s. 10). 

Farklılık yönetimindeki temel amaç, farklılıklardan ötürü oluşacak 

çatışma ortamını engellemek suretiyle bu durumu işletme lehine 

çevirerek pozitif bir güç oluşturmaktır. İlk olarak Amerika’da 

gündeme gelen farklılıkların yönetimi uygulaması artık günümüz 

işletmelerinde de kendisine sıklıkla yer bulan bir çalışma alanı hâline 

gelmiştir. Yine günümüzde işletmeler açısından, küreselleşme ile 
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birlikte ortaya çıkan yeni pazarlara girebilmek ve etkin olabilmek için 

doğal olarak farklı kültür ve inanca sahip iş görenleri istihdam etme 

zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü dış pazarda etkin olmanın 

stratejilerinden biri de kendi pazarını tanıyan, müşteri beklentilerini 

bilen yerel iş görenler ile çalışmaktır (Bulşu ve Gümüş, 2018, s.323). 

İşletmelerin kârlılığı ve dış pazarda devamlılığı için büyük önem 

taşıyan bu strateji beraberinde işletmelere de farklılıkları taşımaktadır. 

Farklılık yönetiminin amacı, işletmelere dahil olan bu farklılıkların 

sorun olarak görülmeyerek aksine pozitif bir güç olarak örgüt 

motivasyonunu artıran ve işletme kârlılık oranını yükselten bir araç 

olarak görülmesidir (Majidli ve Budak, 2017, s. 132). 

2. FARKLILIK YÖNETİMİ BOYUTLARI 

Yapılan genel taramada farklılıkların boyutları çok çeşitli olduğu 

görülmektedir. Kişinin yaşadığı coğrafya, gelenek ve görenekleri, 

inanç sistemi kişinin farklılıklarının oluşumunda temel etkenler olarak 

düşünülebilir ama  alanyazında farklılıkların boyutlarını genel olarak 

iki kategoride toplandığı görülmektedir: 

Az ya da hiç kontrolümüz altında olmayan farklılıklar, yani bireyin 

doğumuyla sahip olduğu aile yapısı, coğrafi bölge, gelenek ve 

görenekler gibi değerler birinci kategoriyi oluşturmaktadır 

(Tozkoparan ve Vatansever, 2011). Bunlar; 

• Irk 

• Yaş 

• Cinsiyet 
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• Etnik köken 

 

İkinci kategoride ise kişilerin çaba ve seçimlerin sonucu 

değiştirebileceği farklılıklardır. Bunlar; 

• Din ve inanışlar 

• Siyasal görüşler 

• Coğrafi yerleşim yeri 

• İş tecrübesi veuzmanlık 

3. ETKİN YÖNETİLEN FARKLILIKLARIN SONUÇLARI 

Etkin yönetim her zaman örgütler için, geçmişten günümüze kadar 

büyük önem taşımaktadır. Çünkü yönetim bir örgüt için onun kaderini 

belirleyecek bir süreçler bütünüdür. Örgütün kaderini belirleyecek bir 

süreç olan yönetimin, etkin bir şekilde uygulandığı farklılık yönetimi 

süreçleriyle sağlayacağı yararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Özan ve 

Polat, 2014, s. 57): 

• Farklı kültürlerin nasıl yönetileceğine dair deneyim sahibi 

olunması, 

• Farklı görüş ve isteklerden dolayı fikir zenginliği oluşması, 

• İş gören motivasyonu ve işe bağlılığın artması, 

• Müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemede kolaylık sağlaması, 

• Çeşitli ürünler ve farklı pazarlama stratejilerinin öğrenilmesi, 

• Teknolojideki değişimleri ve küreselleşmeyi etkin 

yönetilebilmesi, 
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• Rakiplere karşı avantaj kazanılması, 

• Müşteri memnuniyetinin sağlanması. 

Yukarıda etkin bir şekilde uygulanan farklılık yönetiminin sağlayacağı 

yararlar genel olarak belirtilmiştir. İşletmeye sağlayacağı bu faydalar 

incelendiğinde bunların sadece iş gören odaklı olmayıp bütün 

süreçlere yayıldığı görülebilir. Farklılık yönetiminin daha çok insan 

kaynakları yönetiminde etkili olduğu görülmekle beraber, işletmenin 

tüm fonksiyonlarında yenilikçi bir bakış açısı ve etkili stratejilerinin 

oluşması adına sinerji ortamı oluşturduğu söylenebilir (Kara ve 

Alabay, 2016, s. 275). 

İnsan kaynakları yönetimi ile beraber hareket etmesi gereken farklılık 

yönetimi aynı zamanda toplam kalite yönetimi ile ilişkilendirilebilir. 

Çünkü kalite kavramı göreceli bir kavramdır ve bireyden bireye farklı 

olabilmektedir. Bu nedenle bir örgüt içerisinde ne kadar farklılık 

varsa, bu durumun kalite açısından o kadar iyi olduğu söylenebilir. 

Çünkü her bir bireyin görüşünden esinlenerek o denli kapsamlı ve 

ortak bir ürün ve fikir yelpazesi sağlanabilir ki bu durum küresel bir 

kalite anlayışı oluşmasına da katkıda bulunabilir. Bilindiği üzere 

toplam kalite yönetiminin yaklaşımlarından biri olan müşteri 

memnuniyeti ve müşteri sadakati temelde iş görenlerin memnuniye-

tine dayanmaktadır ki bu da tıpkı etkin bir farklılık yönetiminde 

olması gerekenleri çağrıştırmaktadır. Farklılık yönetimi süreci bireyler 

arası fikir alışverişinin sağlıklı mecraya taşınması ile örgütteki 

bireylerin memnuniyetini sağlayarak aralarındaki çatışma ortamının 

oluşmamasına vesile olmakta ve bu durum da çalışanlar arasındaki 
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iletişimi artırmaktadır (Sürgevil, 2008, s.113). Özetle farklılık 

yönetimi örgütteki bireyler için yeterince adil ve objektif bir şekilde 

uygulandığında bunu uygulayan işletmelerin rakiplerine oranla bir 

adım önde olabilmelerini sağlayacak bir süreç olduğu söylenebilir 

(Fettahlıoğlu ve Tatlı, 2015, s. 121). 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Modeli 

Okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin öğretmen görüşlerini çeşitli 

değişkenlere göre incelemesinin yapıldığı bu araştırmada nicel 

araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli kullanılmıştır. Tarama 

modeli geçmişte olmuş veya olmaya devam eden bir durumu 

betimlemek amacı taşıyan bir araştırma modeli olarak 

tanımlanmaktadır (Karasar, 2012, s. 77).   

4.2. Evren ve Örneklem 

Öğretmenlerin çalıştıkları okullarda farklılıkların yönetimine ilişkin 

görüşlerini çeşitli değişkenler kapsamında incelemeyi hedefleyen bu 

araştırmanın katılımcıları uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 

seçilmiştir. Araştırmanın evrenini Kahramanmaraş ilinin merkez 

ilçelerinde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Uygun 

örnekleme yöntemiyle seçilen örneklemi ise Kahramanmaraş ilinin 

merkezinde çalışan 339 öğretmen olarak belirlenmiştir. Ölçek ve 

anket formlarının belirlenen örneklem grubuna dağıtımının ardından 

geriye dönen formlardan 12 tanesinin eksik ya da yanlış doldurulması 

dolayısıyla analiz kapsamına alınamamıştır. Belirtilen durumdan 
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dolayı analizler 327 katılımcının yanıtları üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlere yönelik 

demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 
Demografik 

Özellikler 
Kategoriler       n   % 

Cinsiyet 

 

Kadın       102 31,3 

Erkek 224 68,7 

 Toplam 326            

Medeni Durum Evli 253 77,8 

 Bekâr 72 22,2 

 Toplam  325 100,0 

Mezuniyet Önlisans 11 3,4 

 Lisans 284 87,7 

 Lisansüstü 29 9,0 

 Toplam  324 100,0 

Yaş 

30 yaş ve altı 99 30,7 

31-40 yaş arası 166 51,4 

4l-50 yaş arası 49 15,2 

51 yaş ve üzeri 9 2,8 

 Toplam 323 100,0 

Okul Türü İlkokul 126 40,5 

 Ortaokul    37,0 

 Lise 70 22,5 

 Toplam 311 100,0 

Fakülte Eğitim Fakültesi 258 79,4 

 Diğer 67 20,6 

 Toplam 325 100,0 

 

Tablo 1’de verilen demografik özelliklere göre kişisel bilgiler 

formunda yer alan sorulardan bazıları boş bırakıldığı için 

katılımcıların toplam sayısı farklılık göstermektedir. Tabloda yer alan 

bilgiler doğrultusunda araştırmaya katılan öğretmenlerin 102’si 

(%31,3) kadın; 224’ü (%68,7) erkek katılımcıdır. Medeni durum 

değişkenine bakıldığında katılımcıların 253’ü (%77,8) evli; 72’si 
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(%22,2) bekârdır. Araştırmaya katılanların 11’i (%3,4) önlisans 

mezunu; 284’ü (87,7) lisans mezunu; 29’u (%9,0) ise lisansüstü 

mezunudur. Yaş değişkeninde en fazla katılımcının yer aldığı yaş 

grubu 166 (%51,4)  katılımcı ile 31-40 yaş aralığı; en az katılımcının 

yer aldığı grup ise 9 kişi (%2,8) ile 51 yaş ve üzeri grubu olarak 

görülmektedir. Okul türü değişkeninde katılımcıların 126’sı (%40,5) 

ilkokul; 115’i (%37,0) ortaokul öğretmeni; 70’i (%22,5) ise lisede 

görev yapmaktadır. Ayrıca katılımcıların mezun olduğu fakülte 

türünde eğitim fakültesinden mezun olanlar 258 (%79,4); diğer 

fakültelerden mezun olanlar 67 (%20,6) kişiden oluşmaktadır. 

 4.3.Veri Toplama Araçları 

Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okullardaki farklılıkların 

yönetimi konusundaki algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre 

incelenmesinin amaçlandığı bu araştırmada katılımcılara iki adet form 

verilmiştir. Bunlardan ilki; katılımcıların demografik özellikleri 

hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak olan “Kişisel Bilgiler Anket 

Formu”dur. Kişisel Bilgiler Anket Formunda cinsiyet, medeni durum, 

yaş, mezuniyet, mezun olunan fakülte ve çalışılan okulun türü soruları 

yer almaktadır. İkinci form ise; Balay ve Sağlam (2004) tarafından 

geliştirilen ve 28 maddeden oluşan “Farklılıkların Yönetimi 

Ölçeği”dir.  

Kullanılan “Örgütsel Kültür Ölçeği” 5’li Likert tipinden oluşmaktadır:  

1= Hiç Katılmıyorum 

2= Az Katılıyorum 
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3= Orta Derecede Katılıyorum 

4= Çok Katılıyorum 

5= Tamamen Katılıyorum 

Balay ve Sağlam (2004) tarafından yapılan ölçek geliştirme 

çalışmasında gerekli geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış olup 

yeterli kanıta ulaşıldığı rapor edilmiştir. Ölçeğin üç boyutlu olduğu 

açımlayıcı faktör analizi ile ortaya çıkmış; doğrulayıcı faktör analizi 

ile doğrulanmıştır. Buna göre ortaya çıkan üç boyut; “bireysel 

tutumlar ve davranışlar”, “örgütsel değerler ve normlar”, “yönetsel 

uygulamalar ve politikalar” olarak belirlenmiştir. Bu boyutların 

güvenirlik analizleri için hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayılarının 

yeterli düzeyde olduğu belirtilmiş, güvenilir ve geçerli bir ölçek 

olduğu rapor edilmiştir (Memduhoğlu, 2007). 
 

Bu araştırma kapsamında hesaplanan iç tutarlılık katsayısı ise ölçeğin 

genelinde 0,983’tür. Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında “bireysel 

tutumlar ve davranışlar” boyutu için 0,919; “örgütsel değerler ve 

normlar” boyutu için 0,953 ve “yönetsel uygulamalar ve politikalar” 

boyutu için ise 0,977 Cronbach’s Alpha değerleri olarak 

hesaplanmıştır.  

 4.4. Veri Analiz Yöntemi 

Öğretmenlerin görüşlerine göre okullarındaki farklılıkların yönetimine 

ilişkin algılarının çeşitli analizlere göre incelenmesi için yapılan bu 

araştırmada verilerin analizinde SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde öncelikle betimleyici istatistiksel bilgilerden olan 
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aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, yüzde alma 

yöntemlerinden faydalanılmıştır.  
 

Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığının tespiti için gerekli 

kontroller her değişken için ayrı ayrı test edilmiştir. Buna göre 

basıklık-çarpıklık değerleri, normallik testleri, Histogram ve Q-Q Plot 

grafiği incelenmiştir. İncelemeler sonucunda yaş ve mezuniyet 

değişkeninin normallik varsayımını karşılamadığı ortaya çıkmıştır. 
 

Öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların yönetimine ilişkin 

algılarının çeşitli değişkenlere göre anlamlı bir düzeyde farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek için normal dağılımın olmadığı 

durumlarda non-parametrik testler kullanılırken; normal dağılım 

gösterilen durumlarda parametrik testler kullanılmıştır. İkili gruplar 

için Bağımsız [İlişkisiz] Gruplar t Testi (Independent Samples t Test) 

ve ikiden fazla grubu olan değişkenler için Tek Yönlü Varyans 

Analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. Verilerin normal 

dağılıma sahip olmadığı durumlarda parametrik olmayan testlerden 

olan Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. 

5. BULGULAR 

1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algılarının demografik değişkenlere göre düzeyi 

nedir? 

 

 

 

http://mustafaotrar.net/istatistik/kruskal-wallis-h-testi/
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Tablo 2. Öğretmen Görüşlerine Göre Okullardaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin 
Algılarının Betimleyici İstatistiksel Bilgileri 

Değişkenler Kategoriler  n  x̅                     

ss 

Cinsiyet  Kadın 102 99,20 23,277 

 Erkek 224 101,24 23,464 

 Toplam 326 100,60 23,389 

Medeni 

Durum 

Evli 253 100,76 23,971 

 Bekâr 72 99,47 21,010 

 Toplam 325 100,48 23,322 

Yaş 30 yaş ve altı 99 98,40 21,140 

 31-40 yaş 166 102,34 24,327 

 41-50 yaş 49 97,45 24,324 

 50 yaş + 9 113,11 23,640 

 Toplam  323 100,69 23,458 

Mezuniyet Önlisans 11 105,91 25,426 

 Lisans 284 100,79 23,240 

 Lisansüstü 29 96,76 25,159 

 Toplam 324 100,60 23,461 

Fakülte Eğitim F. 258 98,51 23,935 

 Diğer F. 67 108,73 19,401 

 Toplam  325 100,62 23,415 

Okul Türü İlkokul 126 99,63 23,855 

 Ortaokul 115 101,52 24,581 

 Lise 70 100,83 21,956 

 Toplam  311 100,60 23,657 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algılarının çeşitli demografik değişkenlere göre 

aritmetik ortalama ve standart sapma bilgileri Tablo 2’de 

gösterilmiştir. Buna göre cinsiyet değişkeninde erkeklerin ortalaması 

daha fazladır (X̅=101,24; ss=23,464). Medeni durum değişkenine 

bakıldığında evli katılımcıların ortalaması daha yüksek olarak 

görülmektedir (X̅=100,76; SS=23,971). Yaş değişkeninde en düşük 
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ortalama 41-50 yaş grubundadır (X̅=97,45; ss=24,324). Mezuniyet 

değişkeninde en yüksek ortalama önlisans grubuna aittir (X̅=105,91; 

ss=25,426) ancak bu durumun katılımcı sayısı ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Öğretmenlerin mezun oldukları fakülte türü 

değişkeninde en düşük ortalama eğitim fakültelerinden mezun 

olanlardadır (X̅=98,51; ss=23,935). Okul türü değişkeninde ise en 

yüksek ortalama ortaokul grubuna aittir (X̅=101,52; ss=24,581). 

 

2- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık var mıdır? 

 

Tablo 3. Öğretmenlerin Okullarındaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının 
Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılık Analizlerinin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Kategori n x̅ ss t Sd p 

Bireysel 

Tut. ve 

Dav. 

Kadın 102 14,03 3,505 -0,938 324 0,349 

Erkek 224 14,42 3,415    

Örg. Değ. 
ve 

Normlar 

Kadın 102 28,43 6,749 -0,565 324 0,573 

Erkek 224 28,88 6,592    

Yön. Uyg. 
ve 

Politikalar 

Kadın 102 56,74 14,814 -0,686 324 0,493 

Erkek 224 57,94 14,690    

Toplam Kadın 102 99,20 23,277 -0,730 324 0,466 

 Erkek 224 101,24 23,464    
 

Tablo 3’e bakıldığında ölçek genelinde ve alt boyutlarda 

öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların yönetimine ilişkin 

algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık 

olmadığı gözlemlenmiştir [t(324) = -0,730; p>0,05] .  
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3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile medeni durum değişkeni arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin Okullarındaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının 
Medeni Durum Değişkenine Göre Fark Analizlerinin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Kategori n x̅ ss t Sd p 

Bireysel 

Tut. ve 

Dav. 

Evli 253 14,38 3,545 -0,970 323 0,333 

Bekâr 72 13,93 3,004    

Örg. Değ. 
ve Normlar 

Evli 253 28,72 6,732 -0,055 323 0,956 

Bekâr 72 28,67 6,233    

Yön. Uyg. 
ve 

Politikalar 

Evli 253 57,67 15,071 -0,406 323 0,685 

Bekâr 72 56,88 13,326    

Toplam Evli 253 100,76 23,971 -0,414 323 0,679 

 Bekâr 72 99,47 21,010    

 

Tablo 3’e bakıldığında öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin 

algılarının medeni durum değişkenine göre tüm alt boyutlarda ve 

ölçeğin genelinde [t(323) = 0,414; p>0,05] anlamlı bir farklılık 

olmadığı gözlemlenmiştir. 
 

4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile yaş değişkeni arasında anlamlı düzeyde 

bir farklılık var mıdır? 
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Tablo 5. Öğretmenlerin Okullarındaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algıları ile 

Yaş Değişkeni Arasındaki Fark Analizinin Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

Boyutlar Yaş n Sıra Ort. Sd χ2 p 

 30 yaş altı 99 146,68 3 6,125 0,106 

Bireysel Tut. ve  31-40 yaş 166 166,90    

Davranışlar 41-50 yaş 49 166,82    

 51 yaş + 9 213,94    

 30 yaş altı 99 148,54 3 8,528 0,036* 

Örg. Değ. ve  31-40 yaş 166 170,10    

Normlar 41-50 yaş 49 149,84    

 51 yaş + 9 226,94    

 30 yaş altı 99 153,61 3 3,679 0,298 

Yönetsel  31-40 yaş 166 168,00    

Uyg. ve Politikalar 41-50 yaş 49 151,47    

 51 yaş + 9 200,94    

 30 yaş altı 99 150,49 3 5,653 0,130 

Toplam 31-40 yaş 166 168,83    

 41-50 yaş 49 152,59    

 51 yaş + 9 213,72    

*p<0,05 

 

Tablo 6’da yer alan sonuçlara göre öğretmenlerin okullarındaki 

farklılıkların yönetimine ilişkin algıları ile yaş değişkeni arasında 

anlamlı düzeyde bir farklılık ölçek genelinde tespit edilmemiştir 

(χ2=5,653; p>0,05). Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde tüm boyutlar 

için de p=0,05 düzeyi dikkate alındığında “örgütsel değerler ve 

normlar” boyutunda (χ2=8,298; p<0,05) anlamlı farklılık olduğu 

görülmektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın kaynağının tespiti için 

ikili gruplar arasında Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Yapılan 

Mann-Whitney U testi sonucuna göre ortaya çıkan anlamlı farklılıklar 

30 yaş altı ile 51 yaş ve üzeri grubu; 41-50 yaş ile 51 yaş ve üzeri ikili 

gruplarından kaynaklanmaktadır. Sıra ortalamaları dikkate alındığın-
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da, anlamlı düzeydeki farklılıkların her iki ikili grup için de 51 yaş ve 

üzeri grubunun lehine olarak görülmektedir.  
 

5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile mezun olunan okul türü değişkeni 

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 

Tablo 6. Öğretmenlerin Okullarındaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algıları ile 
Mezun Olunan Okul Türü Değişkenine Göre Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları 

 

Boyutlar 

 

Mezuniyet 

 

  n 

 

Sıra 
Ort. 

 

Sd 

 

χ2 

 

p 

Bireysel Önlisans  11 187,45 2 1,120 0,571 

Tut.veDav. Lisans 284 162,54    

 Lisansüstü 29 152,62    

Örg. Değ.ve  Önlisans 11 189,95 2 1,895 0,388 

Normlar Lisans 284 163,15    

 Lisansüstü 29 145,74    

Yön. Uygve  Önlisans 11 175,77 2 0,989 0,610 

Politikalar Lisans 284 163,51    

 Lisansüstü 29 147,60    

Toplam Önlisans 11 188,23 2 1,673 0,433 

 Lisans 284 163,12    

 Lisansüstü 29 146,66    

Tablo 6’daki bilgiler incelendiğinde öğretmenlerin okullarındaki 

farklılıkların yönetimine ilişkin algıları ile öğretmenlerin 

mezuniyetleri arasında ölçek genelinde (χ2=1,673; p>0,05) ve tüm alt 

boyutlarda anlamlı fark olmadığı görülmektedir. 

6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile mezun olunan fakülte türü değişkeni 

arasında anlamlı düzeyde bir farklılık var mıdır? 
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Tablo 7. Öğretmenlerin Okullarındaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algıları ile 
Katılımcıların Mezun Olduğu Fakülte Türü Değişkenine Göre Anlamlı Farklılık 
Analizlerinin t-testi Sonuçları 

Boyutlar Kategori n x̅ ss t Sd p 

Bireysel 

Tut. Ve 

Dav. 

Eğitim 
F. 

 258 13,94 3,472 3,83

3 

323 0,000** 

Diğer F. 67 15,72 2,974    

Örg. Değ. 
ve 

Normlar 

Eğitim 
F. 

 258 28,22 6,797 -

2,813 

323 0,005** 

Diğer F. 67 30,76 5,638    

Yön. 
Uyg. ve 

Politikalar 

Eğitim 
F. 

258 56,34 14,948 -

2,964 

323 0,003** 

Diğer F. 67 62,25 12,873    

Toplam EğitimF. 258 98,51 23,935 -

3,652 

323 0,000** 

 DiğerF. 67  108,73 19,401    

*p<0,05  **p<0,01 

 

Tablo 7 incelendiğinde öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile mezun oldukları fakülte değişkeni 

arasında alt boyutlarda ve ölçek genelinde [t(271) = 1,392; p<0,01] 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ortaya çıkan farklılığın tüm alt 

boyutlar ve ölçek genelinde diğer fakültelerden mezun olan 

öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir.  

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin okullarındaki farklılıkların 

yönetimine ilişkin algıları ile okul türü değişkeni arasında anlamlı 

düzeyde bir farklılık var mıdır? 
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Tablo 8. Öğretmenlerin Okullarındaki Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algıları ile 
Okul Türü Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları 

Boyutlar Varyans   

Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
Sd   Kareler     

Ortalaması 
     F     p 

Bireysel 

Tut. 

ve 

Davranışlar 

GruplarArası 

Gruplar İçi 

Toplam  

5,954 

3756,001 

3761,955 

2 

308 

310 

2,977 

12,195 

0,244 0,784 

Örgütsel 
Değ. 

ve Normlar 

GruplarArası 

Gruplar İçi 

Toplam 

55,330 

13959,037 

14014,367 

2 

308 

310 

27,665 

45,322 

0,610 0,544 

Yönetsel 
Uyg. 

ve 

Politikalar 

Gruplar Arası 

Gruplar İçi 

Toplam 

78,845 

67912,621 

67991,466 

2 

308 

310 

39,422 

220,496 

0,179 0,836 

Toplam Gruplar Arası 220,652 2 110,326 0,196 0,822 

 Gruplar İçi 173276,10

7 

308 532,585   

 Toplam 173496,75

9 

310    

 

Tablo 8’de yer alan verilere göre yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonucunda ölçek genelinde F değeri 0,196 olarak bulunmuştur. Bu F 

değeri 308 ve 310 serbestlik derecesinde test edildiğinde 0,05 

düzeyinde anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Buna göre öğretmenlerin 

okullarındaki farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının okul türü 

değişkenine göre anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmadığı 

görülmektedir.  

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Öğretmen algılarına göre eğitim kurumlarında farklılıkların 

yönetimine ilişkin farklılıkları tespit etmeyi amaçlayan bu araştırmada 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkenine 
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göre öğretmenlerin farklılık yönetimi algılarının anlamlı şekilde 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, Memduhoğlu (2007) 

ve Küçük (2018)’ün araştırmalarında ulaştığı sonuçlarla paralellik 

göstermektedir. Buna karşın Balyer ve Gündüz (2010)’ün yapmış 

olduğu araştırmada cinsiyet değişkenine göre öğretmen algılarında 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca Kılıçlar Şahin (2015)’in 

yapmış olduğu araştırmada da öğretmenlerin farklılık yönetimi 

algısının cinsiyete göre örgütsel değerler ve normlar ile bireysel tutum 

ve davranışlar alt boyutlarında anlamlı düzeyde anlamlı düzeyde 

farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada medeni durum değişkenine bakıldığında farklılıkların 

yönetimi algısı ile medeni durum değişkeni arasında anlamlı bir 

farklılık tespit edilmemiştir. Fettahlıoğlu ve Tatlı (2015)’nın yaptığı 

çalışmada bu sonuçla paralellik göstermektedir ve ilgili araştırmada, 

evli ve ya bekâr olmanın farklılık yönetimi algısı üzerinde etkili 

olmadığı savunulmaktadır. Araştırmada yaş değişkenine ait bulgular 

incelendiğinde örgütsel değerler ve normlar alt boyutunda 51 yaş ve 

üzeri grubun lehinde anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak buna ilişkin olarak, ölçek genelinde anlamlı bir farklılık tespit 

edilememiştir. Bu sonuca paralel olarak Kılıçlar Şahin (2015) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada da örgütsel değerler ve normlar 

alt boyutunda 51 yaş ve üzeri öğretmenlerde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Bu bulgu yaşı ileri olan öğretmenlerin deneyimleri 

sayesinde farklılıkları kavramada daha yetkin oldukları ve 

farklılıkların yönetimi algılarının bu nedenle daha yüksek olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Buna karşın Memduhoğlu (2007), Küçük 



 

100 GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

(2018) tarafından yapılan araştırmalarda da yaş değişkeninin, farklılık 

yönetimi algısında herhangi bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmada eğitim durumu değişkenine bakıldığında da 

öğretmenlerin farklılık yönetimi algısında bu değişkenin herhangi bir 

etkisi saptanmamıştır. Bu bulguyla paralel olarak, Küçük (2018), 

Memduhoğlu (2007), Kılıçlar Şahin (2015) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmalar kapsamındaki eğitim durumu bulguları verilebilir. Buna 

karşın Balyer ve Gündüz (2010) yapmış oldukları çalışmada eğitim 

durumunun farklılıkların yönetimi algısında etkili olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Araştırmada incelenen okul türü değişkeni ile farklılık 

yönetimi algıları arasında herhangi bir anlamlı farklılığa 

rastlanmamıştır. Araştırmada eğitim fakültesi veya fen edebiyat 

fakültesi mezunu öğretmenleri tespit etmek amacıyla incelenen mezun 

olunan fakülte değişkeninde farklılıkların yönetimi algısı açısından 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklar eğitim fakültesi 

mezunu olmayanların lehindedir. Bu sonucu, diğer fakültelerden 

mezun öğretmenlerin çeşitli farklılıklarla eğitim dönemlerinde daha 

fazla karşılaştıkları ve farklılık algılarının daha yüksek olduğu 

şeklinde yorumlamak mümkündür. Özetle farklılık yönetiminin, 

örgütler için önemli açılımları sağlayacak ve onları diğer örgütlere 

göre avantajlı bir duruma getirecek, çoğulculuğu sağlayacak bir 

yönetim modeli sunduğu söylenebilir.  
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GİRİŞ 

Aile tüm dünya üzerinde var olan bir yapıdır, çünkü bireyin dünyaya 

geldiği andan itibaren hayatını devam ettirebilmesi için bir desteğe ve 

hayata nasıl uyum sağlayabileceğini öğrenebileceği bir ortama ihtiyacı 

vardır (Bayer, 2013). Birbirinden farklı özellikler gösterse de tüm 

dünya üzerinde bir aile yapısından bahsedilebilirken, aile kavramı için 

genel bir tanım yapmak zordur (Epik, Çiçek ve Altay, 2017) ve 

literatürde pek çok farklı tanıma rastlanmaktadır. Örneğin,  aile, anne, 

baba ve çocuklarından oluşan, ayrıca her iki ebeveyn ile de kan bağı 

olan bireyleri kapsayan, sosyal ve ekonomik ilişkileri olan bir topluluk 

olarak tanımlanmaktadır (Gökçe, 1991). Bir diğer tanımda ise, 

insanların belli şekillerde çoğaldığı, cinsel ilişkinin düzenlendiği, 

ebeveynler ve çocuklar arasında yakın bir ilişkinin olduğu, güvene 

dayalı ekonomik topluluk, ifadeleri kullanılmaktadır (Ozankaya, 

1979). Bireylerin biyolojik bir ilişki ile meydana geldiği, ilk kez belli 

kurallar ışığında sosyal ilişkiler kurulan, geçmişten gelen geleneklerin 

geleceğe aktarılmasında vesile olan, toplum ve hukuk önünde birliği 

kabul edilen grup olarak aile tanımlanmaktadır (Ekici, 2014). Bir 

başka tanıma göre ise aile, aralarında belirli kurallar olan üyelerin 

ihtiyaçlarının giderildiği, sosyal, ekonomik ve örgütsel bir yapıdır 

(Günindi ve Giren, 2011). Turgut (2017) ise aileyi, insanların sosyal 

hayatlarını devam ettirdikleri ilk merkez olarak tanımlamakta, ailenin 

bireyle toplumdaki yaşam arasında bir köprü ilişkisi kurduğunu 

vurgulamaktadır.  
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Pek çok farklı çalışmacı, aile kavramını farklı şekillerde açıklasa da 

hepsinin ortak noktası, toplumun temelinin aile olduğu şeklindedir 

(Günindi ve Giren, 2011). Bir başka ifadeyle, her toplumun 

çekirdeğini ve temelini oluşturan kurumlar ailelerdir ve aileler 

yapılarına göre farklılık göstermektedir. Geçmişte ailelerin işleyişleri, 

yapıları ve genel durumları incelendiğinde geniş ve çekirdek aileler 

olmak üzere iki farklı aile yapısının olduğu görülmektedir. Fakat 

değişen zaman içerisinde bu iki aile yapısına, geçiş ailesi ve karma 

aile şeklinde farklı iki aile yapısı daha eklenmiştir.  

Geleneksel aile de denen geniş aile yapısına bakıldığında (Kongar, 

1970), ikiden fazla kuşağın bir arada olduğu (Al Awad ve Sonuga-

Barke, 1992), yakın ilişkiler içerisinde olan ve genellikle birlikte 

yaşayan ailelerden bahsedilmektedir. Çoğunluğunun kırsalda yaşadığı 

gözlenen bu aile tipinde bireyler, siyasi, dini ve geleneksel özellikler 

bakımından aynıdır. Geniş ailelerin avantajlı olduğu noktalara 

bakıldığında, genç ebeveynleri destekleyen büyük ebeveynlerden söz 

edileceği için boşanmaların ve ailelerde kopmaların daha az olduğu, 

büyük ebeveynlerin bu konularda dengeleyici görevi üstlendiği 

görülmektedir (Chase-Lansdale, Brooks-Gunn ve Zamsky, 1994). 

Dezavantajı ise sürekli çevresinden destek gören bireylerin kendilerini 

geliştirme ve bir şeyleri başarma ihtimallerinin azalmasıdır. Çünkü 

elde edilen ekonomik gelirin aile üyeleri arasında bölüşülecek olması 

bireyde başarma ve üretme isteğine ket vurabilmektedir. 
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Çekirdek aileler anne, baba ve bekar çocuklarından oluşan bir yapıya 

sahiptir. Bu tür ailelerde geniş ailelere göre büyük ebeveynlerden 

beklenen yardım daha sınırlıdır. Çünkü çekirdek ailelerde bireyler 

daha özgürdür ve yaşamlarına bireysel devam etmektedirler. 

Evlenecekleri kişiyi kendileri seçmektedirler ve ekonomik açıdan da 

geniş ailedeki gibi anne babalarına bağımlı değillerdir. Dini ve siyasi 

açıdan büyük ebeveynlerin, anne babalar üzerinde baskıları daha 

azdır. Ayrıca daha özgür olan birey, başarılı olmaya daha odaklanmış 

durumdadır. Fakat çekirdek aile yapısının da birtakım dezavantajları 

vardır. Aile içerisinde, kendi eşini kendisi seçen bireyin eşi ile sıkıntı 

yaşadığı durumda onları toparlayacak bir büyük ebeveyn yoktur 

(Özgüven, 2001).  

Geniş aile ve çekirdek aileyi birbirlerinden ayıran temel özellikler 

incelenecek olursa, çekirdek ailede kişiler kendi eşlerini kendileri 

seçebilmekte ve evlendikten sonra her iki eşin ailesinden de ayrı 

yaşamaktadırlar. Ayrıca, karı kocalar arasında eşitlik vardır ve ailede 

önemli bir şeye karar verilirken ebeveynler ile birlikte yaşı uygun olan 

çocuğunda kararları göz önünde bulundurulmaktadır (Güler ve Ulutak, 

1992). 

Zaman içerisinde geniş aile ve çekirdek aileden farklı bir aile yapısı 

ortaya çıkmıştır. Bu yeni oluşmuş aile yapısına gecekondu ailesi veya 

geçiş ailesi denmektedir. Bu aile yapı olarak anne, baba ve çocuktan 

oluşması sebebiyle çekirdek aileye benzese de yaşam tarzı olarak 

geniş aileye benzemektedir. Genel olarak, köyden şehre göç eden ve 

burada gecekondularda, aynı mahallelerde yaşayan aileleri 
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kapsamaktadır. Bu aileler ne kadar yapı olarak çekirdek ailelere 

benzeseler de kendilerine benzeyen insanlarla birlikte yaşayarak 

gelenek ve göreneklerini aynı şekilde devam ettirmeyi istemektedirler. 

Geleneklerinden farklı hareket ettiklerinde kendilerini huzursuz 

hissetmektedirler. Burada da tıpkı geniş ailelerde olduğu gibi benzer 

siyasi görüş ve dini inanç göze çarpmaktadır. Bu tip ailelerde 

göçlerden sonra ilk kuşak aileler geleneklerine bağlı kalırken, sonraki 

kuşaklar geleneklerden uzaklaşmaktadır (Özgüven, 2001). Bu tür 

aileler Türkiye’de 1990’lardan sonra görülmektedir. Bu ailelerde 

evlilik ileri yaşlara kayarken, çocuk sahibi olmada azalma vardır. 

Aileler sadece kendi içlerinde birbirlerine yetmezler, birbirlerini 

destekleme özellikleri de vardır. Çocukların eğitim almaları 

desteklenmektedir. Aileleri destekleme programlarında kadın 

açısından olumlu bir ayrımcılık vardır (Kaya, 2013). 

Son olarak göze çarpan aile yapısı ise karma ailelerdir. Günümüzde 

boşanmaların artması ile beraber, ayrılan ebeveynlerin yeniden 

evlenmeleri ortaya çıkmış bir durumdur. Bu durumda, taraflardan 

birisinin çocuğu olması halinde meydana gelecek aileye karma aile 

denmektedir (Berger ve Riojas-Cortez, 2016). Karma ailelerde 

ilişkileri yönetmek diğer aile türlerine göre biraz daha zordur. Çünkü 

ailedeki her bireyin daha önce yaşamış olduğu hayattan getirdiği 

deneyimleri vardır (Cartwright, 2005). Hem hayattalarsa eski eşlerin, 

hem tek ebeveyn olmaya alışmış bireylerin, hem de tek ebeveyn ile 

yaşamaya alışmış çocukların bu sürece uyumu biraz zordur (Berger ve 

Riojas-Cortez, 2016). Ancak süreç içinde karma aile tiplerinden de 

çok sağlam aileler meydana gelebilmektedir. Önemli olan çocukların 
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yetişkinler ile aynı gelişim düzeyinde olmadığını kabul etmek ve 

onların bu sürece yetişkinler kadar hızlı uyum sağlamasını 

beklememektir (Kellas, Baxter, LeClair-Underberg, Thatcher, 

Routsong, Normand ve Braithwait, 2014). 

Tüm bu birbirinden farklı aile yapıları ile ilgili bilgilerin ışığında 

düşünecek olursa, aile yapısı ne olursa olsun, önemli olan sağlam ve 

güçlü bir aile ortamı oluşturmaktır. Çünkü topluma düzen vermek, 

aileye düzen vermekten geçer ve sağlam bir toplum ancak sağlam 

ailelerden meydana gelir (Ağdemir, 1991). Bu nedenle, aile, toplum 

ve bireyin hayatında önemli bir yere sahiptir.  

Toplum açısından aile yapısına bakıldığında ailenin, toplumun yapı 

taşı olması (Enrique, Howk ve Huitt, 2007), dünyaya hayatın 

devamını sağlayacak yeni bireylerin getirilmesi, dünyaya getirilen bu 

yeni bireyin hayatta kalabilmesi için yiyecek, giyecek ve diğer temel 

gereksinimlerinin karşılanması (Horwitz, 2005), cinsel davranışların 

düzenlenmesi, dünyaya yeni gelen bireylerin yaşadıkları toplumun 

kurallarına uygun olarak sosyalleşmesine yardımcı olunması, 

ekonominin devam etmesi (Callan, 2014), ekonomik işbirliği 

sonucunda karı kocanın birbirine bağlanması, gelecek kuşağın bakılıp 

büyütülmesinin sağlanması (Tuncer, Sak ve Şahin Sak, 2016), yeni 

doğan bireyin boş zamanlarının doğru şekilde değerlendirilmesi, aile 

bireylerinin birbirlerini koruması ve onlara sevgi dolu bir ortam 

sunulması (Ünal, 2009) gibi işlevleri vardır. Birey açısından 

bakıldığında ise aile, bireyin kendine ait davranışlar geliştirebilmesi 

ve bu geliştirdiği davranışlar ile toplum içerisinde yaşayabilmesi 
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(Callan, 2014) ve toplum içerisinde bireye sunduğu destek fonksiyonu 

açısından önemlidir (Demirbilek, 2015). Ailenin destek fonksiyonu 

zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Bu destek ailenin yapısına 

göre şekillenmektedir. Örneğin toprağa bağlı düzende destek daha çok 

ekonomik ve kültürelken, yaşam şartlarının değişmesi ile birlikte 

desteğin şekli de değişmiştir (Özgüven, 2001). Endüstrinin gelişmesi 

ile birlikte artık kadın iş hayatına atılmıştır. Artan maddi gelir 

sonucunda ekonomik anlamda büyük ebeveynlere ihtiyaç azalmıştır. 

Artık çekirdek aile yapısına dönen aileler daha özgür ve bireysel 

yaşamaktadır. Buna rağmen ailenin hala desteğe ihtiyacı vardır. 

Çünkü endüstri toplumunda çalışan anneler ve bunların bakım 

verilmesi gereken çocukları vardır (Epik, Çiçek ve Altay, 2017). 

Kadınlar iş hayatında rol almalarına rağmen, çocukların bakımı ve 

yetiştirilmesi henüz kamusal anlamda geliştirilmemiştir. Yani çocuğa 

kimin bakacağı ile ilgili henüz profesyonel bir yardım 

bulunmamaktadır. Buna ek olarak, çocuğun bakımının toplumsal 

rollerden dolayı babaya değil anneye düştüğü düşünülmektedir 

(Dedeoğlu, 2009). Ayrıca günümüzde ebeveynler sadece çalışmaktan 

dolayı değil, farklı durumların sonucu olarak da çocuklarına gün 

içerisinde bakım veremeyebilmektedirler. Örneğin, ebeveynler özel 

durumları (hastalık gibi) nedeniyle çocuklarına tam zamanlı bakım 

verememeleri halinde daha ekonomik ve daha güvenli olduğunu 

düşündükleri birtakım çözümlere yönelmişlerdir. Bu durumda 

torunlarına bakım verme işini büyük ebeveynler üstlenmiştir (Demiriz 

ve Arpacı, 2016). Bu bakım, eskiden büyük ailelerde var olan, torunla 

ilgilenme rolünden farklı bir durumdur. Çünkü burada anne-baba ile 
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çocuklardan oluşan bir çekirdek aile ve bu çekirdek aileden farklı bir 

hayatı olan büyük ebeveynlerden söz edilmektedir. Bu nedenle de, 

büyük ebeveynin tam zamanlı olarak çocuklarıyla yaşamadığı, 

annenin ve babanın olmadığı yerde torununa bakım verdiği bir rol söz 

konusudur. Bir başka ifadeyle, büyük ebeveynlere yüklenen bu rolle 

birlikte büyük ebeveynler için aile içinde torunlarla geçirilen zaman, 

kendi çocuklarından uzun zaman sonra yeniden çocuklarla ilgilenmek, 

onların bakımını üstlenmek anlamına gelmektedir.  

Alan yazında büyük ebeveynlerin torunlarına bakım vermeleri 

konusunu farklı boyutlardan ele alan çalışmalar vardır. Örneğin bu 

çalışmalardan birinde, toruna bakım vermenin büyükannenin 

evliliğine ve eşi ile olan ilişkisine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın 

katılımcılarını elli ve altmış üç yaş aralığında büyükanneler 

oluşturmaktadır. Bu nitel çalışmada araştırmacılar tarafından 

geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. 

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında büyükannelerin torunlarına 

bakım vermenin onları bilişsel ve duygusal açıdan olumlu etkilerken, 

davranışsal açıdan olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

torun bakmanın büyük ebeveynlerin evliliklerini de eşlerinden daha 

fazla destek ve anlayış gördükleri için olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır (Tunca ve Durmuş, 2019).  

Bir başka çalışmada, Türkiye’de büyük ebeveynlerin torunlarının 

bakımı konusunda nasıl bir rol oynadıkları, bu rollerle birlikte ailelerin 

büyük ebeveynlerden beklentileri ve büyük ebeveynlerin torunlarına 

verdikleri bakımın sağlıklarını nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışma 
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kapsamında torununa bakım veren elli büyükanne ile görüşme 

yapılmıştır. Çalışmaya katılan tüm katılımcıların toruna bakım 

vermenin duygusal tatmininden bahsettikleri ortaya çıkmıştır. Fakat 

torununa yoğun bir şekilde bakım vermenin büyük ebeveynlerde stres 

düzeyini ve fiziksel yorgunluğu artırdığı ve bunun sonucunda büyük 

ebeveynleri zorladığı sonucuna ulaşılmıştır (Uğur, 2018). 

Gökçearslan-Çifçi ve Tören (2019) tarafından Türkiye’de de yaşlı ve 

engellilere bakım veren kişiler için uygulanan sosyal hizmet 

politikalarında açıklar olduğunu fark edilmiş, yapılan bir çalışma ile 

bu açıklıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, 

torunlarına bakım veren büyük ebeveynlerin yaşam kalitelerinin 

artırılması ve yaşanılan problemlerin giderilmesi ile ilgili birtakım 

öneriler sunulmuştur.  

Torunlarına bakım vermeyen büyükanne-büyükbabaların torunlarına 

bakım veren büyükanne-büyükbabalara yönelik tutumlarını 

incelenmek amacıyla yapılan çalışmada 602 büyükanne ve 

büyükbabaya 18 maddelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçekten 

yüksek puan almak torunlarına bakan büyükanne-büyükbabalara karşı 

olumsuz tutumları göstermektedir. Ölçekteki maddeler büyük 

ebeveynlerin fiziksel ve zihinsel sağlık problemlerine, evliliklerinin 

kalitesine, ekonomik durumlarına, arkadaşlık ilişkilerine rağmen 

çocuk bakımını önermeye yönelik maddeler ile kendi büyükanne ve 

büyükbabalıklarının çocuk büyütmeye katkısı, rol karmaşaları ve 

torunlarının okul performanslarına etkileri gibi maddelerden 

oluşmaktadır. Daha önce torunlarının bakımıyla ilgilenmiş olan 
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büyükanne-büyükbabaların daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

bulunmuştur (Hayslip, Herrington, Glover ve Pollard, 2013).  

Bir diğer çalışma da yas deneyimi yaşayan büyükanne-büyükbabaların 

torunlarını büyütmelerine ilişkin deneyimleri incelenmiştir. Kendi 

anne-babaları tarafından bakılmayan torunlarının bütün bakımlarından 

sorumlu olan otuz dört büyükanne ve büyükbaba çalışmanın 

katılımcılarını oluşturmaktadır. Büyükanne ve büyükbabalar ile 

görüşmeler yapılmış; onlara “torununuzun bakımına başlamanız nasıl 

oldu” ve “bir torun büyütmeye ilişkin deneyimlerinizi benimle 

paylaşır mısınız” soruları sorularak kendi hikayelerini anlatmaları 

istenmiştir.  Çalışmanın sonunda, büyükanne-büyükbabaların 

beklemedikleri bu rollere ilişkin karmaşıklıkları vurgulanmıştır. 

Katılımcılar bir taraftan torunlarına anne-babalık yapmanın verdiği 

memnuniyet ve keyfi vurgularken, bir taraftan da kayıp ve 

kederlerinin onları yoğun olarak etkilediğini ifade etmişlerdir 

(Backhouse ve Graham, 2013). 

Çocuk büyütmenin büyükannelerin ve büyükbabaların mesleki 

sorumlulukları ve sağlıklı-iyi olmaları üzerindeki etkisini incelemek 

amacıyla yapılan bir diğer çalışmada altmış yaşın üstünde on 

büyükanne ve büyükbaba çalışmanın katılımcılarını oluşturmuştur. 

Sağlık anketi ve aktivite kart türlerini dolduran büyükanne ve 

büyükbabalar ile görüşmeler de yapılmış; çalışmanın sonucunda 

büyükbabaların büyükannelerden daha fazla etkinliklere katıldıkları, 

özellikle de sosyal aktivitelere daha çok katıldıkları bulunmuştur. Dört 

büyükanne ise bir torun büyütmenin onların fiziksel ve duygusal iyi 
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olmaları üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Büyükanne ve büyükbabalar torunlarını büyütmeye başladıktan sonra 

daha önce zevk aldıkları aktiviteler ile çocuk bakım sorumluluğunu 

yer değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir (Marken ve 

Howard, 2014).  

Torununa bakım veren büyük ebeveynlerin ihtiyaçlarını ortaya 

koymanın büyük ebeveynlerin kendi çocukları ve torunları ile olan 

ilişkilerini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. Ayrıca bu etkinin 

aile içi ilişkilerin düzenlenmesine ve sağlamlaştırılmasına da katkıda 

bulunacağı söylenebilir. Bu doğrultuda, çalışmada torunlarına bakan 

büyük ebeveynlerin, torun bakım sürecinde yaşadıkları mevcut 

durumu belirlemek, özellikle büyük ebeveynlerin hangi konularda 

zorlandıklarını, desteğe ihtiyaç duyduklarını ve konuya ilişkin 

katılımcıların önerilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışma bir olgubilim çalışmasıdır. Olgubilim araştırmalarının 

amacı, bireylerin bir olguyla alakalı tecrübe edinebilme, anlayabilme 

ve yorumlayabilme sürecinde izledikleri yolları ortaya çıkarmaktır. 

Bireylerin olaylara bakışları, bu olayları anlamaları ve yorumlamaları, 

tamamen aynı çevreye ait olsalar bile kişiye göre farklılık 

göstermektedir. Çünkü bireylerin olaylara, durumlara ve kişilere bakış 

açıları bireyseldir (Çepni, 2007). Yani olgubilim çalışmalarında 

yaşanmış bir olayı bireyin değerlendirmesine odaklanılmakta,  bu 

bireyselliğin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır (Miller, 2003). Bir 

başka ifadeyle, olgubilim çalışmaları, bireysel bakış açılarındaki ortak 
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noktaları ortaya çıkarmayı ve bu ortak noktalardan yola çıkarak olayı 

anlamayı hedeflemektedir (Rose, Beeby ve Parker, 1995). Bu 

çalışmada da torunlarına bakan büyük ebeveynlerin torun bakımına 

ilişkin deneyimlerini merkez alarak yaşanılan olayları ve durumları 

yorumlamaları ve bu yorumlara göre çeşitli bakış açıları geliştirmeleri 

mümkündür.  

Çalışma Grubu 

Tablo 1: Katılımcılara ait bilgiler  
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1 Kadın 54 İlkokul - Ev hanımı 4 Babaanne - 

2 Kadın 53 İlkokul - Ev hanımı 5 Anneanne - 

3 Kadın 73 Lise Memur Emekli 3 Anneanne 2 

4 Kadın 50 İlkokul Aşçı Emekli 3 Anneanne 3 

5 Erkek 63 Üniversite Öğretmen Emekli 6 Dede - 

6 Kadın 70 İlkokul - Ev hanımı 4 Anneanne 2 

7 Erkek 53 Yüksekokul Memur Emekli 5 Dede 1 

8 Erkek 63 İlkokul Çiftçi Emekli 5 Dede 6 

9 Kadın 59 İlkokul - Ev hanımı 5 Babaanne 6 

10 Erkek 52 Ortaokul Memur Çalışıyor 3 Dede - 

11 Kadın 52 Ortaokul - Ev hanımı 3 Babaanne - 

12 Kadın 58 İlkokul - Ev hanımı 6 Babaanne - 

13 Erkek 63 Lise Tüccar Emekli 6 Dede - 

14 Kadın 58 İlkokul - Ev hanımı 3 Babaanne - 
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15 Erkek 62 Üniversite Öğretmen Emekli 5 Dede - 

16 Kadın 60 Lise Tüccar Emekli 4 Babaanne 6 

17 Kadın 60 Lise - Ev hanımı 4 Anneanne - 

18 Kadın 60 Lise - Ev hanımı 4 Anneanne - 

19 Kadın 60 Lise - Ev hanımı 3 Anneanne - 

20 Erkek 63 Lise Memur Emekli 3 Dede - 

21 Kadın 60 Lise - Ev hanımı 5 Babaanne - 

22 Kadın 57 Lise - Ev hanımı 3 Babaanne 1 

23 Kadın 56 İlkokul - Ev hanımı 4 Babaanne - 

24 Kadın 53 Lise - Ev hanımı 3 Anneanne 3 

25 Kadın 65 Lise Bankacı Emekli 5 Anneanne - 

26 Kadın 55 İlkokul - Ev hanımı 4 Babaanne - 

27 Kadın 57 Lise - Ev hanımı 5 Babaanne 4 

28 Kadın 58 Ortaokul - Ev hanımı 6 Anneanne - 

29 Kadın 60 Üniversite - Emekli 6 Anneanne - 

 

Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken, amaçlı örnekleme 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesinden 

yararlanılmıştır. Bu örnekleme yönteminde, problemin bir parçasını 

oluşturabilecek bireylerin farklılığını ve çeşitliliğini ortaya koymak 

için seçilen küçük bir çalışma grubu söz konusudur (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005). Bu araştırmanın çalışma grubunu, 3-6 yaş arası 

torununa bakım veren ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan29 büyük 

ebeveyn oluşturmaktadır. Katılımcıların 11’i anneanne, 11’i babaanne 

ve 7’i dededir. Büyük ebeveynlerin yaşları 50 ile 73 arasında 

değişirken, eğitim durumları ilkokul (n=10), ortaokul (n=3), lise 
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(n=12), ön lisans (n=1) ve lisans (n=3) olarak değişiklik 

göstermektedir. Katılımcıların 1’i halen çalışırken, 11’i emekli, 17’si 

ise ev hanımıdır. Büyük ebeveynlerden 19’u daha önce torununa 

bakım vermediğini ifade ederken, kalan büyük ebeveynlerin öncesinde 

en az bir, en fazla altı torunlarına daha baktıkları görülmektedir.   

Veri Toplama Aracı ve Süreci 

Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı 

yapılandırılmış “Büyük Ebeveyn Görüşme Formu” ile toplanmıştır. 

Yarı yapılandırılmış bir görüşme ile hem araştırmacıların yapılacak 

görüşme hakkında genel bir fikre sahip olmaları hem de gerekli 

durumlarda yeni sorular sorma imkânı bulmaları amaçlanmıştır. 

Büyük Ebeveyn Görüşme Formu hazırlanırken öncelikle ilgili literatür 

incelenmiş ve 7’i kişisel bilgilere, 8’i torunlarına bakan büyük 

ebeveynlerin torun bakım sürecine ilişkin görüşlerine yönelik olmak 

üzere toplam 15 sorudan oluşan taslak bir görüşme formu 

oluşturulmuştur. Taslak form ile ilgili olarak ilk aşamada, üç uzmanın 

görüşlerine başvurulmuş ve uzmanların önerileri doğrultusunda 

çalışmaya iki soru eklenmiştir. Form çalışmanın katılımcıları dışındaki 

üç büyük ebeveyne pilot çalışma kapsamında uygulanmış ve formun 

bu haliyle kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. 

Veri toplama sürecine başlamadan önce etik kurul izini alınmıştır. 

Veri toplama sürecinde Tokat ilinde torunlarına bakım veren büyük 

ebeveynler ile iletişime geçilmiş; çalışmanın amacı, görüşme süreci ve 

hem zamandan tasarruf etmek hem de bilgileri eksiksiz not etmek için 

ses kaydı yapılacağı anlatılmıştır. Gönüllü büyük ebeveynlerle 
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görüşmeler yapılmış, ancak görüşmelerin tamamı katılımcıların 

istekleri doğrultusunda elle kaydedilmiştir. Görüşmeler, büyük 

ebeveynlerin isteği doğrultusunda evlerinde veya dışarıda onların 

tercih ettikleri mekanlarda birebir olarak gerçekleştirilmiş, her bir 

görüşme yaklaşık 35-40 dakika arası sürmüştür. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada büyük ebeveynlerin torun bakımına ilişkin görüşlerini 

ayrıntılı ve bütünsel şekilde incelemek amacıyla içerik analizi 

yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç elde edilen 

verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik 

analizinde birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar 

çerçevesinde bir araya getirilerek organize edilir ve yorumlanır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011).  İlk olarak büyük ebeveynlerle yapılan 

görüşmelerin kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmış ve veri seti 

ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra, kelimelerden veya cümlelerden 

oluşan anlamlı bölümler belirlenip incelenerek veri kodlanmıştır. 

Ardından bu kodlar mantıklı bir şekilde organize edilerek ana temalar 

oluşturulmuştur (Yıldırım ve Şimsek, 2005). Veri analizi sonucunda 

altı ana tema ortaya çıkmıştır: 

Kodlar aracılığıyla altı ana tema belirlenmiştir: 

1. Toruna bakma sebebi 

2. Torununa bakmakla-çocuğuna bakmak arasındaki fark 

3. Torun bakma sürecinde destek olanlar 

4. Toruna bakarken zorlayan konular 
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5. Toruna bakım sürecinde desteğe ihtiyaç duyulan konular 

6. İyileştirme önerileri 

BULGULAR 

Bulgular raporlanırken gizliliğin sağlanması amacıyla katılımcılar (K) 

harfi ile kodlanmıştır.  Harften sonra kullanılan sayı ise kaçıncı 

katılımcı olduğunu göstermektedir. En sonda ise katılımcının cinsiyeti 

belirtilmiştir. Örneğin  (K19, Kadın). 

Toruna Bakma Sebebi 

Çalışmaya katılan büyük ebeveynlerin büyük çoğunluğu (n=19) 

torunlarına kendilerinin isteyerek baktıklarını belirtirken, sekiz büyük 

ebeveyn torunlarına bakmak zorunda oldukları için baktıklarını ifade 

etmişlerdir. On dokuz büyük ebeveyn sorulan sorunun karşılığında 

torunlarına bakmalarına sebep olarak anne-babaların çalışmalarını 

gösterirken, üç büyük ebeveyn ise torunlarını çok sevmelerini 

göstermişlerdir. Bir büyük ebeveyn torununa bakma nedeni olarak 

torununun annesinin hastalığını, altı büyük ebeveyn ise torunlarının 

anne babalarının boşanmaları gibi nedenleri sebep göstermişlerdir. 

Konuyla ilgili farklı katılımcıların ifadeleri şu şekildedir: 

Annesi çalıştığı için torunuma bakıyorum. İsteyerek bakıyorum. 

(K4, Kadın) 

Anne ve babası çalıştığı için ben bakıyorum. Benim kararım 

değildi. (K19, Kadın) 

Annesi ve babası çalışıyor. Onun için ben bakıyorum. Çok da 

isteyerek bakıyorum çünkü o benim torunum. (K2, Kadın) 
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Anne ve babası çalıştığı için ben bakıyorum. Benim istediğim bir 

şey değildi. Ama bakmaktan memnunum. (K21, Kadın) 

Torununa Bakmakla-Çocuğuna Bakmak Arasındaki Fark 

Büyük ebeveynlerden bazıları bu noktada torunlarına bakmakla 

çocuklarına bakmanın farklı olduğunu belirtirlerken, bazıları ikisinin 

aynı olduğunu ifade etmişlerdir. On bir katılımcıya göre kendi 

çocuğuna bakmakla torununa bakmak arasında fark yokken, sekiz 

büyük ebeveyn torununa bakmanın zor olduğunu, altı büyük ebeveyn 

ise çocuğuna bakmanın daha zor olduğunu ifade etmişlerdir. Dört 

büyük ebeveyn toruna bakmanın müthiş bir şey olduğunu 

vurgulamıştır. 

Torununa bakmanın zor olduğunu ifade eden yedi büyük ebeveynden 

altı tanesi emanete bakmanın zor olmasını bunun gerekçesi olarak 

göstermişlerdir. Yalnızca bir büyük ebeveyn ise anne babaların çocuk 

bakımı sırasında kendilerine yaptıkları eleştirilerin bu süreci 

zorlaştırdığını dile getirmiştir. 

Çocuğuna bakmanın torununa bakmaktan daha zor olduğunu söyleyen 

beş büyük ebeveynin, üç tanesi sorumluluğun başkalarıyla paylaşıyor 

olmanın işlerini kolaylaştırdığını, onun için kendi çocuğuna bakmanın 

daha zor olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan bir tanesi kendi 

çocuklarına bakarken ki deneyimsizliğinin işleri daha zorlaştırdığını 

vurgularken, bir tanesi de o zamanki şartların şimdikilere göre çok 

daha zor olmasının çocuk bakımını zorlaştırdığını gerekçe olarak 

göstermişlerdir. Konuyla ilgili bazı katılımcılar şunları söylemişlerdir: 
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Torunlarıma bakarken daha rahatım. Çünkü çocuklarımda çok 

acemiydim. (K18, Kadın) 

Bence toruna bakmak daha zor. Çünkü zamane çocukları çok 

hareketli. (K17, Kadın) 

Toruna bakmak çok zevkli bir şey. Çünkü çocuklarda ne 

yapacağını bilmediğin için çocukları kurallara boğuyorsun 

ama torunlarda öyle bir şey yok. (K1, Kadın) 

Yemesinde içmesinde çok zorlanıyorum. Çok yemek seçiyor. 

Bir de kreşe başladığında çok zorlanmıştım. Bir türlü 

alışamamıştı. Zaten sonunda da devam etmedi. (K8, Erkek) 

Yeni doğduğu zaman çok zorlandım. Köy yerinde yıkarken, 

bakarken çok zor oldu. Burası gibi değildi çok soğuktu. (K9, 

Kadın) 

Hiçbir konuda zorlanmadım. O bizim canımız. (K10, Erkek) 

Torun Bakma Sürecinde Destek Olanlar 

Çalışmaya katılan büyük ebeveynlerin 17’si toruna bakma sürecinde 

kendilerine destek olan kişilerin olduğunu ifade ederken, 12 katılımcı 

bu konuda bir destek almadıklarını ifade etmişlerdir. Toruna bakma 

konusunda destek aldıklarını dile getiren büyük ebeveynlerden on ikisi 

bu desteği eşlerinden aldıklarını ifade ederken, altısı bu desteği 

torunlarının teyzelerinden ya da halalarından aldıklarını, yalnızca bir 

katılımcı ise bu konuda kitaplardan ve internetten destek aldığını dile 

getirmiştir. Konuyla ilgili bazı katılımcılar şunları söylemişlerdir: 
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Tabi ki eşimden destek alıyorum. O bana her konu da çok 

yardımcı olur.(K17, Kadın) 

Eşimden destek alıyorum emekli olduğu için onunda bol bol 

zamanı var. (K3, Kadın) 

Sadece teyzesinden destek alıyorum. Başka kimseye emanet 

edemem. (K27, Kadın) 

Dedesinden destek alıyorum. Evde olduğu için bana en çok o 

destek oluyor özellikle dışarı çıkarma konusunda. (K7, Erkek) 

Halasından destek alıyorum çünkü bu konuda ondan başka 

kimseye güvenmem. (K12, Kadın) 

Evet dışarıda gezdirme, dolaştırma konusunda destek 

istiyorum. Teyzesi bana yardım ediyor.  (K25, Kadın) 

Toruna Bakarken Zorlayan Konular 

Çalışmaya katılan büyük ebeveynlerin büyük çoğunluğu torunlarına 

bakım verme sürecinde çeşitli konularda zorlandıklarını dile 

getirirlerken, katılımcıların sadece altısı zorlandıkları bir durum 

olmadığını ifade etmişlerdir. Zorluk yaşadıklarını belirten yirmi üç 

büyük ebeveyn farklı konularda sıkıntı yaşadıklarını dile 

getirmişlerdir. Örneğin,  on altı katılımcı özellikle torunlarına kural 

koyma konusunda zorlandıklarını dile getirmişlerdir.  Büyük 

ebeveynlerden yedisi torunlarına yemek yedirme konusunda, altısı ise 

torunlarının hastalandıklarında çok zorlandıklarını belirtmişlerdir. 

Dört büyük ebeveyn torunlarının dilini anlamakta zorlandıklarını ifade 

etmişlerdir. Bunların dışında torununun öz bakımını (banyo, saç 
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tarama vb) yaptırmak, uyutmak ve onun kreşe uyumunu 

kolaylaştırmak gibi konularda zorlandıklarını ifade etmişlerdir. 

Konuyla ilgili bazı katılımcılar kendilerini şu şekilde ifade etmişlerdir: 

[Torunumu] Kreşe alıştırmaya çalışırken çok zorlandık. Çok 

ağladı. Gitmek istemedi. O zaman çok zorlandık. (K21, Kadın) 

Sürekli telefonla yemek yemek istiyor. Bu benim için çok kolay. 

Fakat yapmak istemiyorum çünkü sağlıksızmış. Bu kuralı 

koyarken çok zorlanıyorum. Çünkü evde telefon ile yemek 

yiyormuş. (K5, Erkek) 

İlk zamanlar bakarken çok zorlandım. Annesi hemen işe 

başladı. Uzun bir süre ağladı. O ağladı, ben ağladım. (K11, 

Kadın) 

Çok zorlanıyorum. Saç tarama, temizlik gibi bakım işleriyle 

ilgilenirken, okula gönderirken çok fazla desteğe ihtiyacım 

oluyor. (K8, Erkek) 

Ben ilk başlarda bakarken bezini değiştirmek konusunda çok 

zorlanıyordum. Fakat zamanla buna alıştım. Şimdilerde 

giydirme, saçını tarama konusunda zorlanıyorum. (K6, Kadın) 

Toruna bakarken büyük ebeveynleri zorlayan konular ana temasının 

altında bakım sürecinde ebeveyn-büyük ebeveyn ilişkileri başlıklı bir 

de alt tema ortaya çıkmıştır.  Bu noktada, büyük ebeveynlerin 

torunlara bakım verme süresince ebeveynleri ile ilişkilerinin olumsuz 

etkilenmediğini ifade eden katılımcı sayısı çoğunluktayken, sekiz 

ebeveyn bu sürecin torunlarının ebeveynleri ile olan ilişkilerini 
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zorladığını ve olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir. Bunun ile ilgili 

bazı katılımcıların ifadesi aşağıdaki gibidir: 

İyi değil. Açıkçası kendilerini çocuk sanıyorlar. Çocuklarıyla 

ilgilenmiyorlar. Tüm sorumluluğu bana bırakıyorlar. (K3, 

Kadın) 

Onların çok ketum olduğunu düşünüyorum ve onları bu 

konuda uyarıyorum.(K5, Erkek) 

Annesi çocuğu gözüyle korkutuyor. Bunu yapmasından hiç 

hoşlanmıyorum.(K10, Erkek) 

Toruna Bakım Sürecinde Desteğe İhtiyaç Duyulan Konular 

Büyük ebeveynlerin çoğunluğu torunlarının bezini değiştirme, onlara 

duş aldırma, saçlarını tarama, giydirme gibi öz bakımlarını yaparken 

desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların bazıları ise 

torunu çok hareketli olduğu için ona yetişme konusunda destek 

ihtiyacı duyduklarını söylerken, kural koyma, teknolojiyi kullanma 

konularında da desteğe ihtiyacı olduğunu belirten büyük ebeveynler 

vardır. Bir büyük ebeveyn ise ev işleri (yemek. Temizlik vb) ve 

misafirinin geleceği zaman kendisine yardımcı olunmasını istediğini 

bu işlerin torun bakımıyla birlikte zor olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılardan bazılarının görüşleri şu şekildedir: 

Torunum çok hareketli olduğu için ben ona yetişemiyorum. Bu 

konuda destek olunmasını istiyorum. (K3, Kadın) 

Misafirlerim geleceği zaman birisinin bana yardım etmesini 

isterdim. (K4, Kadın) 
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Torunum bir şeyler izlemek istediğinde, destek arıyorum. 

Çünkü ben bilgisayarı açamıyorum. (K8, Erkek) 

Saçlarını tararken kendimi çok beceriksiz hissediyorum, 

sürekli ağlıyor. O zaman birisinin bana destek vermesini çok 

istiyorum. (K15, Erkek) 

Yemek yapma ve evi toparlama konusunda desteğe ihtiyaç 

duyuyorum. Çünkü çocukla birlikte yapmak çok zor oluyor. 

(K19, Kadın) 

İyileştirme önerileri 

Büyük ebeveynlerin torun bakma sürecini iyileştirme konusunda 

önerileri olup olmadığı sorulduğunda sekiz büyük ebeveyn her şeye 

rağmen mutlu olduklarını ifade etmişler ve bu konuda bir öneri dile 

getirmemişlerdir. Birtakım önerileri olduğunu dile getiren büyük 

ebeveynlerden altısı çevrelerinden takdir görmenin onları mutlu 

edeceğini söylerken, dördü zaman zaman dinlenme fırsatı verilmesinin 

önemini vurgulamışlardır. Dört büyük ebeveyn torunlarına bakım 

sürecinde profesyonel destek almanın ve üç büyük ebeveyn ise bu 

süreci bakımdan ziyade eğlenceli zaman geçirmeye dönüştürmenin 

bakım sürecini kendileri açısından iyileştireceğini ifade etmişlerdir. 

Katılımcılardan bazıları şu ifadeleri kullanmışlardır: 

Ben zaten onunla olmaktan gerçekten çok memnunum. Evimiz 

yeniden canlandı. Mutluyum. (K2, Kadın) 



 

128 GENÇLİKTEN YAŞLILIĞA EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR 

Ona baktıkça gençleştiğimi hissediyorum. Annesine 

yapamadıklarımı ona yapıyorum. Bu bile bana huzur veriyor. 

(K23, Kadın) 

Ben zaten mutluyum. Bir şey yapmaya gerek yok. O benim 

torunum ve yanında olmak bile bana ilaç gibi geliyor. (K1, 

Kadın) 

Sonuçta bir çocukla ilgilenmek ve sorumluluk almak zor. 

Açıkçası iltifat edilmesi, takdir beni mutlu eder. (K3, Kadın) 

TARTIŞMA 

Çalışmanın bulgularına göre, çalışmaya katılan büyük ebeveynlerin 

pek çoğu torunlarına bakım vermek konusunda istekli olduklarını dile 

getirmişlerdir. Bu bulgu Demiriz ve Arpacı (2016) tarafından yapılan 

çalışmanın sonucunda ortaya çıkan büyük ebeveynlerin torunlarına 

model oluşturdukları ve onlara model olmaktan mutluluk duydukları 

şeklindeki bulgu ile benzerlik göstermektedir. Turan, Kurban ve 

Zencir (2010) ise çalışmalarında, torununa bakım veren büyükanne ve 

büyükbabalarda torunlarına bakım vermeyen büyükanne ve 

büyükbabalara göre depresyon görülme riskinin daha az olduğunu, 

bununla birlikte toruna bakım vermenin yaşam kalitesini artırdığını 

ortaya koymuşlardır. Sweeting ve arkadaşları (2005) torunlarına 

bakmanın büyük ebeveynlerin kendilerini genç hissetmelerine neden 

olduğunu dile getirirken, Tunca ve Durmuş (2019) büyükannelerin 

torunlarına bakım verme sürecinde onlarında duygusal ve zihinsel 

açıdan olumlu etkilendiklerini ortaya çıkarmışlardır. Taşkın ve Akçay 

(2019) ise yaptıkları çalışmada büyükanneliği olumlu olarak 



 

 129 

nitelendirmektedirler. Bu bulgular göz önünde bulundurulduğunda 

büyük ebeveynlerin torunlarına bakım vermelerinin olumlu etkileri 

olduğu ortaya koyulmuştur ki, çalışmaya katılan büyük ebeveynlerin 

de kendi istekleri ile torunlarına bakmak istemelerinin bu sonuçlarla 

uyumlu olduğu düşünülmektedir.  

Büyük ebeveynlerin çoğunluğu torunlarına bakmanın çocuklarına 

bakmaktan daha zevkli olduğunu dile getirmişlerdir. Bu bulgu, Lin ve 

Harwood’un (2003) yaptıkları çalışmanın bulguları ile örtüşmektedir. 

Lin ve Harwood (2003) büyük ebeveynlerin, torunlarını kendi 

çocuklarından daha çok sevdiklerini belirlemişlerdir.  Bunun bir 

sonucu olarak da torunlarına kendi çocuklarından daha hoşgörülü 

davrandıklarını ve onlarla daha çok vakit geçirdikleri bulgusuna 

ulaşmışlardır. Diğer yandan, torun emanet olduğu için torunlarına 

bakmanın çocuklarına bakmaktan zor olduğunu vurgulamaları, 

kültürel bir bakış açısından kaynaklanıyor olabilir. Örneğin, Türk 

kültüründe emanet ile ilgili “emanet eşeğin yuları gevşek olur” ya da 

“emanetin yüreği yufka olur” şeklindeki atasözleri emanetle ilgili 

hassas bakış açısına dikkat çekmektedir.  

Çalışmada büyük ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu torunlarına 

bakım verirken desteği kendi eşlerinden aldıklarını ifade ederken, 

daha az bir kısmı ise teyze ve halalardan destek aldıklarını 

belirtmişlerdir. Tunca ve Durmuş (2019) yaptıkları çalışmada 

torunlarına bakan büyük ebeveynler en çok desteği eşlerinden 

aldıklarını ve bu aldıkları destek sonucunda eşleri ile olan ilişkilerinin 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bu da mevcut 
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çalışmadaki büyük ebeveynlerin torunlarına bakımları sırasında en 

çok eşlerinden destek aldıkları sonucu ile örtüşmektedir. 

Çalışmaya katılan büyük ebeveynlerin büyük bir kısmı torunlarına 

kural koyarken zorlandıklarını ifade ederken, bazı büyük ebeveynler 

ise torunlarının öz bakımlarını yaparken, hasta olduklarında onlara 

bakarken ve yemek yedirme konularında da zorlandıklarını ifade 

etmişlerdir. Büyük ebeveynlerin, torunlarının öz bakımlarını yapma, 

kural koyma, teknolojiyi kullanma ve evinin düzenlenmesi 

konularında desteğe ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Ayrıca büyük 

ebeveynler torun bakım sürecinin iyileştirilmesi için ebeveynlerin 

onları daha fazla takdir etmesi, zaman zaman dinlenme fırsatı 

verilmesi, torunlarının bakımı sürecinde profesyonel destek 

sağlanması gibi konularda önerilerde bulunmuşlardır. Taşkın ve 

Akçay (2019) “torunlarına bakan büyükannelerin deneyimlerine 

ilişkin nitel bir araştırma isimli çalışmalarının sonucunda, torunlarına 

bakım verme sürecinde büyük ebeveynlerin sosyal hayatlarının 

kısıtlanması, evde toruna bakma ile birlikte evin diğer işlerini onların 

yapmalarının gerekmesi ve torunları ile ilgili tüm sorumluluğun 

tamamen onlarda olması gibi konuların onları zorladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca aile üyeleriyle bir iş bölümü gerçekleştirilmesi, 

sosyal çevre ile iletişime devam edilmesi, sosyal aktiviteler konusunda 

büyükannelerin desteklenmesi ve torunlarına bakım veren büyük 

ebeveynlerin bakım sürecinde fiziksel ve psikolojik sağlıklarını 

korunması gerektiğini ifade etmişlerdir.  Bu bulgular ışığında mevcut 

çalışmadaki büyük ebeveynlerin torun bakma sürecinde zorlandıkları 
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konular ve iyileştirme konusunda sundukları öneriler göz önünde 

bulundurulduğunda çalışmaların bulguları benzerlik göstermektedir. 

Büyük ebeveynlerin torun bakımına ilişkin görüşlerinin incelendiği 

araştırmanın bulguları, büyük ebeveynlerin çoğunun torunlarına 

isteyerek baktıklarını, bu süreçte bazı zorluklar yaşadıkları ve destek 

beklediklerini ortaya koymuştur. Aile yapısında,  aile içi ilişkilerde 

görev ve sorumluluklarda meydana gelen değişiklikler sonucunda 

büyük ebeveynlerin çocuk bakımı sürecinde önemli bir yere sahip 

oldukları görülmektedir. Ebeveynlerin ve torunların hayatında büyük 

ebeveynlerin önemli rol oynadığı dikkate alındığında büyük ebeveyn, 

torun ve ebeveynler arasındaki iletişimi destekleyecek programlar 

geliştirilebilir ve uygulanabilir. Torunlarına bakım vermenin büyük 

ebeveynlere olumlu etkiler sağladığı düşünüldüğünde torunları ile 

büyük ebeveynlerin daha çok bir araya gelebileceği etkinlikler 

düzenlenebilir. Büyük ebeveynlere bu süreçte ekonomik katkı 

sağlanabilir. Büyük ebeveynlere başta zorlandıklarını ifade ettikleri 

konular olmak üzere, çocuk gelişimi ve eğitimi konularında eğitimler 

verilebilir, uzmanlar tarafından rehberlik sunulabilir. Ebeveynler 

büyük ebeveynlerin süreç içerisindeki önemleri konusunda 

bilgilendirilebilir ve onların motivasyonlarını artıracak uygulamalar 

yapma konusunda teşvik edilebilir. 
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