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ÖN SÖZ 

Değerli okuyucularımız,  

Günümüzde çok hızlı bir şekilde gelişmekte olan teknoloji ve bilim 

dünyasında eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Her geçen gün 

üretilen yeni bilgi, yöntem ve tekniklerin öğretim sürecinde yerini 

alması sayesinde, eğitim camiasında ve genel olarak toplumda formal 

eğitim-öğretim faaliyetlerinin söz konusu gelişmelere yöndeş biçimde 

güncelleştirilmesi gerektiği bilinci oluşmaktadır. Bu nedenle eğitimin 

daha da kaliteli olması adına yeni yaklaşımlar, öğretim yöntemleri, 

yeni yönelimler eğitim alanında ön plana çıkmaktadır. 

Günümüzde içerisinde bulunduğumuz dönemde eğitimin 

gereksinimleri değişmiş ve öğretim sadece bir kurum içerisinde 

gerçekleştirilmenin çok ötesine taşınmıştır. Bu durum da öğrenci, 

öğretmen ve öğretmen adayları için yaşamsal bilginin ve becerinin 

önemi artmıştır. Bireylerin hayat boyu yaşamlarında sahip 

olabilecekleri statüleri eğitimleri sırasında kazanmış oldukları 

beceriler ile ilişkili olduğu aşikardır. 

Eğitim-öğretim sürecinde anlamlı öğrenmenin gerçekleştirilmesinde 

çeşitli sınıf içi etkinliklerden yararlanılması gerekmektedir. Bu sürecin 

değerlendirilmesinde kullanılacak ölçeklerin önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Bu nedenle her konunun değerlendirilmesinde 

konunun içeriğine uygun ölçme araçlarının kullanılması gerekir.  
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Bilindiği gibi öğretmenlikle ilgili temel görülen mesleki bilgi ve 

yeterlik alanları vardır. Bunlar alan bilgisi, pedogoji bilgisi, alan 

eğitimi bilgisi ve genel kültürdür. Öğretmenlik mesleğine yeni 

atanacak öğretmenlerin konu alanıyla ilgili yeterli bilgi birikimine 

sahip olması gerekir. Bu bilgileri ve konu alanı ile ilgili kavramların 

nasıl öğretileceği konusunda kullanacağı uygun yöntem ve teknik 

becerisine sahip olmalıdır. Bu nedenle öğretim sürecinde yararlanılan 

yaklaşım, model ve yöntem önem taşımaktadır.   

“Eğitim Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar” kitabının, 

öğretmen niteliğini artırmak adına disiplinler arası bir bakışla farklı 

içerikler kapsamasıyla 21.yy eğitim bilimleri alanına katkı sağlaması 

düşünülerek hazırlanmıştır. Bu kitabın öğretim elemanlarına, 

öğretmen ve öğretmen adaylarına ve bu konularla ilgilenenlere yararlı 

olacağını düşünüyorum.  

                                                                                       

Saygılarımızla…. 

                                                                   Prof. Dr. Abuzer AKGÜN 

                                                 Dr. Hatice GÜLMEZ GÜNGÖRMEZ 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

EĞİTSEL NÖROBİLİM VE EĞİTİMDE YANSIMALARI 

Arş. Gör. Hatice KARA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 
Türkiye. haticekara@gazi.edu.tr  ORCID: 0000-0003-1585-0000 



 

4 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

GİRİŞ 

İnsan biyolojik bir varlıktır, uygun seviyelerde insan davranışı 

biyolojiktir. Dolayısıyla insan beyni biyolojik, beyin davranışı ise 

nörobiyolojiktir. Beyin davranışı, öğrenme, ezberleme, epistemoloji, 

okuryazarlık, aritmetik, yaratıcılık, akıl yürütme, zeka ve duyguyu 

içerir. Bu bağlamda eğitimin konusu da nörobiyolojiktir. Eğitim 

bireyin kimliğini şekillendiren geniş bir süreçtir. Eğitsel nörobilim, 

nörobilimsel bilginin öğretme ve öğrenme stratejilerini sağlamak için 

öğretme-öğrenme uygulamalarıyla nasıl bütünleştirilebileceğini ifade 

eder. Eğitsel nörobilim, akademik ortamlarda uygulanacak büyük 

potansiyele sahip yeni ve gelişmekte olan bir alandır. 

1. EĞİTSEL NÖROBİLİM 

Nörobilim, sinir sistemi ve beynin bilimsel çalışmasını psikoloji, 

biyoloji ve kimya gibi çeşitli disiplinlerden gelen bilgilerle birleştirir. 

Nörobilim üzerine yapılan çalışmalar, beynin davranışla nasıl ilişkili 

olduğunu daha iyi anlamayı sağlar. Bu çalışmalar nörolojik bozukluk 

tedavileri, eğitim reformları ve çocuk gelişimi için önem arz eder. 

Uluslararası alanda nörobilime olan yoğun ilginin artmasıyla beraber 

eğitimciler de bu konu üzerine eğilmiş ve disiplinler arası bir alan 

olarak eğitim, nörobilim ve psikolojinin birleşmesiyle eğitimsel 

nörobilim alanı oluşmuştur (Tham, Walker, Tan, Low, Hsing ve Chen, 

2019). 
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Tarihsel kaynaklar, eğitim ve nörobilimi entegre etmeye yönelik 

çalışmaların, bir asırdan daha önce gerçekleşmeye başladığını 

göstermektedir. Theodoridou ve Triarhou (2009) 1895 yılında nörolog 

Henry Herbert Donoldson ve eğitimci Reuben Post Helleck’in 

nörobiyolojik çalışmaların eğitime uyarlanabilmesinin araştırmalarını 

yaptıklarını vurgulamışlardır. Bununla birlikte eğitim psikolojinin ilk 

öncilerinden E.L. Thorrndike, 1926 yılı ders kitaplarında beyin 

fizyolojisinin eğitim psikolojisi ile olan ilgisini vurgulamıştır (Mayer, 

1998). Beyin ve öğrenme arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaran 

araştırmalarla birlikte 1970’lerin sonlarına doğru eğitim psikolojisinin 

sınırlarını aşan ve nöroloji ile kesişmesini sağlayan daha güçlü 

bağlantı noktaları oluşmuştur (Chell ve Mrsky, 1978). Beyni ve 

öğrenme potansiyelini anlama konusundaki artan ilgiyi ele almak için 

ise 1980’lerin ortalarında bilişsel nörobilim alanı kurulmuştur (Garner, 

1987). Son otuz yıl içerisinde, bilişsel nörobilimciler beyin yapılarının 

zihinsel işlevleri nasıl kolaylaştırdığını inceleme imkanına sahip 

olmuş ve öğrenme süreçleri üzerindeki araştırmalar; sinirler devreler, 

sinapslar ve nörotransmitterlere odaklanmıştır (Willis, 2007).  Eğitsel 

nörobilim, bilişsel nörobilim biyolojik determinizmini (Campbell, 

2011; Siegel, 2012) öğretme ve öğrenmenin öznel unsurları ile 

dengelemeye çalışmıştır (Tokuhama – Espinosa, 2008). Eğitsel 

nörobilim, Geertz’in yaklaşık yirmi yıl önceki klasik iddialarının 

çağdaş bir yansımasını sunmaktadır. Bir disiplin olarak eğitsel 

nörobilimin gelişmesini destekleyen uygulayıcı ve araştırmacılar için, 

eğitsel nörobilimin disiplinler arası bir çaba olduğu konusunda fikir 

birliği vardır (Campbell, 2011; Knox, 2016). 
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Şekil 1. Eğitimsel Nörobilimin Transdisiplinerliğinin Görsel Bir Tasviri. kaynak: 

Sousa (2010) 

Eğitsel nörobilimin tanımlayıcı bakış açıları farklılık göstermektedir. 

Ortaya çıkan bazı tanımlar, disiplinin daha dar bir yorumunu sunar. 

Örneğin, Geoke (2009) eğitsel nörobilimi, eğitimden yola çıkarak 

ortaya konan nörobilim problemlerini araştıran bilişsel nörobilim 

olarak tanımlamıştır. Tohukama-Espinosa (2008) ise eğitsel 

nörobilimi; zihin, beyin, eğitim ve psikoloji kesişiminden doğan yeni 

bir akademik disiplin ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir öğretim sanatı 

olarak tanımlamıştır. Szucs ve Goswani (2007) ise eğitsel nörobilimi 

zihinsel sunumların gelişimini arttırmak için bilişsel nörobilim ve 

davranışsal yöntemlerin birleşimi olarak tanımlamışlardır. 

Patten ve Cambpell (2011) ise eğitsel nörobilimi, eğitim araştırmaları 

ve pratiğine uygulanan nörobilim teorilerinin, yöntemlerinin ve 

tekniklerinin sentezi olarak tanımlamışlardır.  

 

 

 

Eğitim 

 Psikoloji 
 Nörobilim 
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Eğitim, psikoloji ve nörobilimin karışımı ile oluşan eğitsel nörobilim, 

öğrenmenin çevresel, sosyal, duygusal, bilişsel ve sinirsel 

bileşenlerine katılarak üç disiplin alanında bir kavşak oluşturan 

disiplinler arası bir alandır (Butterworth ve Tolmie, 2014; Cozolino, 

2013; Goswani, 2004; Immordina-Yang, 2011). Bu alanın ilk 

öncülerinden bazıları için eğitsel nörobilim sadece bir öğretim 

programı değil, eğitim kurumlarını şekillendiren ilişkiler, normlar ve 

değerlerin göbeğinde bir dönüşümdür ( Cozolino, 2013; 2014; 

Desautels ve Mcknight, 2016; Immordina-Yang, 2016).  

Eğitsel nörobilimin amacı, öğrenmeyi destekleyen sinirsel 

mekanizmaların incelenmesinden elde edilen yeni bilgileri, eğitim 

sonuçlarını geliştirmek için sınıfta pratik uygulamalara 

dönüştürmektir. Çünkü öğrenme mekanizmalarının anlaşılması, ilgili 

öğrenme çıktılarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Nörobilim ve 

eğitim, beynin biyolojik bir organ olması ve bu nedenle metabolik 

kısıtlamalara maruz kalması nedeniyle doğrudan etkileşime geçebilir. 

Eğitsel nörobilim, beyin fonksiyonu anlayışının, öğrencilerin sınıfta 

nasıl öğrendikleri ve eğitim uygulayıcılarının bundan hangi dersleri 

çıkarabilecekleri konusundaki anlayışları ortaya çıkarabilir (Thomas, 

Sche ve Dumontheil, 2020).  

Eğitsel nörobilim; biyolojik, davranışsal ve sosyal bağları bir araya 

getirerek; öğretme, öğrenme ve gelişim hakkında daha derin bir 

bilgiye ulaşılmasına yardımcı olur (Knox, 2016) ve açıklamak için 

çoğulcu perspektiflerden yararlanır (Ansarı ve Coch, 2006; Ansari, 
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Coch ve de Smedt; 2011). Eğitsel nörobilimin disiplinler arası doğası, 

eğitim için mantıklı bir bilimsel birlik meydana getirir.  

Eğitsel nörobilimdeki eğitim teorisi, uygulama ve araştırmalara 

öncülük etmek için yeni bir devrim niteliğinde paradigmatik bir bakış 

açışı sağlar. Bu bağlamda eğitimsel nörobilim; canlı, sosyal, kültürel 

ve politik bağlamda öğrenmeyi kolaylaştırma sanatıdır (Campbell, 

2011). Bazı araştırmacılar bu epistemolojik birleşimi, öğretim bilimini 

yaratmak olarak adlandırmışlardır (OECD, 2007; Tohukama-

Espinosa; 2008). Uygulamalı eğitsel nörobilim, sosyal katılımı ve 

destekleyici ilişkileri geliştirerek okul iklimlerini ilerleten politikalar 

da dahil olmak üzere makro müdahaleleri desteklemek için zamanla 

ampirik temelli kanıtlar sunabilir. Ayrıca sosyal bir biliş olarak eğitsel 

nörobilim, sosyal-duygusal ihtiyaçların, öğrenmenin en önemli unsuru 

olduğu konusunda eğitimcileri aydınlatmaktadır (Cozolino, 2013; 

Immordina-Yang, 2016; Immordino-Yang ve Damasio, 2007). 

Campbell (2011) eğitsel nörobilimin, zihin ve bedenler arasındaki 

boşluğu kapatıp ana düşünce organımız olan beyne vurgu yaparak; 

eğitim deneyiminin doğasını ve çeşitli etkilerini daha anlaşılır ve 

anlamlı kıldığını ileri sürmektedir. 

1.1. Eğitsel Nörobilim ve Beyin 

Beyin vücudumuzun en büyük organı değildir, ancak, vücudun toplam 

enerjisinin %20’sini kullanarak vücuttaki enerjiyi en fazla kullanan 

organdır. Beynin genel işlevi çevremizden ve bedenlerimizden bilgi 

almak ve eylemler üretmektir. Küçük ölçekte beyin, elektrik ve 
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kimyasal sinyaller aracılığıyla iletişim kuran farklı hücre türlerinden 

oluşur. Büyük ölçekte ise beş lob ve serebelluma ayrılır (OECD, 

2007). 

1.1.2. Beyin Hücreleri 

Biliş ve öğrenme için en önemli beyin hücresi türü nöronlardır. 

Nöronlar beyin hücrelerinin %50’sini oluşturur. Çeşitli nöron tipleri 

olsa da nöronların yapıları nispeten benzerdir. Nöronlar “hücre 

gövdesi” denilen çekirdekler içerir ve dentrit adı verilen dallarla 

çevrilidir. Akson adı verilen uzun bir kol, nöronun, hareket potansiyeli 

olarak adlandırılan bir elektrik sinyali biçiminde beynin farklı bir 

bölümündeki nöronlara bilgi göndermesine izin verir. Akson, 

sinapslarla biten dallara bölünür. Sinapslarda, iki nöronun hücre 

zarları birbirine çok yakındır. Presinaptik nörondan gelen elektrik 

sinyali, nörotransmitterlerin sinaptik yarıklarıdır. Bu 

nörotransmitterler daha sonra sinaptik sonrası nöronun zarındaki 

reseptörlere bağlanır ve bir dizi kimyasal reaksiyon, sinaptik sonrası 

nöronun dentritinin membran potansiyelinde değişikliklere yol açar. 

Her nöron, ortalama 7000 sinaptik bağlantı aracılığıyla binlerce diğer 

nörondan girdi alabilir. Diğer beyin hücreleri tipi, besinlerin 

sağlanması, iyon dengesinin hücrelerin dışında tutulması, onarılması, 

hasarlı nöronların veya sinapsların uzaklaştırılması ve enfeksiyoz 

eylemlerinin uzaklaştırılması yoluyla nöronları destekleyen glial 

hücrelerdir. Oligodendrositler ve Shwann hücreleri, sırasıyla merkezi 

(beyin) ve periferik (vücut) sinir sistemindeki aksonlara destek ve 

yalıtım sağlayan glial hücrelerdir. Bazı glial hücrelerle kaplı aksonlar, 
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beyaz madde olan miyelin içerir. Gri madde nöronal hücre gövdeleri 

ve glial hücreler içerir. Gri maddeye korteks denir. Korteks ise beynin 

katlanmış yüzeyidir. Subkortikal yapılar beynin derinliklerinde, 

korteksin altında bulunur  (OECD, 2007). 

1.1.3. Nörotransmitterler 

Sinapslardaki bilgi, nörotransmitterler aracılığıyla değiş tokuş edilir. 

Yapılan araştırmalar sonucu 200’den fazla nörotransmitter 

tanımlanmıştır. Çoğu nörotransmitter küçük kimyasal moleküllerdir. 

Nörotransmitterler uyarıcı olarak sınıflandırılmıştır. Yani 

nörotransmitterler, sinaptik sonrası nöronun aksonu veya inhibitörü 

boyunca gerçekleşecek aksiyon potansiyelini ateşlemeyi daha olası 

hale getirir, sinaptik sonrası nöronun ateşleme olasılığını da azaltır. En 

yaygın nörotransmitterler insan beyni sinapslarının %90’ından 

fazlasında uyarıcı olan glutemattır. Geri kalan %10’luk sinapsların 

%90’nından fazlasında önleyici olan gama-aminobutirik asit bulunur. 

Diğer nörotransmitterler sıklıkla biliş bağlamında incelenmiştir. 

Örneğin, dopamin ödül sisteminde, hareketin kontrolünde ve çeşitli 

hormonların salınmasında rol oynar. Seratonin ruh halini, iştahı ve 

uykuyu düzenler ve hafıza ve öğrenmeye yardımcı olur. Norepinefrin 

(bazen nöroadrenalin olarak da adlandırılır) uyarılma, uyanıklığı ve 

odaklanmış dikkati arttırır, hafızayı geliştirebilir ve huzursuzluk ile 

endişenin artmasında rol oynayabilir (OECD, 2007). 
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1.1.4. Beynin Yapısal Organiazsyonu 

Korteksin katlanan, geniş yüzeyinin yumru biçimine gyrus denir. 

Yumru oluklarına ise slkus denir. Korteksin kıvrımları her bireyde 

benzersiz olsa da, beynin büyük kıvrımları ve alt bölümleri insanlar 

arasında geniş ölçüde tutarlıdır. Bu kıvrımlara dayanarak beynin her 

bir yarım küresi beş loba ayrılmıştır. Her lob da majör gyri ve sulci 

olarak ayrılır.  Örneğin temporal lob, üstün temporal sulkus ve inferior 

temporal sulkus tarafından superior, orta ve inferior temporal gyri’ye 

ayrılır. Her yarım kürenin kortikal bölgeleri bir dizi beyaz madde ile 

bağlanır (kablo demetleri gibi). Ek olarak sağ ve sol hemisferler, 200 

milyon akson içeren bir beyaz madde yolu olan Carpus Callosum ile 

bağlanır. İki yarı kürenin arkasının altında beyincik bulunur. 

Beyinciğin yapısı farklıdır ve buradaki nöronlar beynin geri 

kalanından farklı şekilde düzenlenmiştir (Goswani, 2004).Bilişsel 

nörobilimin en önemli bulgusu, beyin bölgelerinin ve beyin bölgeleri 

ağlarının, belirli bilişsel işlevler için uzmanlaşmış olduğudur. Örneğin, 

serebellumun temel işlevlerinden biri motor kontrolüdür, hareketlerin 

düzenlenmesi, hassas ve koordineli ve zamanında eylemler 

yapmamıza izin verir, aynı zamanda dengemizi düzenler.  

Nörobilimde tespit edilen en büyük beyin ağları ise sosyal biliş, 

bilişsel kontrol, duygular, motivasyon ve hafızadır (Siegel, 2012). 

1.1.5. Sosyal Biliş 

Sosyal Beyin, sosyal bilişi destekleyen beyin bölgeleri ağıdır. 

Davranışlarımızı, duygularımızı ve sosyal etkileşimlerimizi belirlemek 



 

 13 

için diğer insanlar hakkındaki bilgileri nasıl işlediğimiz, sakladığımız 

ve kullandığımızdır. Sosyal beyin “biliş”, kısmen beynin altındaki alt 

temporal kortekste bulunan fusiform yüz alanı tarafından desteklenen 

yüzlerin işlenmesini içerir. FFA görsel işleme akışının bir parçasıdır 

ve insan yüzlerinin kimliğini tanımamıza izin verir. Daha geniş bir 

ifadeyle, FFA’nın benzer konfigürasyonlara sahip uyaranların birey 

tarafından tanınmasını desteklediği düşünülmektedir. Canlı cisimler 

ve hareketler arka üstün temporal sulkus (pSTS) tarafından tanınır. 

Duyguların ve ödül ağının bir parçası olan amigdala, yüzlerden yola 

çıkarak duygunun tanınmasında rol oynar. Medial prefrontal korteks 

ve üstün temporal sulkus sırasıyla manzaraları ve sesleri işleyen görsel 

ve işitsel kortekslerden girdi alır ve duygusal işaretlerin bir yüz, vücut 

veya sesten gelip gelmediğine bakılmaksızın bir kişinin duygularını 

okuyabilir. Medial prefrontal korteks ve temporo-parietal kavşak, 

diğer insanların düşüncelerini çıkartabilme yeteneğimiz olan 

zihinleştirmeye daha geniş ölçüde dahil olur. Bireylerin eylemlerine, 

ifadelerine, tonlarına, yüz ve vücut ifadelerine göre duygular ve 

tutumların belirlenmesinde rol oynar (OECD, 2007). 

1.1.6.Bilişsel Kontrol  

Bilişsel süreçleri koordine ederek, içsel bir hedef arayışında meydana 

gelecek davranışı esnek bir hale getirme yeteneğidir. Yürütücü 

işlevler, önemli kararları alan bir şirketteki “yürütme” olarak, rutin 

davranışların veya otomatik düşüncelerin uygun olmadığı yeni veya 

beklenmedik durumlarla karşı karşıya kaldığımız zaman bilişsel 

süreçler için kullanılan bir başka terimdir. Bilişsel kontrolün benzersiz 
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bir işlev olup olmadığını veya işlevlerin bir alt kümesine bölünüp 

bölünmediği tartışma konusudur. Belki de şirketi yöneten tek bir 

yönetici yerine bir yönetim kurulu vardır. Ortak bir ağla prefrontal 

korteks, ön insular, üstün pariental korteks, intrapariental sulkus ve 

beynin medial duvarı boyunca tamamlayıcı motor alanı ve ön singulat 

korteks; insanlardan daha kolay bir iş yapmaları istendiğinde birbirleri 

ile daha fazla aktivite içerisine girerler. Bu sistemin rolünün bir kısmı, 

mevcut hedefleri akılda tutmak, dikkati uzun süre boyunca odaklamak 

ve farklı uyaranlar veya görev kuralları arasında değiş tokuş 

yapılmasına izin vermektir. Ayrıca net olmadığı ve uyaranların daha 

fazla işlenmesi gerektiğinde, duyuların daha fazla katılımı ile 

odaklanılmasını sağlar (OECD, 2007). 

Beynin üç temel yürütme işlevi olduğu ön görülmektedir; 

1- İnhibitör kontrolü: Uygun olmayan baskın ve dikkat 

dağıtıcı unsurları göz ardı etme yeteneğidir. İnhibitör kontrolü, 

sokakta bir araba ile aniden karşı karşıya gelindiğinde yolun 

geçilmesini veya otobüste bir kitap okumaya çalışırken 

konuşmaları görmezden gelmeyi sağlar. 

2- Çalışma Belleği: Zihinsel bir çalışma alanındaki 

bilgileri geçici olarak izleme, sürdürme ve değiştirme 

yeteneğidir. Zihinsel aritmetik yapmamıza ve sonuna 

geldiğimizde uzun bir cümlenin başlangıcını hatırlamamıza izin 

verir. Değişen zihinsel durumlar, kural kümeleri veya görevler 

arasında geçiş yapma ve esnek düşünme yeteneğidir. 
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3- Yer Değiştirme: Dikkatin sürdürülmesi, bölünmesi 

veya seçici olarak yönlendirilmesi ile ilgili yetenekler, daha 

önce tarif edilen fronto-parietal ağ tarafından da uygulanan 

yakından ilişkili bilişsel süreçlerdir. Daha karmaşık olan bu 

yürütücü işlevler, planlama veya çoklu görev gibi temel 

yürütücü işlevlerin bir kombinasyonunu içerir (OECD, 2007). 

1.1.7. Duygular ve Motivasyon 

Hangi hedeflere ulaşmak istediğimize nasıl karar veririz? 

Hedeflerimize ulaşmamızı ne engelliyor? Bu sorularda duygu ve 

motivasyon devreye girmektedir. Çeşitli motivasyon türleri vardır. 

Bazıları susuzluk ve açlık gibi fizyolojik ihtiyaçlardan veya 

başkalarıyla sosyal olarak etkileşim kurma arzusundan kaynaklanır. 

Bu tür bir motivasyon birincil ödüllerle ilişkilidir. İnsanlarda ve çoğu 

hayvan türünde davranışların kilit itici gücü, ödüllendirici uyaranlarla 

temas etmek ve bu teması en üst düzeye çıkararak zararlı uyaranlardan 

kaçınmaktır (OECD, 2007). 

Ödül temelli karar vermede rol oynayan en önemli nörotransmitter ise 

dopamindir. Bazal gangliyon çekirdeği  olan striatum; kazançları, 

ödülleri, zevkli sonuçları en üst düzeye çıkarmak ve kayıp zararlı 

sonuçları en aza indirmek için en uygun davranışı seçer.  Striatum da 

beyindeki en yüksek dopamin reseptör konsantrasyonuna sahiptir 

(Siegel, 2012). 
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Limbik sistem, beyin korteksinin altındaki üç temel fonksiyonla 

ilgilenen, ve duygular, anılar ve uyarılma gibi çeşitli özel yapılardan 

oluşan bir bölgedir. Amigdala, limbik sistem içinde ventral striatuma 

bağlanan ve ödüllendirici uyarılara doğru motivasyonu arttırabilen 

küçük bir yapıdır. Amigdala ayrıca korkulu veya öfkeli yüzler gibi 

kaçınma davranışlarıyla ilişkili olarak dışarıdaki uyaranlara karşı 

güçlü tepkiler gösterir. Limbik sistemin de bir parçası olan ön 

insulanın ise duygularla ilişkili vücut deneyimimizin yanı sıra öz 

farkındalık ve özel deneyimlerde rol oynadığı düşünülmektedir. Son 

olarak gözlerin hemen üzerinde bulunan ve stratiuma bağlı olan 

orbitofrontal korteks, eylemler ve belirli bağlamlarda beklenen 

duygusal ödül sonuçları arasındaki ilişkilere bakar (OECD, 2007). 

1.1.8. Hafıza 

Bellek, gelecekteki eylemleri etkilemek için bilginin zaman içinde 

saklanmasıdır. Nörobilim bilinçli olarak geri çağrılabilen dekloratif 

veya açık bellek ile bilinçsiz olan deklaratif veya örtük hafıza arasında 

ayırım yapar. Deklaratif bellek; kelimeler, kavramlar ve tanımlar gibi 

belirli bir anlama sahip anılara karşılık gelen anlamsal belleği içerir. 

Aynı zamanda deklaratif bellek zengin bir bağlamda zaman ve 

mekanda yer alan olayların, içeriğini oluşturan epizodik belleği de 

içerir (OECD, 2007). 

Limbik sistemdeki hipokampus açık bellek oluşumunu destekleyen en 

önemli bölgelerden biridir. Anılar, özel beyin bölgelerinde depolanan 

belirli tip bilgileriyle korteks boyunca saklanır. Prefrontal korteks 
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bellek alımına ve alınan bilgilerin daha sonraki işlemler için çalışma 

belleğinde tutulmasına ilişkindir. Bir anı geri çağırılmak istendiğinde 

prefrontal korteks, hipokampus ve dağılmış kortikal alanlar bu 

çağırılma işleminde önemli bir rol oynar. Amigdala ise bu sisteme 

anılara duygusal bir bileşen sağlamak ve yüksek duygusal içeriğe 

sahip anıların oluşumunu kolaylaştırmak için vardır  (Siegel, 2012). 

Deklaratif olmayan bellek, bilinçsizce işlediğimiz bilgilerin daha 

sonraki eylemlerimizi ve prosedürel belleği etkileyebileceği zaman 

hazırlanmayı içerir. İşlemsel bellek, becerilerin yavaş ve kademeli 

olarak öğrenilmesini ifade eder. Beceriler belirli bir zamandan sonra 

bilinçli düşünmekten olmaktan çıkıp otomatikleşirler. Bunun yanı sıra 

beyinciğin de örtük bellek oluşumunda önemli bir yer tutar (OECD, 

2007). 

Beyni inşa etmek için gerçekleşen olaylar ve bu olayların meydana 

geldiği zaman diliminin uzunluğu dışında insanlardaki beyin gelişimi, 

diğer memelilerde gözlemlenen beyin gelişimlerine benzer bir oluşum 

sergiler. İnsanların beyinlerinde gerçekleşen bu yavaş gelişim iki 

önemli sonucu ortaya çıkarır. Bunlardan birincisi, doğum sonrası 

beyin gelişiminin uzamasıdır, böylece beyin gelişiminin sonraki 

aşamaları, bireyin çevresi ile olan etkileşiminden etkilenebilir. İkinci 

sonuç, sinirsel gelişim zaman çizelgesinin değiştirilmesinin, insan 

beyninin farklı bölümlerinin diğer türlere kıyasla göreceli olarak 

boyutunun da değiştirmesidir. Genel olarak, belirli bir türde gelişim 

süresi ne kadar gecikirse, geç gelişen yapıların (serebral korteks ve 

özellikle frontal korteks) bağıl hacmi artar.  
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Sonuç olarak, insanlarda yavaş gelişme hızı, diğer türlere kıyasla 

nispeten daha büyük bir korteks hacminin ve özellikle büyük bir ön 

korteksin ortaya çıkmasına yol açar (Siegel, 2012). 

Gebe kaldıktan birkaç hafta sonra insan embriyosu, nihayetinde insan 

beyninin farklı kısımlarına dönüşecek olan nöral tüp adı verilen bir 

yapı geliştirir. Bu nöronlar, tüpün iç yüzeyi boyunca oluşur ve beynin 

diğer bölümlerine doğru göç etmeleri gerekir. Serebral kortekse 

katkıda bulunacak hücreler, gebe kalındıktan 8-10 hafta sonra oluşur. 

Nöronlar, gelişen beyinde kullanılacakları bölgeye gelmek için 

doğdukları yerden göç ederler. Serebral kortekste nöronlar, radyal 

uzun lifler boyunca hareket ederek, doğru pozisyona gelirler. Bu 

işleme aktif migrasyon işlemi denir ve yeni hücrelerin, eski hücreleri 

geçerek uygun pozisyonlarını bulmak için beynin yüzeyine hareket 

ederek içten dışa bir model oluşturur. Bu göç örüntüsü sonunda 

serebral korteksin ayırt edici tabakalı yapısı oluşur. Beynin diğer bazı 

kısımları ise en son oluşan nöronların, yaşlı kuzenlerini doğdukları 

yerden uzağa ittikleri pasif göçle oluşur (OECD, 2007). 

Nöronlar son konumlarına geçtikten sonra gelişmiş şekil formunu 

ayırt etmeye veya almaya başlarlar. Bu formun en önemli yönü, 

dentritlerin büyümesi ve dallanmasıdır. Bir nöronun dentritleri, diğer 

birçok nörondan sinyal alan ve koşullar doğruysa, sinyali aksondan 

aşağıya ve diğer nöronlara geçiren anten gibidir. Dentritlerin dallanma 

örüntüsü nöronun aldığı sinyallerin miktarını ve türünü etkiler. 

Gelişme sırasında nöronların dentritik ağaçlarının boyutunda ve 

karmaşıklığında bir artış meydana gelir. Örneğin yetişkinlikte frontal 
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kortekste nöronların dentritlerinin uzunluğu, doğumdaki 

uzunluklarının otuz katından fazla olabilir. Gelişim sırasında 

nöronların çoğunda miyelinasyon görülür. Nöronların aksanları 

etrafında bir miyelin kılıfı oluşur. Bu gelişim doğumdan önce 

gerçekleşir ve korteksin bazı bölgelerinde yetişkinliğe kadar yıllarca 

devam eder. Miyelin oluşumu geciktiğinde gelişimde de gecikme 

meydana gelir. Örneğin motor kortekste gecikmiş miyelinasyon, 

tarama ve yürüme gibi motor kilometre taşlarının gecikmeli edinimi 

ile ilişkilidir (Siegel, 2012). 

Sinapsların üretimi farklı kortikal alanlarda farklı zamanlarda ortaya 

çıkar. Örneğin doğumdan 24 aya kadar görsel kortekste sinapslar 

maksimum yoğunluğa ulaşamaz (OECD, 2007). 

 Beyin büyümesi, büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça, regresif olaylar 

da meydana gelir. Örneğin nöronların %20-50’sinin programlanmış 

hücre ölümü adı verilen bir süreçte gelişme sırasında öldüğü tahmin 

edilmektedir. Bu tür nöronal ölüm, göç sırasında ve gen ekspresyonu 

ile ilgili bir programın parçası olarak gelişim sırasında doğum öncesi 

gerçekleşir. Nöronlar doğum öncesi gelişim sırasında hücre 

bölünmesindeki hatalar nedeniyle de ölebilirler. Çünkü ihtiyaç 

duyulmayan ve fazla olan  nöronlar beyin tarafından ortadan kalkarlar 

(Siegel, 2012). 

Beyin gelişimi sırasında ortaya çıkan bir diğer regresif olay 

sinapsların giderilmesidir. Sinaps oluşumu sürecinde, sinaps sayısı 

yetişkinlerde gözlenen seviyenin üzerine çıkar ve bir süre bu seviyede 
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kalır. Daha sonra sinapslar tipik yetişkinlerdeki sayılarına ulaşır. Bu 

sürecin zamanlaması beyin korteks alanlarında farklılık gösterir. 

Frontal kortekste en üst seviyeye yaklaşık bir yılda ulaşılır ve daha 

sonra ergenlik döneminde zirveye ulaşır. Yetişkinlik döneminde ise 

sinapslarda gittikçe azalma olur. Bu sinaps kayıpları davranış 

kayıplarına neden olmaz. Bir asırlık nöropsikoloji çalışmaları normal 

yetişkinlerin birçoğunun beyinin benzer olma eğiliminde olduğunu 

öğretmiştir. Yetişkinlerde beyin dentritlerinin ve hücreler arasındaki 

sinapsların dallanmaları, çok spesifik bir örüntüye sahiptir. Bu, daha 

fazla sayıda hücre ve bağlantı içerir. Her biri 103 bağlantıya sahip 

olan beyni oluşturan yaklaşık 10-11 milyon nöron vardır. Bu özgüllük, 

kısmen geçici budama ile elde edilir, beyin yararlı bağlantıların 

kalmasına izin verir ve fazla olanları ortadan kaldırır. Yetişkinlerde 

öğrenme genellikle sinaps kaybından ziyade mevcut sinapsların 

artması veya değiştirilmesi ile ilgilidir (OECD, 2007). 

 İnsan beyni gelişiminin çarpıcı özelliklerinden biri, doğum sonrası 

gelişimin nispeten uzun aşamalı olmasıdır. Bu bağlamda beyin 

gelişiminin sonraki aşamaları, çocuğun çevresi tarafından etkilenme 

derecesine bağlı olarak artar (Siegel, 2012). 

. Eğitimle ilgili beceriler ise özel fonksiyonel ağları üreten gelişimsel 

süreçlerin evrimsel süreçler boyunca şekillenir. Bu beceriler özellikle 

de uyarlanmaya izin verecek şekilde seçilmiştir. En uygun işlevlere 

sahip beceriler, bu yeni kültürel yetenekleri üstlenmek için uygulama 

yoluyla yeniden kullanılır (OECD, 2007). 
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1.1.10. Duygu 

İçsel bir duygusal durumun dışsal olarak ortaya çıkış şeklidir (Siegel, 

2012). 

1.1.11. Amigdala 

Beynin merkezi olan limbik bölgelerin bir kısmıdır. Anlamın 

değerlendirilmesi, sosyal sinyallerin işlenmesi ve duyguların 

aktivasyona geçirilmesinde rol oynayan badem şekilli nöronlar 

kümesidir. Algıları bellek ve davranışla koordine etmede çok önemli 

bir rol oynar (Siegel, 2012). 

1.1.12. Serebral Hemisfer 

Beynin iki özel yarısıdır. Sol yarıküre konuşma, yazma, dil ve 

hesaplama için uzmanlaşmıştır. Sağ küre ise mekânsal yetenekler, 

vizyonda yüz tanıma ve müzik algısı ile prodüksüyonun bazı yönleri 

için uzmanlaşmıştır (OECD, 2007). 

1.1.13. Biliş 

Aklın algılama, düşünme, eğitim ve hatırlamanın tüm yönlerini içeren 

operasyonlar kümesidir (OECD, 2007). 

1.1.15. Hipokampus 

Beynin içinde bulunan ve limbik sistemin önemli bir parçası olarak 

kabul edilen denizatı şeklindeki yapıdır. Öğrenme, hafıza ve 

duygularda işlev görür (OECD, 2007). 
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1.1.16. Hipotalamus 

Çeşitli fonksiyonları olan, birçok çekirdekten oluşan karmaşık bir 

beyin yapısıdır. Bunlar, iç organların faaliyetlerini düzenlemek, 

otonom sinir sisteminden gelen bilgileri izlemek ve hipofiz bezini 

kontrol etmektir (OECD, 2007). 

1.1.17. Prefrontal Korteks 

Anlam ve duygu yaratma ile tepki esnekliği sağlama süreçlerinin 

merkezidir. Vücuttan girdi alan alt bölgelerin (beyin sapı ve limbik 

bölgeler) ve bilgi entegrasyonunda yer alan daha yüksek bölgelerin 

(korteks) birleşim noktasında bulunur (Siegel, 2012). 

1.2. Eğitsel Nörobilim ve Öğrenme 

Literatürde beynin, öğrenme için merkezi organ olduğu konusunda 

fikir birliği vardır (Cozolino, 2013; Immordino-Yang ve Fischer, 

2016; Geoke, 2009; Sousa, 2010; Zull, 2011). Aynı zamanda beyin, 

deneyimler ile şekillenen bir uyum organıdır (Cozolino, 2013; Geake, 

2009; Schore ve Schore; 2008; Siegel, 2012). Genel olarak, insan 

beyninin genetik ekspresyonu, epigenetik olarak adlandırılan bir olgu 

olan çevre ile etkileşime girer ve diğer insanlarla ilişkiler yoluyla 

yönledirilir (Cozolino, 2013; Siegel, 2012). Sonuç olarak öğrenmenin 

sosyal bağlamı, beyin gelişiminin deneysel olarak bağımlı doğası ve 

öğrenmede yer alan sinirsel süreçler üzerinde önemli bir etki yapar.  

Öğrenciler bir ilişki matrisi içinde öğrenirler. Öğrenme sadece 

bireysel bir çaba değildir; toplumsal, öznelerarası ve tanımlanmış bir 
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arayıştır (Geoke, 2009). Öğrenme etkinlikleri, öğrenme çabasını 

sosyal-duygusal yönleriyle kolaylaştırılabilir veya engellenebilir 

(Durlak, Weissberg, Dymncki, Taylor ve Schlellinger, 2011). 

Öğrenmenin sosyal nörobiliminin merkezinde, bireysel ve işbirlikçi 

hayatta kalma fonksiyonlarımızı oluşturan nörolojik bağlanma 

kalıpları bulunur (Cozolino, 2013; Schore ve Schore, 2008). Siegel 

(2012) bu bağlılığın işbirlikçi iletişime dayalı olduğunu 

vurgulamaktadır. Schore (2003b)’e göre, erken bağlanma deneyimleri, 

insanın bilinçdışı nörobiyolojik temeli olan beynin sağ yarıküresinin 

gelişen yapısını şekillendirir. Öğrenciler bu bilinçdışı işlevleri sınıf 

deneyimlerinde sergileyerek, öğretmen ve sınıf arkadaşlarıyla birlikte 

bir bağlanma deneyimi yaratırlar (Cozolino, 2013; 2014; Schore ve 

Schore, 2008).  Sol yarıküre bilginin bilinçli, analitik olarak 

işlemesine daha fazla dahil olsa da, sağ yarıküre sözel olmayan ve yüz 

ifadelerinin ince değişimleri, vücut duruşları ve ses tonu gibi ifadeler 

içeren farklı bağlanma ve kişiler arasında kalıcılık gibi ifadeleri içerir 

(Orlinky ve Howard, 1986). Etkileşimli düzenleme süreci, paylaşılan 

bilinçli ve bilinçsiz duygusal ve semantik varlık durumlarına aracılık 

eder (Schore, 1994). Bu duygusal olarak somutlaşmış iletişim, ilişkisel 

bağlamlardaki insanların sağ yarıkürelerini birbirine bağlayan özneler 

arasılık ilkesini oluşturur (Schore ve Schore, 2008). Duyuşsal 

nörobilimci ve eski ortaokul fen bilgisi öğretmeni olan Immordino-

Yang (2016), öğrenmenin dinamik, sosyal ve bağlama bağlı olduğunu 

çünkü duyguların nasıl, neyin ve nedeninin kritik bir parçasını 

oluşturduğunu savunmaktadır. Ona göre insanlar düşünür, hatırlar ve 

öğrenir. Zull (2011)’e göre ise beyin bir duygu organıdır ve tüm 
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düşünceler duygusaldır. Geoke (2009) ise duyguların ayrılmaz bir 

şekilde öğrencilerin motivasyonu ve benlik yapıları ile bağlantılı 

olduğunu vurgulamıştır. Bu sebeple duyguların işlenmesi öğrenme ile 

ilişkili sinaptik plastisiteye sebep olur (Cozolino,2013; Geoke, 2009).  

Öğrenme, sinaptik işlevsellik ile tekrarlanan katılımdan kaynaklanan 

sinirsel bir süreci gerektirir (Geoke, 2009). Dahası kalıcı öğrenme, 

öğrenci için bir anlam savaşını sağlayan kavramlar arasında duygusal 

bağlantılar kurmaya bağlıdır. Öğrenmeyle olan bu bağlantı, matematik 

veya fen gibi görünüşte bilimsel sayılan bir akademik konunun, 

duygusal işleme ile ilişkili nörobiyolojik işlevlerle iç içe olan 

motivasyonel, anlam verici bir sistem gerektirdiğini vurgular 

(Immordino-Yang, 2016; Immordino-Yang ve Domosio, 2007). 

Öğrenme bedensel bir deneyim olmaktan ziyade bellek, karar verme, 

yaratıcılık ve rasyonel düşünme gibi karşılıklı bir zihin ve beden 

etkileşimini içerir (Immordino-Yang ve Domosio, 2007). Campbell 

(2011) bilişin, bireyler ve sınıf bağlamı içinde konumlandırıldığını ve 

bilişsel süreçleri destekleyen beyin mekanizmalarının sosyal ve 

bilişsel sinirleri kaynaştıran bağlamsal bir perspektiften yorumlanması 

gerektiğini savunmaktadır. Esasen öğrenme, sadece bilişsel ve 

rasyonel bir süreç değildir; kişinin duygu ve bedeniyle etkileşimini 

içeren, somutlaşmış bir sistemin parçasıdır. 

1.3. Eğitsel Nörobilimdeki Tuzaklar: Nöromitler 

Eğitim camiasının nörobilim sonuçlarını eğitime entegre etmeye 

çalışması bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Normalde tıp alanının 
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bir terimi olan nöromit kavramı eğitimde, nörobilim sonuçlarının 

yanlış anlaşılması ya da yanlış yorumlanmasından dolayı ortaya çıkan 

yanlış kanıları ifade etmek için kullanılır (Ekonomik İş Birliği ve 

Kalkınma Teşkilatı [OECD], 2002). Araştırmalar, insanların 

nörobilime dair asılsız ve popüler bilgiler içeren yayınların daha fazla 

okudukları ve insanlar tarafından daha ilgi çekici bulunduklarını 

ortaya koymaktadır (Ching , So, Lo,  and Wong, 2020). Yapılan 

çalışmalar sonucunda eğitimsel bağlamda çok yaygın olan üç 

nöromitin olduğu göze çarpmaktadır. Bunlar; beynin hemisferik 

olarak uzmanlaşması veya egemenliği, her bireyin kendi öğrenme 

stilinin olduğu (kinestetik, görsel veya işitsel) ve öğrenme için kritik 

dönemlerin olduğudur (Ching , So, Lo,  and Wong, 2020; Gülsün ve 

Köseoğlu,2020; Hughes, Sullivan ve  Gilmorec, 2020; Karakus, 

Howard-Jones and Jay, 2015; Papadatou-Pastou, Gritzal and Barrable, 

2018). Bu nöromitler, nörobilim çalışmaları tarafından çürütülse de 

eğitimde varlıkları hala kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra 

sonuçları nörobilim çalışmaları tarafından kanıtlanmamış birçok 

nöromitin eğitimde kullanıldığı gözlemlenmektedir. Örneğin yağ 

asitlerinin (Omega-3 ve omega-6) beyni geliştirdiğine dair kesin 

kanıtlar yoktur. Ya da günde sekiz bardaktan az su içmek beyni 

küçültmez. Özellikle okullarda ticarileşmiş ve 80’den fazla ülkede 

uygulanan Brain Gym uygulamaları nörobilim sonuçlarını 

yansıtmamaktadır (Ferrero, Garaizar, and Vadillo, 2016; Özdoğru ve 

Balatekin, 2018; Torrijos-Muelas, González-Víllora and Bodoque-

Osma, 2021).  
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OECD raporunda, eğitimde uygulanan nöromitlerin küresel bazda 

öğreneni olumsuz etkileyeceği ve nöromitlerin okullarda etkisiz 

eğitim ortamlarının yaratılmasına sebep olabileceği konusunda 

uyarılarda bulunmuştur (OECD, 2002). Eğitimde zaten sınırlı olan 

kaynakların nöromit içeren uygulamalarda kullanılması, kuşkusuz 

maddi kayıplara yol açacaktır. Finansal kaynaklara ek olarak, 

öğretmenler tarafından nöromitlerin benimsenmesi, zaman ve enerji 

israfına neden olur. Ayrıca öğretmenleri, öğretimlerinde 

kullanabilecekleri kanıt temelli yöntemlerden uzaklaştırabilir ve 

öğretmenlerin eleştirel ve araştırma beceri eksikliklerini ortaya çıkarır 

(Papadatou-Pastou, Touloumakos ve Koutouveli, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

KAYNAKÇA 

Amile, J. J., and Tan, Y. S. M. (2019). Using collaborative action research to resolve 

practical and phihosophical challenges in educational neuroscience. Trends 

in neuroscinece and education, (16), 1-7. 

Ansari, D., and Coch, D. (2006). Bridges over troubled waters: Education and 

cognitive neuroscience. Trends in Cognitive Sciences, 10(4), 146-151. 

Ansari, D., Coch, D., and De Smedt, B. (2011). Connecting education and cognitive 

neuroscience: Where with the journey take us? Educational Philosophy and 

Theory, 43(1), 37-42. 

Butterworth, B. and Tolmie, A. (2014). Introduction. In D. Mareschal, B. 

Butterworth, & A. Tolmie (Eds.), Educational neuroscience. (pp. 1-12). 

West Sussex, UK: Wiley & Blackwell. 

Campbell, S. R. (2011). Educational neuroscience: Motivations, methodology, and 

implications. In K. E. Patten & S. R. Campbell (Eds). Educational 

neuroscience: Initiatives and emerging issues. (pp. 7-16). West Sussex, UK: 

Wiley-Blackwell. 

Chall, J. and Mirsky, A. (Eds.) (1978). Education and the brain. Chicago: 

University of Chicago Press. 

Chapman, L. (2014). Neurobiologically informed trauma therapy with children and 

adolescents: Understanding mechanisms of change. New York, NY: W. W. 

Norton & Company. 

Ching , F. N. Y., So, W.N., Lo, S. K., Wong S. W. H. (2020). Preservice teachers’ 

neuroscience literacy and perceptions of neuroscience in education: 

Implications for teacher education. Trends in Neuroscience and Education,  

21, 100-144. 

Cozolino, L. (2013). The social neuroscience of education: Optimizing attachment  

and learning in the classroom. New York, NY: W. W. Norton. 

Cozolino, L. (2014). Attachment-based teaching: Creating a Tribal classroom. New 

York, NY: W. W. Norton. 



 

28 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Dekker, S., Lee, N. C., Howards-Jones, P., and Jölles, J. (2012). Neuromyths in 

education: prevalence and predictors of misconceptions among teachers, 

Educational psyehology, Erişim Tarihi: 05/05/2020. Erişim adresi: 

frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2012.00429/full 

Dennis, S. R. (2018). Aplplied educational neuroscience in elemantary classrooms: 

A grounded theory study. UK: Indiana University. 

Desautels, L. and McKnight, M. (2016). Unwritten, the story of a living system: A 

pathway to enlivening and transforming education. Deadwood, OR: Wyatt-

MacKenzie Publishing. 

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., and Schellinger, K. 

B.  (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional 

learning: A metaanalysis of school-based universal interventions. Child 

Development, 82, 405-432. 

Ferrero, M., Garaizar, P., and  Vadillo, M. A. (2016). Neuromyths in education: 

prevalence among Spanish teachers and an exploration of cross-cultural 

variation. Frontier  Human Neuroscience,  10 (496), 1-11. 

Garner, R. (2006, Winter). Humor in pedagogy: How ha-ha can lead to aha! College 

Teaching, 54(1), 177-180. 

Geake, J. G., (2009). The brain at school: Educational neuroscience in the 

classroom. Maidenhead, UK: Open University Press. 

Gitterman, A. (2004). Interactive andragogy: Principles, methods, and skills. 

Journal of Teaching in Social Work, 24 (3/4), 95-112. 

Goswami, U. (2004). Neuroscience and education. British Journal of Educational 

Psychology, 74, 1-14. 

Gülsün, Y., ve Köseoğlu, P. (2020). Biyoloji öğretmenlerinin beyin işlevlerine 

ilişkin nöromitlerinin ve doğru bilgilerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 45 

(204), 303-316. 

Hook, C. J. and Farch, M. J. (2013). Neuroscience for educators: what are they 

seeking and what are they finding? Neuroethics, 6, 331-341. 



 

 29 

Hughes, B., Sullivan K.A., and Gilmorec, L. (2020).Why do teachers believe 

educational neuromyths?. Trends in Neuroscience and Education, 21, 145-

156. 

Immordino-Yang, M. H. and Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The 

relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, 

and Education, 1(1), 3-10. 

Immordino-Yang, M. H. and Damasio, A. (2007). We feel, therefore we learn: The 

relevance of affective and social neuroscience to education. Mind, Brain, 

and Education, 1(1), 3-10. 

Immordino-Yang, M. H. (2011). Implications of affective and social neuroscience 

for educational theory. In K. E. Patten & S. R. Campbell (Ed.). Educational 

neuroscience: Initiatives and emerging issues. (pp. 97-102). West Sussex, 

UK: Wiley-Blackwel. 

Immordino-Yang, M. H. (2016). Introduction: Why emotions are integral to 

learning. In M. H. Immordino-Yang, Emotions, learning, and the brain: 

Exploring the educational implications of affective neuroscience. (pp. 17-

24). New York, NY: W. W. Norton & Company. 

Karakus, O. , Howard-Jones, P. A., and Jay, T. (2015). Primary and secondary 

school teachers’ knowledge and misconceptions about the brain in Turkey. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences,  174 ( 2015 ) 1933 – 1940. 

Knox, R. (2016). Mind, brain, and education: A transdisciplinary field. Mind, Brain, 

and Education, 10(1), 4-9. doi:10.1111/mbe.12108 

Lalancette, H., and Campbell, S. (2012). Educational neuroscience: Neuroethical 

considerations. International journal of environmental and science 

education, 7, 37-52. 

Mayer, R. E. (1998). Does the brain have a place in educational psychology? 

Educational Psychology Review, 10(4), 389-396. 

Organisation for Economic Co-Operation and Development (2007). Understanding 

the brain: The birth of a learning science. Paris, France: OECD Publishing. 

Organisation for Economic Co-operation, and Development [OECD]. (2002). 

Understanding the Brain: Towards a New Learning Science. Paris. 



 

30 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Orlinsky, D. E. and Howard, K. I. (1986). Process and outcome in psychotherapy. In 

S. L. 182 Garfield & A. E. Bergin (Eds.), Handbook of psychotherapy and 

behavior change (3 rd ed.) (pp. 34-76) . New York, NY: Wiley. 

Özdoğru, A., ve  Balatekin, N . (2018). Neuromyths as a challenge and opportunity 

for the learning and teaching of neuroscience . Cumhuriyet Uluslararası 

Eğitim Dergisi , 7 (4) , 483-494. 

Papadatou-Pastou, M., Gritzal, M., and Barrable, A. (2018). The learning styles 

educational neuromyth: lack of agreement between teachers’ judgments, 

self-assessment, and students’ intelligence. Frontiers in Education, 3, 1-5. 

Papadatou-Pastou, M., Touloumakos, A.K., and Koutouveli, C. (2020). The learning 

styles neuromyth: when the same term means different things to different 

teachers. European Journal of Psychology of Education. 

https://doi.org/10.1007/s10212-020-00485-2 erişim tarihi: 16.01.2021. 

Patton, K. E. and Campbell, S. R. (2011). Educational neuroscience: Initiatives and 

emerging Issues. UK: Wiley-Blackwell. 

Perry, N. E., and Ahmend, R. (2011). Studying self-regulated learning in 

classrooms. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Handbook of self-

regulation of learning and performance. (pp. 124-165) New York, NY: 

Routledge. 

Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self. Mahweh, NJ: 

Erlbaum. 

Schore, A. N. (2003b). Affect regulation and the repair of the self. New York, NY: 

W. W. Norton. 

Schore, J. R. and Schore, A. N. (2008). Modern attachment theory: The central role 

of affect regulation in development and treatment. Clinical Social Work 

Journal, 36, 9-20.  

Schwartz, M. S., Hinesley, V., Chang, Z., and Dubinsky, M. (2019). Neuroscience 

konwledge enriches pedagojical choices. Teaching andtaecher education, 

83, 87-98. 

Siegel, D. J. (2012). The developing mind: How relationships and the brain interact 

to shape who we are (2nd ed.). New York, NY: Guildford Press. 



 

 31 

Sousa, D. A. (2010). Mind, Brain, and Education: Neuroscience implications for the 

classroom. Bloomington, IN: Solution Tree Press. 

Szucs, D. and Goswami, U. (2007). Educational neuroscience: Defining a new 

discipline for the study of mental representations. Mind, Brain, and 

Education, 1(3), 114- 127. 

Tan, Y. S., Amile, J. J., and Yoro, K. (2019). Devoloping theoretical coherence in 

teaching and learning: case of neuroscience-farmed learning study. 

Thereoretical coherence in teaching and learning, 8, 229-243. 

Tham, R., Walker, Z., Tan, S. H. D., Low, L. T., Hsing, S., and Chen, A. (2019). 

Translating education neuroscience for teachers, Learning: research and 

practice, 5 (2), 149-173. 

Thomas, M. C., and Ansari, D. (2020). Educational neuroscinece: why is 

neuroscience relevant to education? Michael T., Denis M. & Iroise D. (Ed.) 

Educational neuroscience develoment across life span (pp. 3-22), ABD, 

Routledge. 

Tokuhama-Espinosa, T. N. (2008). The scientifically substantiated art of teaching: A 

study in the development of standards in the new academic field of 

neuroeducation (mind, brain, and education science). PhD thesis, Capella 

University, Minneapolis, MN. 

Torrijos-Muelas, M., González-Víllora, S., and Bodoque-Osma, A. R. (2021). The 

persistence of neuromyths in the educational settings: a systematic review. 

Frontiers in psychology, 11, 1-18. 

Tsiara, A., and Mikropoulas, T. (2019). An educational neuroscience approach in 

the design of digital educational games, Themes in eLearning, 12 (1), 17-

34. 

Willis, J. (2007). Why brain research can educators trust? Phi Delta Kappan, 88(9), 

697- 699. 

Zull, J. E. (2011). From brain to mind: Using neuroscience to guide change in 

education. Sterling, VA: Stylus Publishing. 

 



 

32 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

 



 
 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2 

TÜRKĠYE’DE ‘MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ MESLEĞĠNDE 

TÜKENMĠġLĠK ALANYAZINI’ SORUNSALI
1
 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÖZTÜRK
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Bu çalışma, 5. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi‟nde sözlü 

bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, 

Bolu, Türkiye. E-mail: ozlem.ozturk@ibu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-1500-2968 

mailto:ozlem.ozturk@ibu.edu.tr


 
34 EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 35 

GĠRĠġ 

1980‟lerden itibaren her düzeydeki eğitimin amacı ve içeriği küresel 

piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir (Sayılan, 

2006). Yerelleşme temelinde kamusal alanda yaşanan dönüşümler, 

doğal olarak eğitim hizmetini de dönüştürmüş ve sistem içerisinde 

okul, aile ve öğrenci ile birlikte öğretmeni de yeniden 

konumlandırmıştır (Ömür, 2017). Öğretmenin pedagojik rolü, son 40 

yıla damga vuran mevcut ideolojide küresel piyasanın taleplerini 

karşılayabilecek „ürün odaklı bilgi toplumu‟ yetiştirmeye evrilmiştir. 

Öğretmen yetiştirme programları da „ürün odaklı eğitim modeli‟ 

çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu politik-ideolojik dönüşüm 

öğretmeni, „belli yeterlik alanlarında bilgi, beceri, tutum ve 

davranışları kazanmış uzman‟ tanımlamasının da ötesine taşımıştır. 

Örneğin Türkiye‟de, ilgili kanunda öğretmenlik mesleği; genel kültür, 

özel alan ve pedagojik formasyon yeterlik alanlarıyla tanımlanırken 

(MEB, 1973: madde 43), daha güncel bir çalışmada 6 genel yeterlik 

alanı altında 31 alt başlıkta 250‟ye yakın performans göstergesiyle 

tanımlanmıştır (MEB, 2008). Son değişiklikle birlikte bu çerçeve 3 

genel yeterlik alanı, 11 alt yeterlik ve 65 yeterlik göstergesi şeklinde 

daraltılmış (MEB, 2017) ve teoride öğretmenlerin yüreğine birazcık su 

serpilmiştir! Kısaca; „Öğretmen kimdir?‟ sorusunun güncel cevabını 

vermek eğitim araştırmacıları için oldukça zordur.  

Öğretmenin, dönüşüm sürecinde değişen rolü ile birlikte sorumluluk 

alanı da genişlemiştir. Yeni sistemin beklentilerini karşılama çabası ve 

başa çıkma mücadelesi, öğretmenin performansını olumsuz etkilemiş 
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ve mesleki sorunlarını arttırmıştır. Günümüz eğitim uygulamalarında 

öğretmenin iyi oluşu ve mesleki gelişimi için yapılması gereken 

yatırımların göz ardı edilmesi (Öztürk ve Öztürk, 2019), 

öğretmenlerin yaşadığı halihazırdaki örgütsel sorunların yanısıra gün 

geçtikçe artan farklı bireysel sorunların da yaşanmasına yol açmıştır. 

Tükenmişlik çalışan eğitim araştırmacılarının yakından tanıdığı; 

modern yaşama ayak uyduramayan Buddenbrook ailesinin çöküşüyle 

sonuçlanan başarısızlıklar ve değerler kaybı, Hemşire Jones‟ın hayal 

kırıklıkları veya Greene‟in romanındaki mimarın yaşadığı „işine karşı 

idealizmin ve tutkunun sönmesi‟ (Greene, 1961; Maslach ve 

Schaufeli, 2017), son yıllarda öğretmenler arasında sıklıkla görülür 

olmuştur. Farber‟in (1982) ifade ettiği gibi, „hırpalanmış öğretmen 

sendromu‟ olarak tanımlanan ve eğitim sisteminin tüm bileşenlerini 

etkileme gücüne sahip olan öğretmen tükenmişliği, günümüz eğitim 

sistemleri için büyük bir endişe kaynağına dönüşmüştür. Bu endişe, 

özellikle müzik eğitimi araştırmacıları tarafından dikkate alınmalıdır. 

Çünkü, araştırma sonuçları müzik öğretmenlerinin, toplumda var olan 

yerleşik algının aksine, tükenmişlik olgusunu en ağır biçimde yaşayan 

gruplardan biri olduğunu göstermektedir.  

Tükenmişlik, 1970‟lerde Kuzey Amerika‟da akademik çalışmalara 

dahil olmuştur. 1980‟lerin başından itibaren görgül araştırmalar ve 

teorik çalışmalar yoluyla müzik öğretmenliği araştırmalarında ele 

alınmaya başlanmıştır. Bu tarihsel süreç, müzik öğretmenlerinin 

tükenmişliği konusunda zengin bir uluslararası alanyazının oluşmasını 

sağlamıştır. Buna karşın, öğretmen tükenmişliği ulusal alanyazında ilk 
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kez 1990‟larda kendine yer bulabilmiştir. 2000‟li yıllarda ise müzik 

eğitimi alanı araştırmacılarının dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla 

Türkiye‟de, müzik öğretmenliği bağlamında tükenmişlik konusunu 

tartışabileceğimiz alanyazın henüz olgunlaşmamıştır. Daha da 

önemlisi, mevcut alanyazında müzik öğretmenlerinde tükenmişlik 

temalı araştırmalara ihtiyatlı yaklaşılmasını gerektiren bazı bilimsel 

ipuçları vardır. Bu çalışma, Türkiye‟de müzik öğretmenlerinin 

tükenmişliğini inceleyen araştırmalar üzerinden bu ipuçlarına 

odaklanmakta ve mevcut çalışmaların alana katkısını tartışmaya 

açmaktadır.  

Çalışma iki ana bölüm altında yapılandırılmıştır. Kavramsal ve 

kuramsal çerçevenin yer aldığı ilk bölümde, tükenmişlik ve öğretmen 

tükenmişliğine kısaca değinilmiş; müzik öğretmenliğinde tükenmişlik 

olgusu, Türkiye‟deki ilgili görgül araştırmalara yansı(tıla)mayan yurt 

dışı kaynaklı çalışmalar ve bu çalışmalarda vurgulanan alana özgü 

temalar çerçevesinde tartışılmış; tükenmişliğin ölçümünde öne çıkan 

bazı ölçme araçları açıklanmış; bu ölçme araçları arasında en fazla 

tercih edilenlerden biri olan Maslach Tükenmişlik Envanterleri 

tanıtılmış; Türkiye‟de öğretmen tükenmişliği araştırmalarında sıklıkla 

başvurulan ancak çoğunlukla ilk versiyonla karıştırılan ve hatalı 

puanlama yapılan Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu 

detaylandırılmış; çalışmanın amacı serimlenmiş ve araştırmanın 

metodolojik kurgusu açıklanmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye‟de, 

„müzik öğretmenlerinde tükenmişlik‟ temalı görgül araştırmalarda 

tespit edilen ortak sorunlar 5 başlık altında sunulmuş ve sonsöz başlığı 
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altında genel bir değerlendirme paylaşılmıştır. Çalışmanın, Türkiye‟de 

tükenmişlik konusunu görgül bir yaklaşımla ele almak isteyen müzik 

alanı araştırmacılarına tematik ve metodolojik konularda yol 

göstermesi beklenmektedir. 

1. KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. TükenmiĢlik 

Tükenmişlik olgusu, ilk kez sosyal bir sorun olarak ele alınmıştır. Bu 

nedenle, ilk tükenmişlik anlayışı akademik kaygılardan ziyade 

pragmatik olarak şekillenmiştir. Kavramsal gelişimin bu öncü 

aşamasında, tükenmişliğin klinik tanımları üzerinde durulmuştur. 

Kavram; 1970‟lere kadar az sayıdaki bazı çalışmalarda işlenmekle 

birlikte, ilk kez klinik psikolog H. J. Freudenberger tarafından 

akademik alanyazına kazandırılmıştır (Maslach ve Schaufeli, 2017; 

Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001). Freudenberger, motivasyon ve 

bağlılık kaybı sürecini açıklamak için kullandığı tükenmişlik 

kavramını; “enerji, güç veya kaynaklar üzerindeki aşırı taleplerden 

dolayı başarısız olma, yıpranma veya tükenme” (Freudenberger, 1974: 

159) olarak tanımlar.  

Konuyla ilgili ilk kapsamlı çalışmalar sosyal psikolog C. Maslach 

tarafından yapılmıştır. Maslach, insanla birebir ilişkisi olan işlerde 

çalışan kişilerin yaşadığı stresin ve başa çıkma stratejilerinin, mesleki 

kimlik ve iş davranışı üzerinde önemli etkileri olduğunu savunur. 

Maslach‟a göre tükenmişlik, “kronik iş stresine bağlı olarak ortaya 

çıkan ve tükenme, sinizm ve düşük iş verimi şeklinde kendini gösteren 
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psikolojik bir sendromdur” (Maslach ve Leiter, 2007: 368). Maslach, 

tükenmişliği çok boyutlu bir yapı ile ele almış ve duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarı şeklinde kavramsallaştırmıştır. 

Maslach Modeli‟nde; duygusal tükenme, bireyin iş hayatında 

duygusal olarak yıpranmış ve yorgun olmasını; duyarsızlaşma (veya 

sinizm), hizmet verdiği kişilere karşı duygudan yoksun ve düşmanca 

bir tavır sergilemesini; kişisel başarının azalması ise kişinin kendini 

mesleğinde yetersiz ve başarısız görmesini ifade eder. Model‟e göre, 

duygusal tükenme tükenmişliğin ilk bileşenidir; duyarsızlaşma, bu 

aşamadan sonra bir başa çıkma yöntemi olarak gelişir ve daha sonra 

kişisel başarı eksikliği hissi oluşur. Duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşmanın gözlemlendiği bireylerde kişisel başarısının 

azalması kaçınılmaz bir durumdur (Maslach, Jackson ve Leiter, 1996; 

Maslach vd., 2001).  

Maslach, kuramsal çalışmaların yanısıra çeşitli meslek gruplarında 

yaşanan tükenmişlik olgusunu ölçmek amacıyla Maslach Tükenmişlik 

Ölçekleri‟ni geliştirmiştir. Güçlü psikometrik özelliklere sahip olan ve 

araştırmacılar tarafından yaygın biçimde kullanılan bu ölçekler, ilgili 

alanyazının oluşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte 

Maslach modeli, günümüze kadar tükenmişlikle ilgili birçok tanımın 

formüle edilmesine ve farklı modellerin geliştirilmesine öncülük 

etmiştir. Çalışmaların iki ortak görüşünü vurgulamak gerekirse; ilki, 

günümüzde kabul gören bir tanıma göre tükenmişlik; beklentiler, 

tutumlar, güdüler ve duygular içeren, bireysel düzeyde ortaya çıkan 

içsel psikolojik bir deneyimdir. Diğeri ise, tükenmişlik; stres, iş 
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doyumu, motivasyon ve örgütsel bağlılıkla yakından ilişkilidir ve 

tükenmişliğin çözümü için örgütsel müdahalelere ihtiyaç vardır 

(Altay, 2007; Dalkılıç, 2014; Golembiewski, 1989; Golembiewski ve 

Munzenrider, 1990).  

1.2. Öğretmen TükenmiĢliği 

Öğretmenlik mesleğinde; örgütsel yapı, örgütsel beklentiler ve çalışma 

koşulları nedeniyle yüksek düzeyde stres, yıpranma, düşük iş doyumu 

vb. sorunlar görülebilmektedir. Tükenmişlik, eğitim sisteminin en 

stratejik temsilcisi olan öğretmenlerin yaşadığı bu sorunları açıklamak 

için başvurulan güncel kavramlardan biridir. Başta Maslach Modeli 

olmak üzere mevcut modeller, öğretmen tükenmişliğini 

çözümlememize katkı sağlayan birçok bilimsel çalışmanın kuramsal 

dayanağını oluşturmuştur. Mevcut bilgi birikimi, öğretmen 

tükenmişliğinin varlığı, nedenleri ve sonuçları hakkında önemli 

bulgular sunmuş ve derinlemesine tartışabileceğimiz güvenilir bir 

zemin oluşturmuştur. 

Tükenmişlik yaşandıktan sonra bu sendromun azaltılması ya da yok 

edilmesi, önlenmesinden daha güç ve pahalı olabilmektedir. Bu 

nedenle öğretmen tükenmişliği; geniş bir perspektiften ele alınması 

gereken, kompleks ve örgütsel, sosyal ve bireysel birçok değişkenle 

ilişkili olan bir sorundur (Akçatepe, Kaner ve Sucuoğlu, 2001; 

Ballantyne ve Retell, 2020; Lens ve Jesus, 1999; McLain, 2005). 

Günümüzde strese yol açan birçok etken, öğretmenlerde tükenmişlik 

yaşama riskini arttırmaktadır. İlgili çalışmalar, öğretmen 
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tükenmişliğine yol açan etkenleri farklı başlıklar altında ele 

almaktadır. Genel bir bakışla bu etkenler; istenmeyen öğrenci 

davranışları, düşük ücret politikaları, rol çatışması ve rol belirsizliği, 

aşırı iş yükü, kalabalık sınıflar, yetersiz fiziki koşullar, olumsuz sınıf 

iklimi, karar alma süreçlerine katılımın sınırlanması, yöneticilerden ve 

meslektaşlardan alınan zayıf destek, motivasyon düşüklüğü, örgütün 

öğretmen taleplerini karşılayamaması (Baysal, 1995; Cemaloğlu ve 

Şahin, 2007; Farber, 1982; Girgin, 1995; Hastings ve Bham, 2003; 

Seferoğlu, Yıldız ve Yücel, 2014; Sucuoğlu ve Kuloğlu, 1996; 

Tümkaya, 1996) şeklinde özetlenebilir. 

Öğretmen tükenmişliğinin kaynağı olarak gösterilen yukarıdaki 

etkenler, öğretmenlerde olumsuz tutum ve davranışların yaşanmasına 

yol açmakta, bu durum öğretim süreçlerine yansıyabilmektedir. İlgili 

araştırmalar, öğretmen tükenmişliğinin; depresyon, öfke, endişe, kendi 

kendini suçlama, karamsarlık, odaklanma güçlüğü, umutsuzluk, 

özgüven kaybı gibi psikolojik; devamsızlık, düşük iş performansı, 

öğretim süreçlerini planlamada özensizlik, öğrencilere karşı düşük 

tolerans, sınıf içi disiplinde zayıflık gibi davranışsal bir dizi sonucu 

olduğunu göstermektedir (Gençay, 2007; Hamann ve Daugherty, 

1985; Hamann, Daugherty ve Mills, 1987; Lens ve Jesus, 1999; 

McLain, 2005).  

Mevcut sonuçlar, özellikle örgütsel bazı tedbirler alınmadığı sürece, 

öğretmen tükenmişliğinin eğitim kurumlarında giderek yaygınlaşacağı 

ve eğitim sistemlerine telafisi güç zararlar vereceği yönündeki 

endişeyi arttırmaktadır. Bu nedenle, eğitimin kalitesi, sürekliliği ve 
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tutarlılığı üzerindeki etkisi açık olan öğretmen tükenmişliğinin 

(Farber, 1982) çözümlenmesi hem bireysel hem de toplumsal 

bağlamda önem taşımaktadır. 

1.3. Müzik Öğretmenlerinde TükenmiĢlik 

Müzik öğretmenliği, tükenmişliğin yoğun yaşandığı branşlardan 

biridir (Figueras, 2014; Hodge, Jupp ve Taylor, 1994). Öğretmen 

tükenmişliğine yol açan; öğrenci motivasyonu eksikliği ve disiplin, 

maaş, kalabalık sınıflar, iş yükü, yönetici ilgisizliği, rol belirsizliği, 

bütçe yetersizliği vb. genellenebilir nitelikteki örgütsel ve bireysel 

birçok etken müzik öğretmenleri için de geçerlidir (Figueras, 2014; 

Gordon, 1997; Hamann vd., 1987; Hodge vd., 1994; McLain, 2005; 

Nimmo, 1986; Varona, 2019). Diğer taraftan araştırmalar, 

tükenmişliğin branşlara göre farklılaştığını ve müzik öğretmenlerinin 

diğer branş öğretmenlerine göre daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını 

ortaya koymaktadır. Örneğin McLain (2005), beş farklı branşla 

yürüttüğü çalışmasında, müzik öğretmenlerinin diğer branşlara göre 

daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını belirlemiştir. Benzer 

şekilde Figueras (2014), müzik öğretmenlerinin ABD ulusal 

normlarına göre daha yüksek düzeyde duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma yaşadıklarını saptamıştır. Farklı çalışmalarda da benzer 

sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir (Hamann vd., 1987; Madsen ve 

Hancock, 2002; McLain, 2005; Nimmo, 1986; Pascoe vd., 2005). 

Günümüzde müzik öğretmenlerinin yaşadığı yüksek tükenmişliği; 

okul müzik eğitiminin marjinalleştirilmesine, mesleki statü kaybına ve 
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uygulama şokuna bağlamak mümkündür (Öztürk ve Öztürk, 2020). 

Giriş bölümünde vurgulandığı üzere, eğitim sistemlerinde köklü 

değişime yol açan güncel politik-ideolojik dönüşüm, müzik 

öğretmeninin rolünü ve müzik dersinin konumunu da yeniden 

şekillendirmiştir. Yeni sistem, müzik ve beşeri bilimlerden ziyade 

akademik olarak daha güçlü kabul edilen matematik, fen bilimleri ve 

anadil gibi alanları müfredatların ve okulların merkezine 

yerleştirmiştir (Figueras, 2014; Hodge vd., 1994; Sparkes, Templin ve 

Schempp, 1990). Diğer bir ifadeyle müzik eğitimi, müfredatların 

temel bir bileşeni olarak görülmemiştir (Pascoe vd., 2005). Örneğin, 

müzik dersi kazanımları; akademik alan kazanımlarını temel alan 

uluslararası sınavlarda veya Türkiye özelinde ulusal düzeyde yapılan 

Ortaöğretim, Yükseköğretim ve Kamu‟ya geçiş sınavlarında kendine 

yer bulamamıştır. Müzik eğitiminin estetik ve işlevsel öğrenme 

çıktılarını göz ardı eden bu dönüşüm okul müzik eğitimini 

marjinalleştirmiş (Ballantyne, 2005; Hodge vd., 1994; Krueger, 1999; 

Sparkes vd., 1990; Wiggins ve Wiggins, 2008) ve müzik öğretmeninin 

statüsüne zarar vermiştir (Figueras, 2014; Hamann vd., 1987; Pascoe 

vd., 2005). Günümüzde müzik dersleri, “akademik öğretmenler için 

bir mola” (Madsen ve Hancock, 2002: 15) şeklinde anılır olmuştur. Bu 

algıya bağlı olarak, öğrencilerin müzik dersinden beklentileri ve sınıf 

içi davranışları, diğer derslerle karşılaştırıldığında oldukça 

farklılaşmıştır. Öğretmen tükenmişliğinin en önemli nedenlerinden 

biri olan disiplin sorunu, müzik derslerinde daha da artmıştır. Bununla 

birlikte, araştırmaların ortak sonuçlarına göre müzik öğretmenleri, 

okul sistemini oluşturan bileşenlerin; karar alma süreçlerine dahil 
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edilmeme, derse karşı gereken ilginin gösterilmemesi, yoğun iş 

yüküne rağmen teşvik edilmeme, belirsiz hedefler ve roller talep etme 

gibi olumsuz tutum ve davranışlarına maruz kalmaktadır (Gordon, 

1997; Hodge vd., 1994; Krueger, 1999; McLain, 2005; Varona, 2019). 

Kısa bir ifadeyle; mesleki birçok sorunun temel kaynağını oluşturan 

bu marjinalleştirme ve statü kaybı sorunları, müzik öğretmenlerinde 

tükenmişliğin daha fazla yaşanmasına yol açabilmektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin ilk yılları oldukça kritik, zor ve stresli bir 

dönemdir (Gordon, 1997; Krueger, 1999). Mesleki kimliğin ve 

öğretim yeterliklerinin inşa edilmeye başlandığı bu dönemde 

(Ballantyne ve Zhukov, 2017), genç öğretmenlerin bazıları hayallerini 

sınıflarda gerçekleştirmenin bir yolunu bulurken, diğerleri için 

mesleğin gerçekleri ile meslekten beklentiler çoğu zaman 

çelişmektedir. Yaşanan çelişki, hayal kırıklığına, coşku ve enerji 

kaybına ve bazen travmatik kimlik krizine yol açabilmektedir (Meijer 

vd., 2011, akt. Delamarter, 2015: 2). Okul yaşamına ilişkin beklentiler 

ile öğretimin gerçekleri arasındaki tutarsızlık sonucunda ortaya çıkan 

ve „uygulama şoku‟ olarak tanımlanan bu durum müzik 

öğretmenlerinde tükenmişliğe yol açan önemli etkendir (Ballantyne, 

2005; Ballantyne ve Retell, 2020; Bernhard, 2006; Figueras, 2014; 

Gordon, 1997). Mesleki kimliği güçlü olan öğretmen adayları, 

mesleğin ilk yıllarında karşılaştıkları zorlukları aşma ve sorunlara 

uyum sağlama konusunda daha başarılıdır. Diğer bir ifadeyle; mesleki 

kimlik, uygulama şokunun etkisini azaltan veya arttıran bir etkiye 

sahiptir (Ballantyne ve Retell, 2020; Cole ve Knowles, 1993, akt. 
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Delamarter, 2015: 3). Müzik öğretmeni adaylarının meslek 

tercihlerinde müzik yeteneğinin etkili olduğu bilinmektedir. Buna 

bağlı olarak, müzik öğretmenleri, hizmet öncesi eğitim süreçlerinde 

ağırlıklı olarak müziksel performans odaklı bir mesleki kimlik 

geliştirmekte, mesleğe başladıkları andan itibaren bu kimlik eğitimci 

kimliğine doğru evrilmektedir (Eyre, 2009; Isbell, 2008). Ancak, 

müzik öğretmenleri; kişisel başarı ve mesleki kimlik algıları yüksek 

olmasına karşın (Bernhard, 2006; Figueras, 2014; Öztürk ve Öztürk, 

2020), mesleğin ilk yıllarında pedagojik bilgi ve planlama eksikliği ile 

karşılaşmakta (Ballantyne, 2005; Gordon, 1997; Hodge vd., 1994), 

müzisyenlik ve öğretmenlik becerilerini eşgüdümlü yürütememekte ve 

bu iki rol arasında çatışma yaşamaktadır. Diğer bir ifadeyle tümleşik 

bir mesleki kimlik oluşmamaktadır (Eyre, 2009; Isbell, 2008). Bu 

sorunlar dizisi, müzik öğretmenlerinin uygulama şokuna maruz 

kalmalarına ve diğer branş öğretmenlerine kıyasla daha fazla 

tükenmişlik yaşamalarına yol açmaktadır.  

1.4. TükenmiĢliğin Ölçümü 

Alanyazında, tükenmişliğin kaynaklarına ve sonuçlarına odaklanan 

çalışmaların yanısıra tükenmişlik olgusunun ölçümüne yönelik 

çalışmaların da yürütüldüğü bilinmektedir. Bu çalışmalar arasında; 

Tükenmişlik Ölçeği, Shirom-Melamed Tükenmişlik Ölçeği, Bergen 

Tükenmişlik Envanteri, Oldenberg Tükenmişlik Envanteri, Kopenhag 

Tükenmişlik Envanteri ve Maslach Tükenmişlik Envanterleri 

tükenmişliğin ölçümü için geliştirilen başlıca ölçeklerdir. Anılan 

ölçekler tükenmişliği farklı perspektiflerden ele almaktadır. Örneğin; 
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Oldenburg Tükenmişlik Envanteri, yorgunluk ve işten uzaklaşma alt 

boyutlarından oluşurken (Demerouti, Mostert ve Bakker, 2010), 

Tükenmişlik Ölçeği bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenmişlik 

durumunu ölçmektedir (Malach-Pines, 2005). Kopenhag Tükenmişlik 

Envanteri kişisel tükenmişlik, işle ilgili tükenmişlik ve hedef kişilerle 

(müşteri, hasta, öğrenci vb.) ilişkili tükenmişliği ölçmeyi 

amaçlamaktayken (Kristensen vd., 2007), Shirom-Melamed 

Tükenmişlik Ölçeği fiziksel yorgunluk, duygusal tükenme ve bilişsel 

yorgunluk arasında ayrım yapmaktadır (Shirom ve Melamed, 2006). 

Bergen Tükenmişlik Envanteri ise tükenmişliği; tükenme (duygusal 

bileşen), sinizm (bilişsel bileşen) ve yetersizlik hissi (davranışsal 

bileşen) şeklinde üç boyutta ele almaktadır (Salmela-Aro vd., 2011). 

Gerek güçlü psikometrik özellikleri gerekse kolay kullanımı özelliği 

ile öne çıkan ve araştırmacılar tarafından sıklıkla tercih edilen 

Maslach Tükenmişlik Envanteri ise tükenmişliği üç boyutlu bir yapıda 

ölçmektedir. Envanter, müzik öğretmenlerinin tükenmişliğine 

odaklanan yurtdışı menşeili araştırmalarda olduğu gibi Türkiye‟de 

yürütülen ilgili araştırmalarda da en çok tercih edilen ölçme aracıdır. 

Buna karşın ulusal müzik öğretmenliği tükenmişlik alanyazınında 

ölçeğin tanıtımında ve verilerin istatistik analizlerinde kritik hatalar 

yapıldığı görülmektedir. Araştırmaların geçerlik-güvenirliğini 

tartışmaya açık hale getiren bu sorundan dolayı, Maslach Tükenmişlik 

Envanterleri ve Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu ayrı 

başlıklar altında açıklanmıştır. İlk başlıkta; envanterlerin versiyonları, 

geliştirilme süreçleri ve boyutları sunulmuştur. İkinci başlıkta; 



 
 47 

öğretmen tükenmişliği araştırmalarında sıklıkla başvurulan ancak 

çoğunlukla ilk versiyonla karıştırılan „Eğitimci Formu‟ 

detaylandırılmıştır. Bu iki başlık, ilgili bölümde serimlenen geçerlik-

güvenirlikle ilgili bazı sorunların okuyucu tarafından anlaşılabilmesi 

için gerekli görülmektedir. 

1.5. Maslach TükenmiĢlik Envanterleri  

Maslach Tükenmişlik Envanteri‟nin farklı meslek grupları için farklı 

yıllarda yayınlanan üç versiyonu mevcuttur. 1981 yılında, Maslach 

Burnout Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS)
3
 adıyla 

yayınlanan ilk versiyonda 6 ölçek yer almaktadır. Maslach Modeli‟ne 

göre yapılandırılan ölçekler, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma ve 

Kişisel Başarı boyutlarından oluşmaktadır. Her boyut; tükenmişliğin 

ne sıklıkta gerçekleştiğini ve bu deneyimin hangi yoğunlukta 

yaşandığını belirlemek amacıyla, sıklık ve yoğunluk olmak üzere iki 

alt boyutta puanlanabilmektedir. Ölçekler; Duygusal Tükenme Sıklığı, 

Duygusal Tükenme Yoğunluğu, Duyarsızlaşma Sıklığı, 

Duyarsızlaşma Yoğunluğu, Kişisel Başarı Sıklığı ve Kişisel Başarı 

Yoğunluğu şeklinde adlandırılmıştır.  

                                                            
3 Ulusal alanyazında, ölçeklerin Türkçe çevirisi farklı şekillerde yapılmıştır. Yazar, 

var olan karışıklığa katkıda bulunmamak için ölçek isimlerini özellikle özgün 

dilinde kullanmıştır. Aynı düşünceyle, 3. versiyonda yer alan MBI-GS‟nin boyutları 

da özgün dilinde verilmiştir. Buna karşın, Maslach Burnout Inventory-Educators 

Survey (MBI-ES), öğretmen tükenmişliği araştırmalarında oldukça yaygın şekilde 

kullanıldığı için ilgili başlıkta ve içerikte İnce ve Şahin (2015)‟in Türkçe çevirisi 

referans alınarak Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu (MTE-EF) 

şeklinde kullanılmıştır. 
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1986 yılında yayınlanan 2. versiyonda, MBI-HSS ile birlikte Maslach 

Burnout Inventory-Educators Survey (MBI-ES) kullanıma 

sunulmuştur. MBI-HSS‟nin bazı ögelerinin değiştirilmesi ile 

oluşturulan MBI-ES, eğitimcilerde yaşanan tükenmişliği ölçmek için 

tasarlanmıştır. 1986 yılına kadar yapılan çalışmalarda, ilk 

versiyonunda yer alan yoğunluk ve frekans boyutları arasındaki 

ilişkinin „yüksek‟ olduğu belirlenmiş ve 2. versiyonda yer alan 

formlarda yalnızca frekans boyutuna yer verilmiştir.  

Tükenmişliğin, insan kaynakları sektöründe çalışanlarla sınırla 

olmadığı, farklı meslek gruplarında da yaygın olarak ortaya çıktığı 

görüşü üzerine 1996 yılında yayınlanan 3. versiyona, var olan iki 

ölçeğin yanısıra Maslach Burnout Inventory-General Survey (MBI-

GS) eklenmiştir. MBI-GS formunda, diğer iki formdan farklı olarak, 

Exhaustion, Cynicism ve (reduced) Professional Efficacy boyutları yer 

almaktadır (Figueras, 2014; Hamann vd., 1987; Maslach ve Leiter, 

2007; Maslach vd., 1996; Maslach vd., 2001; Nimmo, 1986). 

1.6. Maslach TükenmiĢlik Envanteri-Eğitimci Formu 

Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu, Maslach, Jackson ve 

Schwab tarafından, eğitimcilerin yaşadığı tükenmişliği ölçmek 

amacıyla geliştirilmiştir (Maslach vd., 1996). Birçok farklı dile 

çevirisi yapılan ölçeğin Türkçe‟ye ilk uyarlaması Girgin (1995) 

tarafından yapılmıştır. Sonraki yıllarda İnce ve Şahin (2015) 

tarafından özgün haline bağlı kalınarak, daha detaylı ve açık bir 

uyarlamanın yapıldığı görülmektedir. MTE-Eğitimci Formu‟nun 
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Duygusal Tükenme (DT) boyutu, enerjinin tükenmesine bağlı gelişen 

yorgunluk ve tükenme hissini; Duyarsızlaşma (D) boyutu, eğitimcinin 

öğrencilere yönelik olumsuz duygu ve davranışlarını; Kişisel Başarı 

(KB) boyutu ise eğitimcinin algılanan yeterlik ve yüksek üretkenliğe 

bağlı yaşadığı başarı hissini ifade eder.  

Tükenmişlik düzeyi tek bir puan yerine boyutlardan alınan üç ayrı 

toplam puanla değerlendirilir. Her boyutun toplam puanı, madde 

puanlarının toplanmasıyla elde edilir. Boyutların toplam puanları 

birleştirilerek tek bir puan elde edilemez. Envanterin tersten 

puanlanacak herhangi bir alt boyutu bulunmamaktadır. DT ve D 

boyutlarında alınan yüksek puan yüksek düzeyde tükenmişliği, KB 

boyutunda alınan yüksek puan ise düşük düzeyde tükenmişliği gösterir 

(Figueras, 2014; Girgin, 1995; İnce ve Şahin, 2015: 389; Maslach vd., 

1996). KB boyutu; puanlama ve yorumlama arasındaki ters yönlü 

ilişkiden dolayı kişisel başarısızlık hissi veya azalan kişisel başarı 

şeklinde de yorumlanabilir (İnce ve Şahin, 2015). 

Formun geçerlik-güvenirliği birçok araştırma ile sınanmıştır 

(Belcastro, Gold ve Hays, 1983; Figueras, 2014; Maslach vd., 1996: 

206; McLain, 2005). Gold (1984) tarafından yapılan çalışmada; DT 

için .88; D için .74; KB için .72 değerleri elde edilmiştir (akt. Maslach 

vd., 1996: 206). Formun ilk Türkçe uyarlamasında alfa değerleri; DT 

için .87, D için .63, KB için .74 hesaplanmıştır. İnce ve Şahin‟in 

(2015) çalışmasında ise alfa değerleri; DT için .88, D için .78, KB için 

.74 hesaplanmıştır. Aynı çalışmada, yapılan doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda, elde edilen uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir 
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uyum ölçütlerini karşıladığı ve MTE-EF‟nin özgün yapısının 

korunduğunu saptanmıştır. İnce ve Şahin, boyutlar arası korelasyon 

değerlerinin orta düzeyde yer almasına dayanarak formun farklı 

özellikleri ölçmekte olduğunu vurgulamıştır. Koruklu vd. (2012) 

tarafından da benzer bulgular raporlanmıştır. Bu sonuçlar, duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının ayrı yapılar olarak 

modellenmesi gerektiği (Figueras, 2014) yönündeki görüşlerle 

örtüşmektedir.  

Formda, öğretmenlerin tutum ve davranışlarına karşılık gelen; DT 

boyutunda 9, D boyutunda 5 ve KB boyutunda 8 olmak üzere toplam 

22 madde yer almaktadır. Form 7‟li likert tipi derecelemeye göre 

yapılandırılmıştır. Dereceler; „0-hiçbir zaman, 1-yılda birkaç kez, 2-

ayda bir kez, 3-ayda birkaç kez, 4-haftada bir kez, 5-haftada birkaç 

kez, 6-her gün‟ şeklinde puanlanmaktadır. DT boyutunda alınabilecek 

en yüksek puan 54, D boyutunda 30 ve KB boyutunda 48‟dir. Her 

boyuttan alınan puanlar düşük, orta ve yüksek düzey şeklinde ifade 

edilebilmektedir. DT için 27 ve üzeri yüksek, 17-26 arası orta, 0-16 

arası düşük; D için 14 ve üzeri yüksek, 9-13 arası orta, 0-8 arası 

düşük, KB için 0-30 arası yüksek, 31-36 arası orta, 37 ve üzeri düşük 

tükenmişlik şeklinde yorumlanır. Kategoriler ve sayısal kesme 

noktaları Tablo 1‟de paylaşılmıştır (Ayrıca bkz. Bernhard, 2006: 8; 

Figueras, 2014: 113; İnce ve Şahin, 2015: 390). Formun geliştiricileri 

tarafından, istatistiksel analizler yapılırken kategorizasyonlardan 

ziyade orjinal sayısal puanların kullanılmasına özellikle vurgu 

yapılmaktadır (Figueras, 2014: 97).  
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Tablo 1. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci Formu Puanlama Anahtarı 

Boyutlar 
Tükenmişlik Düzeyi 

Düşük Orta Yüksek 

Duygusal Tükenme 0-16 17-26 27 ve üzeri 

Duyarsızlaşma 0-8 9-13 14 ve üzeri 

Kişisel Başarı* 37 ve üzeri 31-36 0-30 

*Kişisel Başarı boyutu için değerler tersine çevrilir. Yüksek puan=yüksek kişisel başarı ve düşük 

tükenmişlik hissi şeklinde yorumlanır (McLain, 2005: 74). 
 

Alanyazında; „tükenmişlik envanterinde yer alan soru yapıları 

yönlendiricidir‟, „alt boyutlardan bileşik bir puan elde edilemediği için 

tükenmişlik olgusunu ölçmemektedir‟, „araştırmacılar tükenmişliği 

betimlemek için her bir boyutu ayrı ayrı sunmak zorunda 

kalmaktadır‟, „bazı faktör analizi çalışmalarına göre ölçek iki boyutlu 

bir yapıda daha güçlü sonuçlar vermektedir‟ ve „düşük, orta ve yüksek 

düzeyler için belirlenen kesme noktaları görgül dayanak olmadığı için 

tartışmaya açıktır‟ şeklinde bazı eleştiriler vardır (Figueras, 2014). 

Mevcut eleştirilere karşın, Envanter‟in psikometrik özelliklerini 

inceleyen araştırmalar tutarlı sonuçlar sunmuştur.  

Diğer taraftan, Türkiye‟de yapılan bazı uyarlama çalışmalarında ölçek 

5‟li likert şeklinde düzenlenmiştir. Ancak 5‟li likert yapısının, „her 

zaman…hiçbir zaman‟ aralığında yer alan ifadelerin muğlaklık 

içermesinden dolayı, öğretmenler gibi bilinçli ve deneyimli 

katılımcılar arasında fazla düşünmeye sebebiyet vererek kişiyi 

manipüle etmeye yönlendirdiği ve bu nedenle ayırt ediciliğinin düşük 

olduğu yönünde bazı eleştiriler vardır. 5‟li yapıda, özellikle mesleğe 

ve öğrencilere karşı tutumlara yönelik olumsuz soruların, benlik 

saygısına rahatsızlık vermesi sebebiyle, öğretmenler tarafından bilinçli 
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olarak manipüle edildiği saptanmıştır. Buna karşın, MTE-EF‟nin 

özgün formunda yer alan maddeler, öğretmenlerin tutumlarını 

yönlendirmeyen ve onlarda kaygı oluşturmayan ifadelerden 

oluşmaktadır. Gün, hafta, ay ve yıl gibi zaman dilimlerini içeren 7‟li 

seçenekler, soru kökü olumsuz olsa da öğretmenlerin zaman zaman 

bunu yaşayabileceği ve bu olumsuz düşüncelere sahip olabileceği ile 

ilgili onların bilinçaltlarına „sen yine de her şeye rağmen iyi bir 

öğretmensin‟ mesajı verebilmektedir (Atlı ve Deniz, 2019: 55). 

Bundan dolayı araştırmacıların, bazı Türkçe uyarlamalarda sunulan 5 

seçenekli yapı yerine özgün formda yer alan 7 seçenekli yapıyı 

kullanmaları önerilmektedir. 

1.7. ÇalıĢmanın Amacı 

Kavramsal çerçevede serimlendiği üzere, uluslararası alanyazın müzik 

öğretmenliğinde tükenmişlik olgusunu tartışabileceğimiz güçlü görgül 

araştırma sonuçları sunmaktadır. Buna karşın tükenmişliğe yol açan 

etkenler, ülkelerin sosyal, kültürel ve örgütsel yapılarına göre 

değişiklik gösterebilir. Bu anlamda ulusal çalışmalar önemli 

görülmektedir. Türkiye‟de öğretmen tükenmişliği, 1990‟lı yılların 

başından itibaren görgül araştırmalarda ele alınmıştır. Baysal (1995), 

Girgin (1995), Tümkaya (1996), Sucuoğlu ve Kuloğlu (1996) gibi 

bilim insanları tarafından yürütülen öncül çalışmalar, Türkiye‟de hem 

yeni bir çalışma sahası açmış hem de örnek bir kavramsal çerçeve 

sunmuştur. Buna karşın Türkiye‟de tükenmişlik teması müzik 

öğretmenliği araştırmalarında ilk kez 2004 yılında kendine yer 

bulabilmiştir. Korkmaz‟ın (2004) konuya dikkat çekmesiyle birlikte, 
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yaklaşık 20 yıllık sürede 14 araştırma yürütülmüştür. Dolayısıyla, 

Türkiye‟de müzik öğretmenliği mesleğinde tükenmişlik konusu 

belirsizliğini korumaktadır ve konuyu tartışılabileceğimiz alana özgü 

kavramsal bir çerçeve henüz oluşmamıştır. Daha da önemlisi, 

araştırmalar sayıca yeterli olmamakla birlikte ulaşılan sonuçların da 

tartışmaya açık olduğu görülmektedir. Öztürk ve Öztürk‟ün (2020) 

çalışmasında vurgulandığı üzere mevcut alanyazında „Müzik 

öğretmenlerinde tükenmişlik‟ araştırmalarına ihtiyatlı yaklaşılmasını 

gerektiren bazı bilimsel ipuçları vardır. Bu çalışma, Türkiye‟de müzik 

öğretmenlerinin tükenmişliğini inceleyen görgül araştırmalar 

üzerinden bu ipuçlarına odaklanmakta ve mevcut çalışmaların alana 

katkısını tartışmaya açmaktadır. 

Nitel yaklaşıma dayalı yapılandırılan çalışmada; 2004-2020 yılları 

arasında konuyla ilgili yapılan 6 makale ve 8 yüksek lisans tezi 

betimsel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir
4
. Dökümanlara 

ulaşmak için detaylı bir alanyazın taraması yapıldığı düşünülmektedir. 

Buna karşın, paylaşımı nispeten daha sınırlı olan kongre, sempozyum, 

çalıştay gibi bilimsel etkinliklerde sunulmuş olma ihtimali bulunan 

bazı çalışmalar gözden kaçmış olabilir. İncelenen çalışmaların, 

                                                            
4 İçerik analizi çalışmalarında, veri havuzunu oluşturma sınırlılıklarının ve kodlama 

sürecinin açık biçimde ifade edilmesi, araştırmanın güvenirliği için kabul edilen 

temel ölçütlerdendir. Dolayısıyla, analize tabi tutulan çalışmaların künye bilgisinin 

ekler bölümünde okuyucuyla paylaşılması gerekir (Öztürk, 2021). Ancak bu 

çalışmada, analiz edilen araştırma sayısının az olması ve bilim etiği bağlamında bazı 

yanlış anlamalara yol açabileceği ihtimalinden dolayı çalışmaların künye bilgilerine 

yer verilmemiştir. Yazar, konuya ilgi duyan ve analiz edilen çalışmaları incelemek 

isteyen araştırmacılara, bilgi ve belge paylaşımı konusunda memnuniyetle yardımcı 

olabilir. 
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Türkiye‟de müzik öğretmenliğinde tükenmişlik alanyazınını temsil 

ettiğini söylemek mümkündür.  

2. TÜRKĠYE’DE ‘MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ MESLEĞĠNDE 

TÜKENMĠġLĠK ALANYAZINI’ SORUNSALI 

2.1. AraĢtırmaların Sınırlı Sayıda Olması 

Mevcut ulusal alanyazın, diğer branş araştırmaları ile 

karşılaştırıldığında; sınırlı sayıda araştırmadan oluşmaktadır. 

Uluslararası ilgili araştırmaların geçmişi 1980‟lere dayanmasına 

karşın Türkiye‟de müzik öğretmenliği alanında ilk çalışma 2004 

yılında yapılmıştır. Çalışmada, bir metropolde görevli müzik 

öğretmenlerinin tükenmişlikleri, çeşitli demografik değişkenlerle 

birlikte incelenmiştir. İlk çalışmanın yapıldığı tarihten günümüze 

kadar, yaklaşık 20 yıllık sürede 14 araştırma yürütülmüştür. Veriler, 

örneklem grubu yerine çoğunlukla çalışma gruplarından elde 

edilmiştir. Konu, yurt dışında müzik öğretmenliği alanında doktora 

düzeyinde ele alınmış olmasına karşın, Türkiye‟de doktora düzeyinde 

ele alınmamış; geniş katılımlı araştırma projeleri veya genellenebilir 

nitelikte araştırmalar yürütülememiştir. Diğer taraftan alanyazında, 

genel öğretmen tükenmişliği temalı görgül araştırmaların yanısıra 

dikkate değer sayıda kuramsal çalışmaların yer aldığı görülmektedir. 

Buna karşın, Türkiye‟de 14 görgül araştırmanın dışında müzik 

öğretmenliğinde tükenmişlik konusunu ele alan kuramsal bir çalışma 

üretilememiş; tavsiye, tanıtım, deneyim paylaşımı, derleme vb. özgün 

bir çalışma yapılmamıştır.  
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2.2. Sonuçların Belli Bir Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapıyı 

Temsil Etmesi 

Elimizde taşra ile metropollerde görevli müzik öğretmenlerinin 

tükenmişliğini karşılaştırabileceğimiz ve şehirlerin sahip olduğu 

dinamiklerin tükenmişlik üzerindeki etkisini tartışabileceğimiz bir veri 

havuzu henüz oluşmamıştır. Araştırmaların çoğu, Ankara, İstanbul, 

Antalya vb. büyükşehirlerde yürütülmüştür. Bazı çalışmalarda ise 

araştırma grubu ile ilgili bilgiler yer almamaktadır. Türkiye‟de eğitim 

teşkilatı, merkezi bir anlayış ile Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli 

Eğitim Müdürlükleri tarafından yönetilmektedir. Mevcut uygulamaya 

dayanarak, öğretmen tükenmişliğine yol açan örgütsel etkenlerin 

bütün öğretmenler için aynı veya benzer olduğu söylenebilir. Buna 

karşın davranışları, tutumları ve yaşam biçimlerini etkileyen bazı 

bireysel değişkenler, içinde yaşanan kültüre göre şekillenebilmektedir. 

Öğretmen tükenmişliğinin bireysel kaynakları; ülkelerin, bölgelerin ve 

şehirlerin sahip olduğu sosyal ve kültürel yapıya göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla, farklı dinamiklere sahip coğrafi 

bölgelerde yapılacak olan tüm araştırmalar, müzik öğretmenlerinin 

bireysel özellikleri ile tükenmişlik ilişkisini açıklamaya yardımcı 

olabilir. Bu bağlamda, Türkiye‟de taşra şehirlerde görevli müzik 

öğretmenlerinin tükenmişliğine yoğunlaşan araştırma sayısı oldukça 

azdır. Diğer bir ifadeyle araştırmaların yürütüldüğü şehir ve bölgeler 

arasında dengeli bir sayısal dağılım olmadığı; bu durumun Türkiye‟de 

müzik öğretmenlerinin tükenmişliğine ilişkin güçlü çıkarımlar 

yapılamamasına yol açtığı söylenebilir. 
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2.3. TükenmiĢliğin Varlık/Yokluk Durumunun Göz Ardı 

Edilmesi 

Araştırmacılar, tükenmişlik ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiye 

yoğunlaşmıştır. Başta cinsiyet, kıdem ve medeni hal olmak üzere 30‟a 

yakın bireysel ve örgütsel değişken ile tükenmişlik arasındaki bağlantı 

ilişkisel tarama yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmalarda, müzik 

öğretmenlerinde tükenmişliğe yol açma olasılığı bulunan stres 

kaynakları hakkında bazı bulgulara ulaşılmıştır. Buna karşın, 

öğretmen tükenmişliği araştırmalarında sıklıkla ele alınan hizmetiçi 

eğitime katılma durumu değişkenler arasında kendine yer 

bulamamıştır. Daha da dikkat çekici olan nokta; tükenmişlik olgusu 

başlı başına bir değişken olarak incelenmemiştir.  

Alanyazında, bireylerin, tükenmişlik duygusunu az veya çok tecrübe 

edebileceklerini, bu nedenle tükenmişlik olgusunun varlık veya 

yokluk üzerinden ele alınamayacağını savunan bazı görüşler 

mevcuttur. Ancak, bu çalışmanın kavramsal çerçevesinin dayandığı 

Maslach Modeli‟nde mevcut tartışmalar yer almamaktadır. Yazar, 

„tükenmişliğin varlık/yokluk durumu‟ başlığını; özgün form ile Ergin 

(1992), Girgin (1995) ve İnce ve Şahin‟in (2015) çalışmalarında 

sunulan „0 (sıfır)‟ puanlama değerine dayandırmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle yazar, her birey tükenmişlik yaşamayabilir; tükenmişlik 

yaşayan bireylerin ise tükenmişlik düzeyi düşük, orta veya yüksek 

şeklinde ifade edilebilir görüşüne katılmaktadır. Bu bağlamda, iki 

araştırma dışında, çalışmalarda tükenmişliğin salt varlık ya da yokluk 

durumu göz ardı edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, „Türkiye‟de, müzik 
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öğretmenlerinin tükenmişlik sorunu var mıdır?‟ veya „Müzik 

öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyi nedir?‟ sorularına cevap 

aranmamıştır.  

2.4. Uluslararası Alanyazının AraĢtırmalara Yansı(tıla)maması 

Öztürk‟e (2021: 42) göre; “alanyazın hakimiyeti, bilimsel bir 

araştırmanın bütün aşamalarını etkiler. Özgün bir konu başlığının 

belirlenmesi, kavramsal ve kuramsal çerçevenin oluşturulması, 

yöntemin araştırma amacına uygun ve hatalardan arınık biçimde 

yapılandırılması ve ulaşılan sonuçların değerini öne çıkarabilecek 

özgün bir tartışmanın yapılabilmesi güçlü bir alanyazın donanımı 

gerektirir”. Araştırmacı, yüzeysel bir taramanın fikir verebileceğini 

ancak fikir üretmek için yeterli olmayacağını vurgulamaktadır 

(Öztürk, 2021). 

Alanyazın hakimiyetinin önemine karşın Türkiye‟deki araştırmaların 

tamamında uluslararası alanyazına başvurulmamıştır. İlgili 

uluslararası çalışmalara ulaşmanın nispeten zor olduğu 2000‟li 

yıllarda yürütülen ilk çalışmalar alana önemli katkılar sağlamıştır. Bu 

yıllardan itibaren dijital bilgi ağlarının yaygınlaşmasına ve belli başlı 

bilimsel veri tabanlarının paylaşıma açılmasına rağmen, özellikle son 

birkaç yılda yığılım gösteren araştırmalarda uluslararası alanyazına 

başvurulmamış olması dikkat çekmektedir. Bu alanyazın tarama(ma) 

sorunu, çalışmaların „genel öğretmen tükenmişliğine‟ ilişkin 

kavramsal/kuramsal çerçeveye dayandırılmasına ve müzik 

öğretmenliği alanından kopuk bir fikir yapısı üzerine kurulmasına yol 
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açmıştır. Müzik öğretmenlerinde tükenmişlik sorunu; mesleki statü, 

mesleki kimlik algısı, marjinalleşme, uygulama şoku, okul müzik 

eğitiminin değeri ve işyükü gibi alana özgü başlıklar altında 

işlenememiştir.  

Alanyazın tarama(ma) sorunu, ulaşılan ulusal sonuçların değerine 

ilişkin özgün tartışmaların yapılamamasına da yol açmıştır. 

İstatistiksel sonuçların sunumu, sosyal bilimlerde kabul gören 

„…örtüşme(me)ktedir/…paralellik gösterme(me)ktedir‟ vb. bir 

tartışma yöntemiyle sınırlı kalmıştır. Araştırmacılar, ulaşılan sonuçlara 

ilişkin özgün fikirlerini paylaşamamış, eğitim bilimlerine özgü 

tartışmalar yapılamamıştır. Diğer bir ifadeyle araştırmalarda Ne? 

sorusuna cevap aranmış, buna karşın Neden? sorusunun cevabı 

verilememiştir.  

Ulusal alanyazında, birincil kaynaklara ulaşmanın zorlayıcı olduğu 

koşullarda yürütülen alan dışı iki araştırmada (Baysal, 1995; Sucuoğlu 

ve Kuloğlu, 1996), müzik öğretmenlerinde tükenmişlik sorununu ele 

alan yurt dışı kaynaklı iki önemli araştırma paylaşılmıştır. Ancak, 

müzik alanı araştırmacılarının, bu referansları da „gözden kaçırdığı‟; 

buna karşın, „hiç yapılmamış olan Türkçe bir araştırmanın‟ ulusal 

alanyazına kazandırıldığı dikkat çekmektedir. Bilim etiğinin 

Türkiye‟de müzik alanındaki durumu hakkında bazı ipuçları sunan bu 

alanyazın tarama(ma) sorunu; nitelik olarak tartışmaya açık ve 

özeleştiri yapılması gereken bir „belge‟ havuzunun oluşmasına yol 

açmıştır.  
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2.5. Geçerlik-Güvenirlik Sorunu 

Geçerlilik ve güvenirlik, bilimsel bilginin temel koşullarından biridir. 

Buna karşın, yukarıdaki dört tespitten daha da önemlisi, 

araştırmalarda, sonuçlara ihtiyatlı yaklaşılmasını gerektiren geçerlik-

güvenirlik sorunları vardır. 12 araştırmada, veri toplama aracı olarak 

„Maslach Tükenmişlik Envanterleri‟ kullanılmıştır. Buna karşın 

yöntem bölümlerinde, veri toplama aracına ve verilerin analizine 

ilişkin bilgiler özgün alanyazından bağımsız yapılandırılmıştır. 

Örneğin, Maslach Tükenmişlik Envanteri‟nin 1981, 1986 ve 1996 

yıllarında yayınlanan edisyonları birbirine karıştırılmış ve ölçeklerin 

Türkçe uyarlamasını yapan araştırmacılar için yanlış referanslar 

verilmiştir. Özgün formda ve bazı çalışmalarda kesme noktaları 

paylaşıldığı halde (Bkz. Bernhard, 2006: 8; Figueras, 2014: 113; İnce 

ve Şahin, 2015: 390; McLain, 2005: 74), analiz süreçlerinde bu kriter 

dikkate alınmamıştır. Bu nedenle -okuyucuların bulguları 

çözümleyebilmesi açısından da önemli olan- tükenmişlik düzeyine 

ilişkin tanımsal istatistik sonuçları tam olarak sunulamamıştır.  

Özgün formda üç boyut için ayrı ayrı değerlendirme kriteri bulunduğu 

halde, bazı çalışmalarda puanlar „öznel bir yaklaşımla‟ yorumlanmış, 

bazılarında ise bulguların yorumu için kaynağı belirsiz bir kesme 

noktası kullanılmıştır. Çalışmaların tamamına yakınında, yöntem 

bölümünde ölçek puanlama kriterleri sunulmamıştır. Özellikle „kişisel 

başarı/sızlık‟ boyutunun kodlama yöntemi açık biçimde ifade 

edilmemiş, bazı çalışmalarda kriterler açıklandığı halde kriterlere 

uyulmamış veya bulgular bölümünde bu boyut hatalı yorumlanmıştır. 
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Özgün formda, „envanteri oluşturan boyutlar ayrı ayrı değerlendirilir, 

boyutların toplamından tek bir tükenmişlik puanı elde edilemez‟ 

(Girgin, 1995: 39; İnce ve Şahin, 2015: 389; Maslach vd., 1996: 194) 

uyarısı yapıldığı halde, yine bazı çalışmalarda değişkenler arası ilişki 

tek boyut üzerinden analizine tabi tutulmuş; yine tek boyut üzerinden 

regresyon analizi yapılmıştır. Farklar istatistiği kullanılan çalışmaların 

bazılarında, „tükenmişliğin cinsiyet, kıdem, çalışılan okul türü vb. 

değişkenler üzerinde etkili olduğu‟ şeklinde hatalı bir istatistik dili 

kullanılmış, bulgular bu doğrultuda yorumlanmıştır. İlgili başlık 

altında açıklandığı üzere, Maslach Tükenmişlik Envanteri‟ne ilişkin 

bazı eleştiriler bulunmakla birlikte envanterin güçlü psikometrik 

özelliklere sahip olduğu birçok çalışmayla kanıtlanmış ve günümüze 

kadar yine birçok görgül araştırmada kullanılmıştır. Envanterle ilgili 

var olan birikime karşın, Türkiye‟deki müzik alanı araştırmacıları bu 

alanyazına da başvurmamıştır. Özetle; alana katkı sağlama ihtimali 

yüksek olan ve emek sarfedilen çoğu çalışma, mevcut geçerlik-

güvenirlik sorunlarından dolayı tartışmaya açık hale gelmiş ve 

„bulanık‟ bir ulusal alanyazın oluşmasına yol açmıştır.  

SONUÇ 

Öğretmeni anlamak, eğitim sistemini anlamanın anahtarıdır (Ingersoll 

ve Collins, 2018). Çalışmanın satır aralarında görüleceği üzere, 

araştırma sonuçları, müzik öğretmenlerinin tükenmişlik olgusunu en 

ağır biçimde yaşayan gruplardan biri olduğunu ve diğer branşlara göre 

daha yüksek düzeyde tükenmişlik yaşadıklarını göstermektedir. Bu 

nedenle, başta tükenmişlik olmak üzere, müzik öğretmenlerini 
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öğrenilmiş çaresizliğe sürükleyen sorunları öncelikle geçerli ve 

güvenilir araştırmalarla doğru saptayabilmek ve doğru anlayabilmek 

gerekir. Uluslararası alanyazın konuyla ilgili zengin bir birikim 

sunmaktadır. Buna karşın, Türkiye‟deki ilgili araştırmaların sayıca 

yeterli olmadığı, varolan araştırmaların çoğunluğunun nitelik olarak 

tartışmaya açık olduğu ve konunun belirsizliğini koruduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla, iyi yapılandırılmış, geniş katılımlı ve daha 

da önemlisi metodolojik hatalardan arınık görgül araştırmalara ihtiyaç 

olduğu söylenebilir. 

Elimizdeki sorunlu bilgi birikimi, bilimsel araştırma kültürünün ve 

bilim etiğinin tam anlamıyla yerleşmediğine işaret etmektedir. Ne 

aradığını bilmeden bilim yapmaya kalkmak beraberinde bazı etik 

sorunları doğurabilmektedir (Ortaş, 2010). Oysaki Konfüçyüs‟ün 

vurguladığı gibi; „düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden 

düşünmek tehlikelidir‟. Alana katkı sağlamak amacıyla yola çıkan 

araştırmacılara öncelikle uluslararası alanyazında var olan „müzik 

öğretmenliğinde tükenmişlik araştırmalarına‟ hakim olmaları 

önerilmektedir. Bir sorumluluk ve zorunluluk olan bu alanyazın 

hakimiyeti (Öztürk, 2021), araştırmacıların, „rasyonel düşünmenin 

olmazsa olmaz koşulu olan bilimsel şüphe‟ (Batuman, 1999) 

alışkanlığını edinmelerine ve bu sayede müzik öğretmenlerinin 

sorunlarını doğru saptayan görgül araştırmaların yürütülmesine katkı 

sağlayacaktır. 

 

 



 
62 EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

KAYNAKÇA 

Akçatepe, G., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde Tükenmişlik İş 

Doyumu ve Kişilik. Ankara: Nobel Yayınları. 

Altay, M. (2007). Okul yöneticilerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile çok boyutlu 

algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat. 

Atlı, F. ve Deniz, M. E. (2019, Haziran). Öğretmenlerin Öz-Anlayışları ile Mesleki 

Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. M. E. Deniz vd. (Eds.), V. 

Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (ss. 51-72). 

İstanbul, Türkiye. 

Ballantyne, J. (2005). Effectiveness of preservice music teacher education 

programs: Perceptions of early-career music teachers (Dissertation). 

Queensland University of Technology. 

Ballantyne, J. ve Retell, J. (2020). Teaching careers: Exploring links between well-

being, burnout, self-efficacy and praxis shock. Frontiers in Psychology, 

10(2255), 1-13.  

Ballantyne, J. ve Zhukov, K. (2017). A good news story: Early-career music 

teachers‟ accounts of their “flourishing” professional identities. Teaching and 

Teacher Education, 68, 241-251.  

Batuman, H. (1999). Bilim ve Şarlatanlık. İstanbul: Bulut Yayınları. 

Baysal, A. (1995). Lise ve dengi okul öğretmenlerinde meslekte tükenmişliğe etki 

eden faktörler (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İzmir. 

Belcastro, P. A., Gold, R. S. ve Hays, L. C. (1983). Maslach Burnout Inventory: 

Factor structures for samples of teachers. Psychological Reports, 53(2), 364-

366.  

Bernhard, H. C. (2006). A survey of burnout among elementary and secondary 

school music teachers. Research Perspectives in Music Education, 10(1), 7-

13. 



 
 63 

Cemaloğlu, N. ve Şahin, D. E. (2007). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlik 

düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Kastamonu Eğitim 

Dergisi, 15(2), 465-484. 

Dalkılıç, O. S. (2014). Çalışma Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Tükenmişlikle 

Mücadele Teknikleri. Ankara: Nobel Yayınları. 

Delamarter, J. (2015). Avoiding practice shock: Using teacher movies to realign pre-

service teachers‟ expectations of teaching. Australian Journal of Teacher 

Education, 40(2), 1-14.  

Demerouti, E., Mostert, K. ve Bakker, A. (2010). Burnout and work engagement: A 

thorough investigation of the independency of both constructs. Journal of 

Occupational Health Psychology, 15(3), 209-222. 

 Ergin, C. (1992, Eylül). Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach 

Tükenmişlik Ölçeğinin Uyarlanması. R. Bayraktar ve İ. Dağ (Eds.) VII. 

Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları (ss. 143-154). Ankara: Türk 

Psikologlar Derneği Yayını. 

Eyre, A. K. (2009). The image in the mirror: How four elementary music teachers 

understand their professional identity (Dissertation). The University of 

Toronto. 

Farber, B. A. (1982, March). Stress and Burnout: Implications for Teacher 

Motivation. Paper presented at the Annual Meeting of the American 

Educational Research Association (pp. 1-20). New York, USA. 

Figueras, E. J. (2014). Constructing and contextualizing a multidimensional burnout 

profile of high school music teachers (Dissertation). Boston University. 

Freudenberger, H. J. (1974). Staff burn-out. Journal of Social Issues, 30(1), 159-

165.  

Gençay, Ö. A. (2007). Beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki 

tükenmişliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim 

Dergisi, 15(2), 765-780. 

Girgin, G. (1995). İlkokul öğretmenlerinde meslekten tükenmişliğin gelişimini 

etkileyen değişkenlerin analizi ve bir model önerisi (İzmir ili kırsal ve kentsel 



 
64 EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

yöre karşılaştırılması) (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, İzmir.  

Golembiewski, R. T. (1989). Burnout as a problem at work: Mapping its degree, 

duration, and consequences. Journal of Managerial Issues, 1(1), 86-97. 

Golembiewski, R. T. ve Munzenrider, R. F. (1990). Phases of burnout, modes and 

social support: Contributions to explaining differences in physical symptoms. 

Journal of Managerial Issues, 2(2), 176-183. 

Gordon, D. G. (1997). An investigation and analysis of environmental stress factors 

experienced by K-12 music teachers (Dissertation). The University of 

Northern Iowa. 

Greene, G. (1961). A Burnt-Out Case. New York: The Viking Press. 

Hamann, D. L. ve Daugherty, E. (1985). Burnout assessment: The university music 

student. Update, 3(2), 3-8.  

Hamann, D. L., Daugherty, E. ve Mills, C. R. (1987). An investigation of burnout 

assessment and potential job related variables among public school music 

educators. Psychology of Music, 15(2), 128-140.  

Hastings, R. P. ve Bham, M. S. (2003). The relationship between student behaviour 

patterns and teacher burnout. School Psychology International, 24(1), 115-

127.  

Hodge, G. M., Jupp, J. J. ve Taylor, A. J. (1994). Work stress, distress and burnout 

in music and mathematics teachers. British Journal of Educational 

Psychology, 64(1), 65-76.  

Ingersoll, R. M. ve Collins, G. J. (2018). The Status of Teaching as a Profession. In 

J. Ballantine, J. Spade, & J. Stuber (Eds.), Schools and Society: A 

Sociological Approach to Education (pp. 312-329). California: Sage 

Publications. 

Isbell, D. S. (2008). Musicians and teachers: The socialization and occupational 

identity of preservice music teachers. Journal of Research in Music 

Education, 56(2), 162-178. 



 
 65 

İnce, N. B. ve Şahin, A. E. (2015). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Eğitimci 

Formu‟nu Türkçe‟ye uyarlama çalışması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve 

Değerlendirme Dergisi, 6(2), 385-399.  

Korkmaz, Ö. (2004). Müzik öğretmenlerinin motivasyon kaynakları ve mesleki 

tükenmişlikleri (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, İstanbul. 

Koruklu, N., Feyzioğlu, B., Özenoğlu-Kiremit, H. ve Aladağ, E. (2012). 

Öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. 

Educational Sciences: Theory & Practice, 12(3), 1813-1831.  

Kristensen, T. S., Borritz, M., Villadsen, E., ve Christensen, K. B. (2005). The 

Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of 

burnout. Work & Stress, 19, 192-207. 

Krueger, P. J. (1999). New music teachers speak out on mentoring. Journal of Music 

Teacher Education, 8(2), 7-13. 

Lens, W. ve Jesus, S. N. D. (1999). A Psychosocial Interpretation of Teacher Stress 

and Burnout. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding 

and Preventing Teacher Burnout (pp. 192-201). Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Madsen, C. K. ve Hancock, C. B. (2002). Support for music education: A case study 

of issues concerning teacher retention and attrition. Journal of Research in 

Music Education, 50(1), 6-19.  

Malach-Pines, A. (2005). The Burnout Measure, short version. International Journal 

of Stress Management (Abstract), 12(1), 78-88.  

Maslach, C. ve Leiter, M. P. (2007). Burnout. In G. Fink (Ed.), Stress: Concepts, 

Cognition, Emotion, and Behavior (pp. 368-371). Cambridge: Academic 

Press. 

Maslach, C. ve Schaufeli, W. B. (2017). Historical and Conceptual Development of 

Burnout. In W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), Professional 

Burnout: Recent Developments in Theory and Research (pp. 1-16). New 

York: Routledge.  



 
66 EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Maslach, C., Jackson, S. E. ve Leiter, M. P. (1996). The Maslach Burnout Inventory. 

California: Consulting Psychologists Press.  

Maslach, C., Schaufeli, W. B. ve Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review 

of Psychology, 52, 397-422.  

McLain, B. P. (2005). Environmental support and music teacher burnout. Bulletin of 

the Council for Research in Music Education, 164, 71-84. 

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 

Tertip:5, Cilt:12, Sayfa:2342. 

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (2008). Öğretmen Yeterlikleri: Öğretmenlik Meslek 

Bilgisi ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: MEB Yayınları. 

MEB [Milli Eğitim Bakanlığı] (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. 

Ankara: MEB Yayınları. 

Nimmo, D. J. (1986). Factors of attrition among high school band directors 

(Dissertation). Arizona State University. 

Ortaş, İ. (2010). Etik ilkeler ve davranış kuralları açısından bilimsel etik kurullarının 

gerekliliği. Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 94-100. 

Ömür, Y. E. (2017). Eğitimde neoliberal yerelleşme ve eleştirisi. Trakya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 10-25. 

Öztürk, G. (2021). Türkiye’de Müziksel İşitme Eğitimi Araştırmaları: Lisansüstü 

Tezler Üzerinden Bir Meta-Sentez Denemesi. İstanbul: Kriter Yayınevi.  

Öztürk, G. ve Öztürk, Ö. (2020). Music teacher burnout: A discussion in terms of 

professional status and the value of school music education. International 

Journal of Progressive Education, 16(5), 370-389. 

Öztürk, Ö. ve Öztürk, G. (2019). Music teachers‟ status of participation in in-service 

training programs and their expectations. Bartın University Journal of 

Faculty of Education, 8(1), 245-257. 

Pascoe, R. et al. (2005). National Review of School Music Education: Augmenting 

the Diminished. The Australian Government Department of Education, 

Science and Training. https://apo.org.au/node/17902  



 
 67 

Salmela-Aro, K., Rantanen, J., Hyvönen, K. ve Feldt, T. (2011). Bergen Burnout 

Inventory: Reliability and validity among Finnish and Estonian managers. Int 

Arch Occup Environ Health, 84, 635-645.  

Sayılan, F. (2006). Küresel aktörler (DB ve GATS) ve eğitimde neo-liberal 

dönüşüm. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Aylık Bülteni (Eğitim 

Dosyası), Kasım-Aralık, 44-51. 

Seferoğlu, S. S., Yıldız, H. ve Yücel, Ü. A. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: 

Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174), 348-364. 

Shirom, A. ve Melamed, S. (2006). A comparison of the construct validity of two 

burnout measures in two groups of professionals. International Journal of 

Stress Management, 13(2), 176-200. 

Sparkes, A. C., Templin, T. J. ve Schempp, P. G. (1990). The problematic nature of 

a career in a marginal subject: Some implications for teacher education 

programs. Journal of Education for Teaching, 16(1), 3-28.  

Sucuoğlu, B. ve Kuloğlu, N. (1996). Özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerde 

tükenmişliğin değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 10(36), 44-60. 

Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerdeki tükenmişlik görülen psikolojik belirtiler ve 

başaçıkma davranışları (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Adana. 

Varona, D. A. (2019). Using mindfulness to reduce occupational stress and burnout 

in music teachers: A randomized controlled trial (Dissertation). The 

University of Maryland. 

Wiggins, R. A. ve Wiggins, J. (2008). Primary music education in the absence of 

specialists. International Journal of Education & the Arts, 9(12), 1-26. 

 

 

 

 

 



 
68 EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

 

 

 



 

 

 69 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 3 

KADIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER 
İSTEKLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Elif GÖMLEK1 

Prof. Dr. Sakine Serap AVGIN2 

Doç. Dr. Yekta GEZGİNÇ3  

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Biyomühendislik ve Bilimleri, Kahramanmaraş,Türkiye.,elif.gomlek.80@gmail.com  
2  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi, 
Kahramanmaraş , Türkiye, serapavgin@hotmail.com  
3 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda 
Mühendisliği, Kahramanmaraş , Türkiye, yekgan@ksu.edu.tr  



 

 

70 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 71 

GİRİŞ 

Kariyer; bireyin bir ürün meydana getirebildiği, ürettiği ürünün 

gelişimini sağladığı, bunun yanı sıra iş ve pozisyon bütünlüğü 

meydana getirecek bir dizi tutum ve davranışlar geliştirmesini 

sağlayan önemli bir olgudur (Soysal, 2006; Okakın, 2009; Tosun ve 

Güntaş, 2018). Robbins ve De Cenzo (2005) ise kariyeri, bireyin iş 

hayatında ilerlemesi, gelişmesi, yaşamı süresince girişmiş olduğu işler 

ve bireysel olarak elde edilen meslekle ilgili davranış ve tutumlar 

olarak tanımlamaktadırlar.  Bir meslekte çalışan bireylerde kariyer 

yapma ve iş hayatında yükselme isteği her zaman var olmuştur ve var 

olmaya da devam edecektir (Gündüz, 2010). 

Kariyer tercihinde ve kariyer sürecinin meydana gelmesinde bireye 

yol gösteren içsel ve dışsal etkenler mevcuttur. İçsel etkenler; kişiliğin 

şekillenmesinde etki sağlayan duygular, düşünceler, başarılar, dışsal 

etkenler ise aile, çevre, eğitim, sosyoekonomik durum vb. olarak 

tanımlanabilir (Kaynak, 1997). Ülkemizde kültürel bakımdan 

kadınlara yüklenmiş olan toplumsal cinsiyet rolü, genellikle kadınların 

aile içi sorumlulukları ile alakalıdır (Doğan, 2004). Bu aile içi 

sorumluluklar sebebiyle kadınlar, iş yaşamında yükselmeyi erkek 

bireylere oranla daha az düşünüyor olabilirler  (Sarı ve Çevik,  2009).  

Kadın için kariyer gelişiminin önemini; bireysel açıdan önemi, aile 

açısından önemi, toplum açısından önemi olmak üzere üç başlık 

altında inceleyebiliriz. (Sarı ve Çevik,  2009) 
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Bireysel Açıdan Önemi: Çalışma yaşamında aktif olarak bulunan 

bireyler mesleki açıdan yükselme konusunda istekli, hırslı, ilgili ve 

bilgi sahibi olmalıdır. İstek, ilgi ve ihtiyaç gibi durumlar tüm 

çalışanlarda eşit miktarda ve eşit şiddette olmamaktadır. Bundan 

dolayı kadın ve erkeklerin kariyer süreci birbirinden farklılık 

göstermektedir. Cinsiyet eşitsizliğinin halen varlığını devam ettirdiği 

çağımızda, kadınlar mesleki yaşamda hedeflerine erkeklere oranla 

daha yavaş ulaşabilmektedir.  

Aile Açısından Önemi: Bir yandan mesleki yaşamda önemli adımlar 

atan kadınlar, diğer yandan da hem eş hem de anne olarak da başarılı 

ve mutlu olmalıdır. Kadınların mesleki anlamda gelişmesi, çocukların 

iyi yetişmesini olumlu yönde etkilemektedir. Çocuk sahibi olan 

kadınlar, çocuklarının iyi düzeyde bir eğitim alabilmesi ve onlara daha 

rahat bir yaşam sağlamak amacıyla kariyer geliştirme arzusunda 

olabilirler.  

Toplum Açısından Önemi: Mesleki yaşamda kadınların yükselmesi, 

sadece bireysel gelişim için değil, aynı zamanda toplumun gelişimi 

için de önem taşır. Kadınların iş yaşamına aktif olarak katılımından 

söz edildiğinde, ilk akla gelen eğitim ve iş gücü olmaktadır. Bundan 

dolayı da kadınlar, mesleki bakımdan yükselmeye önem verdikçe, 

toplumdaki eğitimli kadın oranı artmaktadır (Sarı ve Çevik,  2009). 

Öğrenciler üniversite yıllarında kariyerleri ile ilgili keşif aşamasında 

olmaktadırlar ve kariyer tercihleri bu yıllarda dikkate alınmaktadır 

(Martens ve Felissa, 1998; Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013). Bu süreçte 
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öğrencileri doğru tercih yapmaya teşvik etmek gelecekteki mesleki 

hayatları açısından oldukça önemlidir (Watson ve Stead, 1997; Kozak 

ve Dalkıranoğlu, 2013). 

Öncelikli hedefi insan yetiştirmek olan öğretmenler, hem mevcut 

eğitim sistemini hem de kendilerini geliştirmeleri için kariyer 

yapmaya yönlendirilmelidir. Fakat meslekte yükselme aşamasında 

birtakım engellerle karşılaşılacağı da kabul edilmesi gereken bir 

durumdur. Kadınlara sadece kadın olmaktan dolayı yüklenilen misyon 

nedeniyle kadın öğretmenler engellerle daha çok karşılaşmaktadır 

(Aldemir ve diğ., 2001; Gündüz, 2010). İngiltere ve Galler’de birinci 

kademe öğretmenlerin katılımıyla yapılan bir çalışmada erkek ve 

kadın öğretmenlerin meslekte yükselmeye ilişkin algılarının değişiklik 

gösterdiği, bu değişikliğin de cinsiyet rolleri ve kadından beklenen 

rollerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Çalışmada bu rollerin, 

kadınların kariyer basamaklarında ilerlemesini engellediği ifade 

edilmiştir (Thornton ve Bricheno, 2000). 

Bu araştırma ile kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin farklı 

değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, gelecek 

neslin eğitim ve öğrenim hayatında oldukça önemli olan kadın 

öğretmen adaylarının mesleki kariyer hakkındaki görüş ve düşünceleri 

değerlendirilecektir. Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin 

belirlenmesi hem kendilerinin hem de toplumun gelişimi açısından 

önem arz etmektedir. 
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YÖNTEM 

Bu çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden 

olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi “Geçmişte 

gerçekleşmiş veya henüz var olan bir durumu olduğu haliyle 

betimlemeye çalışan yöntemdir. Çalışmayı yürüten kişi olay, nesne ve 

bireylerde bir değişiklik yapmadan, onlara deneysel bir işlemde 

bulunmadan oldukları şekliyle tanımlamaya çalışır. Tarama 

yönteminde araştırmacı; bireylerde, olayın akışında ve nesnelerde 

herhangi bir değişim yapmadan, deneysel bir çalışmada bulunmadan 

tanımlamaya çalışır (Karasar, 2012). Araştırmada kadın öğretmen 

adaylarının kariyer isteklerinin belirli bir zaman içerisinde var olan 

durumları, değişimde bulunulmadan betimlenmeye çalışılmıştır. 

Bundan dolayı çalışmada tarama modellerinden olan ‘anlık tarama’ 

kullanılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Fen Bilgisi, Sınıf ve Türkçe Öğretmenliği 4. 

sınıflarında öğrenimini sürdüren kadın öğretmen adayları 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta öğrenimini sürdüren 87 

kadın öğretmen adayı meydana getirmektedir.  
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Tablo 1: Çalışma grubunun bölümlere göre dağılımı 

Bölüm N % 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 36 41,37 

Sınıf Öğretmenliği 31 35,63 

Türkçe Öğretmenliği  20 22,98 

Toplam 87 100 

Tablo 1’de ki veriler incelendiğinde çalışma grubundaki kadın 

öğretmen adaylarının % 41,37’si (n=36) fen bilgisi öğretmenliğinde, 

% 35,63’ü (n=31) sınıf öğretmenliğinde, % 22,98’i (n=20) Türkçe 

öğretmenliği bölümünde öğrenim görmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada verilerin elde edilmesi için Gregor ve O’Brien (2016) 

tarafından geliştirilen Kadınların Kariyer İsteği Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçek 24 maddeden ve üç alt boyuttan meydana gelmektedir. Bu alt 

boyutlar; başarılı olma isteği, lider olma isteği ve eğitim isteği 

şeklindedir. Bu alt boyutların çalışmanın orijinalindeki güvenirlik 

katsayıları; başarılı olma isteği .81, lider olma isteği .87, ve eğitim 

isteği .90 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise ölçeğin genelinin 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .89 olarak tespit edilmiştir. Ölçek 

beşli likert tipinde geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe diline çevrilmesi ve 

çalışmada kullanılabilmesi için ölçek geliştiricilerinin onayı alınmıştır. 

Bunun yanı sıra kadın öğretmen adaylarının demografik verilerinin 

alınması için katılımcılara ‘kişisel bilgi formu’ sunulmuştur. Kişisel 

bilgi formu içerisinde bölüm, yaş, akademik başarı, anne-baba eğitim 

durumu, kardeş sayısı, anne-baba çalışma durumu, kariyer planlaması 
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için yapılan etkinliklere katılma durumu ve kariyer planlaması yapma 

durumu ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Verilerin Analizi  

Ölçek değerlendirmesine göre elde edilen verilerin analizinde IBM 

SPSS-22 istatistik programı kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi yapılmıştır. 

Araştırmada kapsamında aşağıda verilen hipotezler test edilmiştir. 

H0
1: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile öğrenim 

görmekte oldukları bölüm arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0
2: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile yaşları arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0
3: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile akademik 

başarıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0
4: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile anne eğitim 

durumu arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0
5: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile baba eğitim 

durumu arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0
6: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile kardeş sayıları 

arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Tablo kaymış 

H0
7: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile anne çalışma 

durumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 
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H0
8: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile baba çalışma 

durumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

H0
9: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile kariyer 

planlaması etkinliklerine katılım durumları arasında anlamlı bir 

farklılık yoktur. 

H0
10: Kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile kariyer planı 

yapma durumları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. 

BULGULAR 

Bu bölümde kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin 

demografik değişkenler açısından incelenmesi sonucunda elde edilen 

veriler sunulmuştur. 

Tablo 2: Kadınların Kariyer İsteği Ölçeğine ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayıları 

Toplam 

N 
Valid 87 

Missing 0 

Çarpıklık -,068 

Std. Çarpıklık Hatası ,258 

Basıklık -,265 

Std. Basıklık Hatası ,511 

Yapılan analizlerde puanların çarpıklık katsayısı -.068 olarak 

hesaplanmıştır (Tablo 2). Çarpıklık katsayısının +1 ile -1 değerleri 

arasında yer alması, puanların normal dağılımdan önemli bir sapmaya 

uğramadığını göstermektedir (Büyüköztürk, 2005). Çalışmamızda 

elde edilen değer sıfıra yakın olduğu için, puanların normal dağılım 
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gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra puanların dağılımına ait 

histogram grafiği Grafik 1’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 1: Kadınların kariyer isteğine ilişkin histogram grafiği 

Grafik 1’deki Histogram grafiğine bakıldığında ölçekten elde edilen 

puanların normal eğriye yakın oldukları ve normal dağılım 

sergiledikleri söylenebilir. 

Araştırmada “ Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin 

öğrenim gördükleri bölüme göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine” ilişkin yapılan bağımsız örneklemler T- testi 

sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 3: Kadın Öğretmen Adaylarının Kariyer İstekleri İle Öğrenim Gördükleri 

Bölüm Arasındaki  İlişki 

Bölüm Levene sig. N �̅� ss 

Fen Bilgisi Öğretmenliği  36 95,222 13,309 

Sınıf Öğretmenliği ,445 31 97,096 13,151 

Türkçe Öğretmenliği   20 86,300 11,837 

Toplam  87 93,839 13,462 

 

Tablo 3’deki ortalama değerler incelendiğinde kariyer isteği en fazla 

olan bölümün 97,096 ile sınıf öğretmenliği bölümü olduğu 

görülmektedir. İkinci sırada ise 95,222 ortalama puan ile fen bilgisi 

öğretmenliği yer almaktadır.  

Tablo 4: Öğrenim Görülen Bölüme Göre Tek Yönlü Varyans Analiz  (ANOVA) 

Testi Sonuçları 

 Kareler 

Toplam 

Sd Kareler 

ortalama 

F p 

Gruplar Arası 1534,615 2 767,308 4,587 ,013 

Grup İçi 14051,132 84 167,175   

Toplam 15585,747 86    

*p <.05 

Tablo 4’ teki sonuçlar incelendiğinde, kadın öğretmen adaylarının 

kariyer isteklerinde öğrenim gördükleri bölüme göre 

[F(2,84)=4,587;p>.05] anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

 

Araştırmada “Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine” ilişkin 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 5 ve 

Tablo 6’de verilmiştir. 
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Tablo 5: Kadın Öğretmen Adaylarının Kariyer İstekleri İle Yaş Değişkeni 

Arasındaki İlişki 

Yaş Levene sig. N �̅� ss 

19  1 115,000  

20  5 85,600 12,837 

21  ,871 47 93,978 13,997 

22  23 93,695 13,404 

23+  11 95,363    10.707 

Toplam  87 93,839 13,462 

 

Tablo 5’deki ortalama değerler incelendiğinde kariyer isteği en fazla 

olan yaş grubunun 95,363 ortalama ile 23 yaş ve üzeri katılımcıların  

olduğu görülmektedir. Bunu daha sonra 21 ve 22 yaş grubundaki 

katılımcılar izlemektedir. 

Tablo 6: Yaş Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analiz  (ANOVA) Testi 

Sonuçları 

 Kareler 

Toplam 

Sd Kareler 

ortalama 

F p 

Gruplar Arası 814,153 4 203,538 1,130 ,348 

Grup İçi 14771,594 82 180,141   

Toplam 15585,747 86    

*p<.05 

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde, kadın öğretmen adaylarının 

kariyer isteklerinin yaş değişkenine göre [F(4,82)=1.130;p>.05] anlamlı 

bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Araştırmada “Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin 

akademik başarı durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine” ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonuçları Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 7: Kadın Öğretmen Adaylarının Kariyer İstekleri İle Akademik Başarı 

Durumları Arasındaki İlişki 

Akademik Başarı Levene sig. N �̅� ss 

2.00-2.50  36 91,611 13,335 

2.50-3.00  1 112,000  

3.00-3.50 ,503 36 94,916 12,784 

3.50-4.00  14 95,500 15,320 

Toplam  87 93,839 13,462 

 

Tablo 7’deki ortalama değerler incelendiğinde akademik başarı 

puanının artmasıyla birlikte kariyer isteğinin de arttığını söylemek 

mümkündür.   

Tablo 8: Akademik Başarı Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analiz (ANOVA)  

Testi Sonuçları 

 Kareler 

Toplam 

Sd Kareler 

ortalama 

F p 

Gruplar Arası 588,942 3 196,314 1,087 ,359 

Grup İçi 14996,806 83 180,684   

Toplam 15585,747 86    

*p<.05 

Tablo 8’deki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ve akademik başarı durumları arasında  

[F(3,83=1.087;p>.05)]  anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Araştırmada “Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin anne 

eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine” 

ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 9 

ve Tablo 10 ’da verilmiştir. 
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Tablo 9: Kadın Öğretmen Adaylarının Kariyer İstekleri İle Anne Eğitim Durumu 

Arasındaki İlişki 

Anne Eğitim Durumu Levene sig. N �̅� ss 

İlkokul   52 95,076 12,822 

Ortaokul   15 91,533 16,496 

Lise  ,646 4 98,453 13,051 

Üniversite   5 100,600 14,415 

Lisansüstü      

Diğer   11 88,818 10,457 

Toplam  87 93,839 13,462 

 

Tablo 9’daki ortalama değerler incelendiğinde anne eğitim düzeyinin 

artmasıyla birlikte katılımcıların kariyer isteklerinin de arttığı yorumu 

yapılabilir. 

Tablo 10: Anne Eğitim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analiz (ANOVA) 

Testi Sonuçları 

 Kareler 

Toplam 

Sd Kareler 

ortalama 

F p 

Gruplar Arası 682,735 4 170,684 ,939 ,446 

Grup İçi 14903,012 82 181,74   

Toplam 15585,747 86    

*p<.05 

 

Tablo 10’daki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile annelerinin eğitim durumları arasında 

[F(4,82=.939;p>.05] anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 
 

Araştırmada “Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin baba 

eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine” 

ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 11 

ve Tablo 12 ’de verilmiştir. 
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Tablo 11: Kadın Öğretmen Adaylarının Kariyer İstekleri İle Baba Eğitim Durumu 

Arasındaki İlişki 

Baba Eğitim Durumu Levene sig. N �̅� ss 

İlkokul   37   93.000 12,942 

Ortaokul   16       94,187 15,980 

Lise  ,543 22 94,681 14,072 

Üniversite   9 96,444 13,010 

Lisansüstü   1 90,000  

Diğer   2 87,500 13,535 

Toplam  87 93,839 13,462 

 

Tablo 11’deki veriler incelendiğinde baba eğitim düzeyi üniversite 

olan katılımcıların kariyer isteği ortalamasının en yüksek değerde 

olduğu görülmektedir. Bu değeri, baba eğitim düzeyi lise ve ortaokul 

olan katılımcıların ortalamaları takip etmektedir. 

Tablo 12: Baba Eğitim Durumuna Göre Tek Yönlü Varyans Analiz (ANOVA) Testi 

Sonuçları  

 Kareler 

Toplam 

Sd Kareler 

ortalama 

F p 

Gruplar Arası 199,815 5 39,963 ,210 ,957 

Grup İçi 15385,932 81 189,950   

Toplam 15585,747 86    

*p <.05 

Tablo 12’deki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile baba eğitim durumları arasında [F(5,81)=.210;p>.05) 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.  
 

Araştırmada “Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin kardeş 

sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine” ilişkin 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 13 ve 

Tablo 14 ’de verilmiştir. 
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Tablo 13: Kadın Öğretmen Adaylarının Kariyer İstekleri İle Kardeş Sayısı 

Arasındaki İlişki 

Kardeş Sayısı Levene sig. N �̅� ss 

1   4    90.000 9,018 

2  22        97,954 14,933 

3  ,469 18 98,111 12,527 

4   21 90,952 12,064 

5+  22 89,681 13,389 

Toplam  87 93,839 13,462 

 

Tablo 13’deki ortalama değerler incelendiğinde kardeş sayısı 3 ve 2 

olan katılımcıların kariyer isteklerinin en yüksek seviyede olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte kardeş sayısının artmasıyla 

katılımcıların kariyer isteklerinde azalma olduğu söylenebilir. 

Tablo 14: Kardeş Sayısına Göre Tek Yönlü Varyans Analiz (ANOVA) Testi 
Sonuçları 
 Kareler 

Toplam 

Sd Kareler 

ortalama 

F p 

Gruplar Arası 1315,290 4 328,822 1,889 ,120 

Grup İçi 14270,457 82 174,030   

Toplam 15585,747 86    

*p <.05 

Tablo 14’ teki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile kardeş sayıları arasında [F(4,82)=1,889;p>.05] 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.  

Araştırmada “ Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin baba 

çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine” 

ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t – Testi sonuçları Tablo 15’te 

verilmiştir. 
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Tablo 15: Baba Çalışma Durumuna Göre Bağımsız Örneklemler t- Testi Sonuçları 

 

 

 

 

*p <.05  

Tablo 15’ teki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile baba çalışma durumu arasında (t(85)=.077;p<.01) 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir. 

Araştırmada “ Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin anne 

çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine” 

ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t – Testi sonuçları Tablo 16’te 

verilmiştir. 

Tablo 16: Anne Çalışma Durumuna Göre Bağımsız Örneklemler t- Testi Sonuçları 

 

 

 

 

*p <.05  

Tablo 16’daki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile anne çalışma durumları arasında (t(85)=-.707;p<.01) 

anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  

Baba 

çalışma 
durumu 

N 
Levene 

sig. 
       �̅� 

 

Sd    t   p 

Evet 76 
,863 

93,881 
85 ,077 ,939 

Hayır 11 93,545 

Anne 

çalışma 
durumu 

N Levene      �̅� 

 

Sd      t   p 

Evet 8 
,966 

90,625 
85 -,707 ,482 

Hayır 79 94,164 
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Araştırmada “ Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin kariyer 

planlaması etkinliklerine katılma durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine” ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t – 

Testi sonuçları Tablo 17’de verilmiştir. 

Tablo 17: Kariyer Planlaması İle İlgili Etkinliklere Katılım Durumuna Göre 

Bağımsız Örneklemler T- Testi Sonuçları 

 

 

 

 

*p <.05  

Tablo 17’deki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile kariyer planlaması ile ilgili etkinliklere katılma 

durumu arasında (t(85)=2.521;p<.01) anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. 

Araştırmada “ Kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin kariyer 

planı yapma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine” ilişkin yapılan bağımsız örneklemler t – Testi 

sonuçları Tablo 18’de verilmiştir. 

 

 

Etkinliklere 

Katılım 
N Levene 

 

     �̅� 

 

Sd    t    p 

Evet 62 
,488 

96,080 
85 2,521 ,014 

Hayır 25 88,280 
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Tablo 18: Kariyer planı yapma durumuna Göre Bağımsız Örneklemler t- Testi 

Sonuçları 

 

 

 

 

*p <.05 **p<.01 

Tablo 18’ deki sonuçlar incelendiğinde kadın öğretmen adaylarının 

kariyer istekleri ile kariyer planı yapması durumu arasında 

(t(85)=4.040;p<.01) anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile bölüm, 

yaş, akademik başarı, anne-baba eğitim durumu, kardeş sayısı,  anne- 

baba çalışma durumu, kariyer planlaması etkinliklerine katılım 

durumu ve kariyer planı yapma durumları arasında ki ilişki 

incelenmiştir. Araştırmada kadın öğretmen adaylarının kariyer 

istekleri ile kariyer planı yapmaları arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür. Bu durum kariyer planlaması yaparak kariyer 

basamaklarını daha dikkatli ve planlı bir şekilde çıkan kadın öğretmen 

adaylarının kariyer isteklerinin daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Kozak ve Dalkıranoğlu (2013), kız öğrencilerin erkek öğrencilere 

oranla kariyer planlamanın öneminin daha fazla bilincinde olduklarını 

tespit etmişlerdir. Karadaş ve ark. (2017), hemşirelik öğrencilerinin 

Kariyer 

Planı 
Yapma 

N Levene     �̅� 

 

Sd    t    p 

Evet 73 
,465 

96,191 
85 4,040 ,000 

Hayır 14 81,571 
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kariyer planlamaya yönelik görüşlerini belirlemeye yönelik yaptıkları 

çalışmada öğrencilerin % 67.5’sinin kariyer planı olduğunu 

belirtmişlerdir. Altuntaş ve ark. (2005) ise yaptıkları araştırmada 

öğrencilerin % 74.8’inin mesleki gelecek planı yaptığını ortaya 

koymuşlardır. Yılmaz ve ark. (2012,) yaptıkları çalışmada üniversite 

öğrencilerinin mevcut kariyer planlamalarının olup olmaması ile 

sosyal kariyer seçimleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Çalışma sonucunda da kariyer planı olan öğrencilerin 

sosyal kariyeri tercih ettiği yorumunu yapmışlardır.  Öğrencilik 

yıllarından başlayarak kariyer planlaması yapmak, öğrenim hayatı 

sonrasında daha hızlı iş bulma, çalışılacak alana yönelik kabiliyetleri 

geliştirme ve profesyonel çalışma hayatına daha çabuk adapte olma 

bakımından oldukça önemlidir (Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013).   

Çalışmada kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile öğrenim 

görülen bölüm arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Fakat ortalama puanlara bakıldığında en fazla kariyer isteğine sahip 

katılımcıların sınıf öğretmenliği bölümünde olduğu görülmüştür. Bu 

durumda kadın sınıf öğretmeni adaylarının kariyer isteklerinin fen 

bilgisi ve Türkçe öğretmen adaylarına oranla daha fazla olduğu 

söylenebilir. Çalışmada kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri 

ile yaşları arasındaki ilişki incelenmiştir ve sonuç olarak bu iki durum 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Fakat ortalama 

puanlara bakıldığında 23 yaş ve üstü kadın öğretmen adaylarının diğer 

yaşlardakilere göre kariyer isteklerinin daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu durumun belli bir yaşa gelmiş kadın öğretmen 
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adaylarının mesleki farkındalıklarının daha yüksek olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmada kadın öğretmen 

adaylarının kariyer istekleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki 

incelenmiştir ve analiz sonuçlarında bu iki durum arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı görülmüştür. Fakat ortalama puanlar incelendiğinde 

en yüksek akademik başarıya sahip olan kadın öğretmen adaylarının 

kariyer isteklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumda 

derslerdeki başarı oranı yüksek olan katılımcıların kendini geliştirme 

ve yükselme arzularının daha yüksek olduğu söylenebilir. Çalışmada 

kadın öğretmen adaylarının anne eğitim durumları ile kariyer istekleri 

arasında nasıl bir ilişki olduğunun analizi yapılmış ve sonuçta bu iki 

durum arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Fakat 

anne eğitim durumu üniversite olan kadın öğretmen adaylarının 

kariyer isteklerinin daha yüksek olduğu ortalama puanlarda 

görülmektedir. Aynı şekilde kadın öğretmen adaylarının baba eğitim 

durumları ile kariyer istekleri arasında da anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Fakat yine baba eğitim durumu üniversite olan 

kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum anne ve baba eğitim durumu ileri 

seviyede olan katılımcıların daha bilinçli bir ortamda yetişmelerinden 

ve ebeveynlerini kendisine örnek alıyor olmalarından kaynaklanıyor 

olabilir.  Araştırmada kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ve 

kardeş sayıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Yapılan analiz 

sonucunda kardeş sayısı ve kariyer isteği arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Fakat ortalama puanlara bakıldığında kardeş 

sayısı 2 ve 3 olan kadın öğretmen adaylarının kariyer isteklerinin diğer 
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gruplara oranla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada kadın 

öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile baba çalışma durumları 

arasındaki istatistiksel ilişki incelenmiş ve sonuç olarak bu iki durum 

arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.  Benzer biçimde 

kadın öğretmen adaylarının kariyer istekleri ile anne çalışma 

durumları arasında da anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Fakat ortalama puanlar incelendiğinde annesi çalışan 

katılımcıların kariyer isteklerinin daha düşük olduğu görülmektedir.  

Bu durumun, annesi çalışan katılımcı sayısının çalışmayanlardan 

oldukça az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü iki 

değerin birbirinden çok uzak olması analiz sonuçlarını farklı şekilde 

etkilemektedir.  Çalışmada kadın öğretmen adaylarının kariyer 

istekleri ile kariyer etkinliklerine katılma durumları arasındaki ilişki 

analiz edilmiş ve sonuçta bu iki durum arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Fakat ortalama puanlar incelendiğinde kariyer 

planlama etkinliklerine katılanların kariyer isteklerinin daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, kariyer etkinliklerine katılmak 

kişiyi daha bilinçli ve istekli hale getirmektedir şeklinde 

yorumlanabilir. Yani bu tip etkinliklere katılan bireyler meslek 

hayatlarını planlamada ve ileriye dönük adım atma konusunda daha 

isteklidir denilebilir. 

SONUÇ 

İnsanın bütün hayatını etkileyebilecek bir tercihi henüz gençlik 

yıllarında yapmak durumunda kalması, yanılma düşüncesini de 

birlikte getirebilmektedir. Bahsedilen bu durum; tercih ettiği yüksek 
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öğretim alanıyla ilgili meslek dallarında kariyer planlaması sürecinde 

ya da düşüncesinde olan üniversite öğrencileri için çok daha önemli 

bir durumdur (Pelit ve Öztürk, 2010). Bu çalışmaya konu olan kadın 

öğretmen adaylarının kariyer istekleri de daha verimli ve daha başarılı 

bireyler olmaları açısından hem de gelecek neslin eğitimi açısından 

önem arz etmektedir. Bu nedenle kadın öğretmen adaylarının kariyer 

isteklerini etkileyen ve bu isteklerine engel olan durumların tespit 

edilmesi gerekmektedir. Başta eğitim gördükleri fakülteler olmak 

üzere çeşitli kurumlar tarafından kariyer yapma ile ilgili bilgilendirme 

toplantıları düzenlenmelidir. Bu tip bilgilendirme toplantılarının kişiyi 

daha bilinçli ve istekli hale getirdiği düşünülmektedir. Araştırma 

sonucunda da doğrulandığı gibi öğrencilerin iyi bir kariyer planlaması 

yapmaları gerekmektedir. Kariyer planlamasını doğru ve hatasız bir 

şekilde yapabilmeleri çok önemlidir. Bunun için de kariyer planlaması 

eğitimleri almaları gerekmektedir. Bu eğitimler kadın öğrencilerin 

akademik hayatlarının başında iken verilerek bu kariyer yolculuğunda 

ayaklarını daha sağlam yere basmalarını ve bu konuda kendilerine 

olan güvenin artmasını sağlamalıdır.  
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GİRİŞ 

 

Çevre, canlıların yaşam faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve içinde bulun-

duğu ortam ya da koşullardır. Yeryüzünde insanoğlunun birkaç mil-

yon yılda yaşadığı göz önüne alındığında, çevre sorunlarının son yıl-

larda neden bu kadar yaşamı ciddi boyutta tehdit ettiği sorulabilir. 

İnsanın Sanayi Devrimi’ne kadar doğaya olan etkisi daha sonraki yıl-

larda ön plana çıkmış ve yaşamı tehdit eder hale gelmiştir. Çevre kirli-

liğine sanayileşme ile birlikte nüfus artışı, kentleşme, eğitim yetersiz-

liği, çevre bilincinin olmaması gibi faktörler de sebep olmaktadır (Ak-

yıldız, 2008, s. 1).  

Doğal kaynakların yanlış kullanılması sonucu doğanın fiziksel öğeleri 

olan hava, su ve toprağın kirlenmesi sonucunda doğal çevrenin denge-

sinin bozulması çevre sorunları olarak değerlendirilmektedir (Güler ve 

Çobanoğlu, 1997). Yaşam standartlarının yükselmesi ve nüfustaki 

hızlı artış doğal kaynak kullanımını hızlandırarak çevre sorunlarını da 

beraberinde getirmiştir. Çevre sorunlarının temeli olarak, insanın çev-

reye hâkim olma isteği ve kendi amaçları doğrultusunda çevreyi so-

rumsuzca kullanması görülmektedir (Akyıldız, 2008, s. 4). Atıkların 

çevreye bırakılmasıyla gerçekleşen zararlar, kimyasal ve biyolojik 

dönüşümlere sebep olmaktadır. Oluşan atıkların arıtma işleminden 

geçmeden su ortamlarına bırakılması su kalitesini olumsuz yönde etki-

lemektedir. Sanayiden kaynaklanan atıkların da içindeki zehirli mad-

delerden dolayı sudaki canlı türleri de yok olmaktadır. Kirleticilerden 

kaynaklanan azot ve fosfor gibi besleyici minerallerin artması aşırı 

beslenme denilen kirliliği oluşturmaktadır (Çepel, 1992, s. 35). 
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Doğada biyolojik özellikleri etkileyen birtakım döngüler bulunmakta-

dır. Bunlardan biri hidrolojik döngüdür. Bu olay sonucu su; sucul or-

tamdan atmosfere, oradan karasal ortama ve tekrar sucul ortama dön-

mektedir. Suyun bu döngüsü olumsuz çevre şartlarından etkilenmekte 

ve sucul ortam canlılarının kullanılabilir su potansiyelinin azalmasına 

neden olmaktadır. Günümüz çevre sorunlarından olan ötrofikasyon 

sucul sistemlerin ve orada yaşayan canlılarının etkilendiği olaylardan 

biridir. Ötrofikasyon 20. yüzyılın ortalarında Avrupa ve Kuzey Ame-

rika göllerinde çevresel bir problem olarak tanımlanmaktadır (Schind-

ler ve Vallentyn, 2008).  

Doğadaki çevre sorunlarının öğretmen ve öğretmen adayları tarafın-

dan bilinmesi ve eğitim ortamlarında bu farkındalıklara yönelik öğre-

tim programları ve uygulamaları gerçekleştirmeleri açısından önemli 

olacaktır.  

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının çevre sorunları farkındalığı üze-

rinde etkili olabileceği düşünülen ötrofikasyon olayının nedenleri ve 

sonuçlarına ilişkin öğrenmelerinin çevresel sorunlara yönelik farkın-

dalıklarını ne düzeyde etkileyeceği araştırılmıştır. 

Bu araştırmada problem cümlesi doğrultusunda aşağıdaki alt problem-

ler araştırılmıştır. 

1. Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalıklarında ötrofikasyon kavramının etkisine ilişkin öntest-

sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 
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2. Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalıklarında ötrofikasyon kavramının etkisine ilişkin öntest-

sontest puanları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

3. Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalıklarında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitimde genel 

akademik ortalama değişkenine göre öntest-sontest puanları ara-

sında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

4. Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalıklarında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitimde çevre 

ile ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olma değişke-

nine göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

5. Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalıklarında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitime ilişkin 

Biyoloji Eğitim Ana Bilim Dalı’na isteyerek gelme değişkenine 

göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

1.  ÇEVRE SORUNLARI VE ÖTROFİKASYON 

Çevre canlı organizmayı veya canlı topluluğu yaşamı boyunca etkile-

yen biyotik ve abiyotik (sosyal, kültürel, tarihsel, iklimsel ve fiziksel) 

faktörlerin tümü olarak tanımlanmaktadır (Yücel ve Morgil, 1998, s. 

84). 

İnsanlık varoluşundan bu yana, doğadan yararlanmış, onu işlemiş, 

bilgi birikimine ve teknolojideki ilerlemelerle doğaya egemen olmaya 
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çalışmıştır. Yeniçağ anlayışı doğayı insan için değişime uğratma ve 

kullanma amacına ağırlık kazandırmıştır. Bu durumlar insan ile çevre-

si arasındaki dengeyi bozmuştur. Bilimin sağladığı olanaklardan ya-

rarlanan insan, kendini güçlü gördüğünde, doğayı sınırsızca kullan-

maktan çekinmemiştir. Bununla birlikte insan, doğaya verdiği zarar-

lardan uzun süre habersiz yaşamıştır (Ruşen ve Ertan, 2002, s.20-21). 

İnsan yaşamı birbirine bağımlı olan içsel ve dışsal dengeler üzerine 

oturtularak hayatta kalır. Bu dengelerin en önemlisi insanoğlunun var 

oluşundan bu yana süre gelen, insan ve çevre arasındaki dengedir. 

İnsanlığın en eski tarihlerinden bu yana çevre ile insan, süreklilik gös-

teren bir bütünün parçaları halinde hareket etmiştir. Fakat insan-çevre 

arasında var olan bu dengede, son birkaç yüzyılda, insanlardan kay-

naklı bazı ciddi bozulmalar ortaya çıkmıştır. İnsanlık, bugün bozulma-

sından sorumlu olduğu doğal dengenin bir sonucu olarak birçok çevre 

sorunu ile karşı karşıya kalmıştır (Güven ve Aydoğdu, 2012). Çevre 

sorunlarının büyük bir kısmı birdenbire ortaya çıkmamıştır. Zamanla 

birikerek bugünkü boyutlarına ulaşmıştır. Çevre sorunlarının özellik-

lerini, nedenlerini, boyutlarını ortaya koyabilmek için, her bir çevresel 

değerin ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. 

İnsanoğlunun yaşamı için çok önemli olan bazı temel sorunlar; hava, 

su ve toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik, gürültü kirliliği, toprak eroz-

yonu, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları ve iklim değişikliği 

şeklinde sıralanabilir (İbiş, 2009, s.11). 

Göl ekosistemleri çok hassas oldukları için çabuk bozulabilirler. Kent-

leşmeyle birlikte göllere taşınan endüstri atıkları suların kirlenmesine 
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neden olur. Bitkiler fosforla zenginleştirilmiş göllerde hızlıca gelişme 

göstererek ışığın alt tabakalara gitmesini engeller ve gölün üst tabaka-

sında alg patlaması meydana getirerek ötrofikasyon olayının oluşma-

sına sebep olmaktadır. Bu olay suyun kalitesini bozarak, göl içinde 

yaşayan canlıların zarar görmesine neden olur (Güney, 2004, s. 18).  

Doğal kaynaklardan denizler, göller, akarsular, göletler, barajlar içle-

rinde önemli ekosistemleri barındırarak canlının tüm yaşamını etkile-

yen önemli alanlara sahiptirler. Gelişen teknolojiyle tarımsal, evsel, 

endüstriyel faaliyetlerin baskısı ve nüfus artışıyla birlikte düzensiz 

kentleşme, önüne geçilemeyen bir kirliliği oluşturmakta ve ekosisteme 

zarar vermektedir. Kirletici faktörlerden en çok etkilenen göllerdir. 

Çünkü göller durgun su yapısına sahip olduklarından kendilerini yeni-

lemeleri akarsu ve denizlere oranla daha zor olmaktadır. Göl ekosis-

temlerini tehdit eden kirleticiler gölde ötrofikasyonun oluşmasına ne-

den olmaktadır (Yıldız vd., 2000). 

Ötrofikasyon iyi beslenen kelimesinden gelmektedir. İnorganik besin 

maddelerin su ortamında doğal ve yapay olarak artması, bitki ve algle-

rin sayısında aşırı artış sonucu su kalitesinin bozulması, su kaynağının 

ömrünün azalmasıdır. Ötrofikasyon ortamın ömrünü azalttığından 

“göllerin yaşlanması” şeklinde de ifade edilmektedir. Göllerde organik 

maddelerin ölmesiyle meydana gelen organik detritusların birikimin-

den dolayı gölün hacminde azalma görülür. Sularda, havadan, yerka-

buğundan, organizmaların metabolizmasından kaynaklı çeşitli madde-

ler çözünmüş olarak bulunur. Alglerin büyümesinde etken olan majör 

yani esas elementler azot, fosfor ve karbondur. İkincil yeni mirör ele-
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mentler ise Ca+2, Mg+2, Na+, K+,  H+, Cl- ve demir, bakır, bor, kobalt 

molibden, vanadyum, mangan gibi eser elementlerden oluşmaktadır 

(Özecik, 2006, s. 2). 

Göllerde organik maddelerin ve siltinin birikmesi ötrofikasyon olarak 

bilinen doğal yaşlanma sürecinin gerçekleşmesine sebep olurlar. Ötro-

fikasyonun oluşması binlerce yılda meydana gelebildiği gibi insan 

aktiviteleri sonucu daha kısa sürede de meydana gelebilir. Bu olaya 

kültürel ötrofikasyon denir. Endüstriyel ve evsel atık suları, tarımdan 

gelen yüzey akış suları alglerin çoğalmasını uyararak suyun kalitesini 

düşürür. Ortamda fazla bulunan alglerin zamanla ölmesi ve çürümesi 

sonucu tat ve koku problemi ile su kütlesinde birikimler oluşur ve 

giderek oksijen miktarı azalır. Ötrofik göllerde mavi-yeşil algler bas-

kın türlerdir. Algler azotu doğrudan atmosferden temin edebilir. Bu 

sebeple ötrofikasyonu kontrol etmede çoğunlukla fosfor kullanılır 

(Özecik, 2006, s. 2). 

Çevrenin korunması, çevre sorunlarının ortadan kalkması ve sürdürü-

lebilir bir çevrenin sağlanabilmesi ancak çevre eğitimi almış bilinçli 

bireylerin yetiştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bireyler hayata gel-

dikleri günden itibaren sürekli çevre ile bir etkileşim içerisindedirler. 

Bu etkileşim durumları olumlu ya da olumsuz davranış şeklinde geli-

şir. Bireylerdeki bu etkileşim toplumsal algı hatta ulusal tepki duru-

muna kadar gidebilmektedir (Öner, 2018, s. 21). 

Çevre eğitimi, çevre ile ilgili bilgi sahibi, çevre sorunlarına yönelik 

ortaya çıkan problemlere çözüm üretebilen gerekli becerileri kazanan 

insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Yücel ve Morgil, 1998). Çevre 
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eğitimi, doğal kaynakları koruma, geliştirme aynı zamanda tüm biyos-

feri içine alacak şekilde korumak ve iyileştirmek üzerinedir (Bülbül, 

2007). 

Dünyanın sonunu getirebilecek çevre sorunlarını ortadan kaldırmak 

için çevre eğitimi vazgeçilmez bir süreçtir. Yapılan eğitimler sayesin-

de bilinçli bireyler yetiştirmek amaçlanır. Çevre eğitimi bir taraftan 

bilgi verirken diğer taraftan çevreye yönelik tutumları değiştirir ve 

davranışa dönüşmesinde yardımcı olur (Erten, 2004). 

Koray vd. (1999), Sabancı ve Koray (2001), çalışmalarında çevre kir-

liliğinin ciddi boyutlara ulaştığı son dönemlerde mikro planktonların 

çoğalması üzerinde durmuşlardır. Dış körfezden iç körfeze doğru tür 

çeşitliliğinin azaldığı, iç körfezde zararlı türlerin çoğaldığı sonucuna 

varılmıştır. 

Özdemir vd. (2004), çalışmalarında tıp fakültesi öğrencilerinin çevre 

sorunları ile ilgili farkındalıklarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Araş-

tırmada çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeyinin yüksek olması 

beklenirken bu düzeyin yetersiz olduğu görülmüştür. 

Özecik (2006), Sapanca Gölü’ne gelen besin maddelerini inceleyerek, 

derinliklerde çözünmüş oksijen konsantrasyonu ve mevsimsel sıcaklı-

ğa bağlı değişimleri tespit etmiştir. 

Özakkoyunlu (2007), çalışmasında Gölünyazı Gölü’nden periyodik 

olarak alınan su örneklerinden su kalitesini tespit etmiştir. Gölün etra-

fında bulunan tarım arazilerinde, verimlilik için kullanılan gübreleme 
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ve diğer kimyasal uygulamaların azaltılması gerektiğini, yasaklanmış 

olan balıkçılık faaliyetinin ise devam etmesi gerektiği bildirilmiştir.  

Akyıldız (2008), çalışmasında çevre kavramı, çevre sorunları, çevre 

kirliliğinin nedenleri, çeşitleri ile çevre ve ekonomi arasındaki ilişki 

hakkında çalışmalar yapmıştır. Çevre kirliliğinin neden oluştuğuna 

yönelik alınacak önlemler ve çözüm önerilerini incelemiştir. 

Sönmez vd. (2008), tarımsal üretimde yüksek verim elde etmek için 

gübre uygulamalarının zorunluluk olarak görülmesi sebebiyle ortaya 

çıkan sorunları araştırmışlardır. Gübrelerin miktarları, çeşitleri ve bu 

alandaki bilgi yetersizliği nedeniyle canlı sağlığı ve çevrenin olumsuz 

etkilendiğini belirtmişlerdir. Sularda ötrofikasyon ve nitrat birikimi, 

havaya azot ve kükürt içeren gazların verilmesi, sera etkisi vb. sorun-

lara yönelik çözüm önerileri üzerinde durmuşlardır. 

Aksu ve Erduran (2009), fen ve teknoloji ile sınıf öğretmenlerinin 

çevreye karşı tutum ve görüşlerini belirlemişlerdir. Demirbaş ve Pek-

taş (2009), ilköğretim öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalık düzeylerinin yetersiz olduğunu tespit etmişlerdir. Sadık vd. 

(2011), 11–12 yaş grubundaki çocukların çevre sorunlarına yönelik 

farkındalıklarını, yaptıkları resimler ile incelemişlerdir. Bu çalışmada 

ayrıca öğrencilerin çevre sorunlarını hava, su ve davranış kirliliği ola-

rak algıladıklarını bulmuşlardır. 

Yapıcı (2009), öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkın-

dalık düzeyini araştırmıştır. Araştırma iki farklı üniversitede farklı 

anabilim dallarının son sınıflarında okuyan 240 öğrenciyle yürütül-

müştür. Coğrafya ve fizik öğrencilerinin fen bilgisi öğrencilerine göre 
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toprak kirliliğini ciddi bir problem olarak algıladıkları görülmüştür. 

Çalışmada çevre sorunlarına yönelik sorumluluk duymanın öğrencile-

rin okudukları alanlar arasında farklılık göstermediği sonucuna ula-

şılmıştır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çevre sorunlarına 

yönelik sorumluluk, farkındalık ve ilgi düzeylerinin yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

Yağcı (2010), nüfusun artması ve teknolojisinin gelişmesiyle insanoğ-

lunun suya olan ihtiyacının her geçen gün artığını belirtmiştir. Sucul 

ekosistemlerin çevresine kurulan endüstriyel kuruluşlar ve tarım arazi-

leri kaynaklı atıkların ötrofikasyonu hızlandıran, madde döngüsünü 

bozan etmenler arasında olduğunu belirtmiştir. 

Timur ve Yılmaz (2011), çalışmalarında öğrencilerin çevre konusu ile 

ilgili bilgilerinin ne düzeyde olduğunu bazı değişkenlere göre incele-

mişlerdir. Betimsel yöntem kullanılan çalışmada fen bilgisi öğretmen 

adaylarının çevre konusu ile ilgili bilgi düzeyleri orta seviyede çıkmış-

tır. Değişkenler olarak kullanılan anne eğitim durumu ve genel aka-

demik ortalamayla anlamlı olarak değiştiği, cinsiyet ve baba eğitim 

durumuna göre anlamlı olarak değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğün (2012), Eymir Gölü’nde yaptığı araştırmada; gölün fiziksel ya-

pısı ve trofik seviyesini, reaktif azot bileşiklerinin göldeki dağılımları-

nı incelemiştir. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon olaylarının Eymir 

Gölü’nde aynı süreç içinde olduğunu gözlemlemiştir. Gölde N2O salı-

nımının bentik ve fotik zonda ters orantılı olduğu, oluşan gazların at-

mosfere aktarıldığı tespit edilmiştir. Oluşan gazların sera etkisi yarata-

rak doğal ekosistemleri kirlettikleri sonucuna ulaşılmıştır.  
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Kayalı (2013), öğretmen adaylarının anne ve babalarının öğrenim du-

rumu ile çevre sorunlarına yönelik tutumları arasında farklılığın oldu-

ğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının çevre sorunları ile ilgili 

ders almış olmaları öğrencilerin lehine bir sonuç çıkarttığını belirtmiş-

tir. 

Çakmak ve Özkan (2016), çalışmalarında üniversite öğrencilerinin 

ekolojik farkındalıklarının ne düzeyde olduğunu araştırıp, ekolojik 

ürün alma hassasiyetlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma 100 

farklı üniversiteden 768 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Üniversite öğ-

rencilerinin çevre ile ilgili farkındalıklarında yeşil tüketim konusun-

daki ilgileri çok yüksek çıkmıştır. Kız öğrencilerin çevre farkındalık-

larının erkek öğrencilere göre çok daha fazla çıktığı görülmüştür. Çev-

re farkındalığı yüksek çıkan öğrencilerin, çevre farkındalığı düşük 

çıkan öğrencilere göre yeşil tüketim eğilimlerinin fazla olduğu görül-

müştür. 

Er (2016), çalışmasında Suat Uğurlu Baraj Gölü’nde ötrofikasyon 

kaynaklı görüntü ve kötü kokunun nedenlerini tespit etmek ve gölü 

iyileştirmek adına çözüm yolları bulmayı amaçlamıştır. Dört istasyon-

da farklı aylarda alınan su örneklerine bakıldığında kirliliğin olduğunu 

ancak ciddi bir kirlilik olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırma süre-

cinde gölde ilk aylarda oluşan kötü koku ve görüntünün zamanla, kar 

ve yağışların etkisiyle azaldığını gözlemlemiştir.  

Doğan-Sağlamtimur ve Sağlamtimur (2018), Dünya ve Türkiye’deki 

iklim değişikliği, besin maddesi artışları, kirleticiler gibi faktörleri göz 
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önünde bulundurarak ötrofikasyon durumunu genel bir çerçevede in-

celemişlerdir.   

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada; Biyoloji Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin çevre so-

runlarına yönelik farkındalıklarında ötrofikasyon kavramının etkisini 

tespit etmek amacıyla, tek grup öntest-sontest uygulamalı zayıf deney-

sel desen kullanılmıştır.  

Araştırmada verilerin toplanması için Güven ve Aydoğdu (2012) tara-

fından geliştirilen 44 maddeden oluşan “Çevre Sorunlarına Yönelik 

Farkındalık Ölçeği” öntest-sontest olarak kullanılmıştır.  

Çalışma grubunun seçiminde, çevresel sorunlar ve önlemleri ile ötro-

fikasyon gibi bazı temel biyolojik kavramlar konusunda belirli bir 

birikime sahip olabilecekleri düşünülen biyoloji öğretmen adayları 

dikkate alınmıştır. Araştırma grubu; Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim 

Fakültesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitim Bölümü, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı 3. sınıfında okuyan 

21 öğrenciden oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan 21 öğretmen ada-

yından 14’ü kadın (%66,7), 7’si erkektir (%33,3). 

Çalışma, öğretmen adaylarına “Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık 

Ölçeği” öntest uygulaması ile başlamış, haftada iki saat olmak üzere 

dört hafta süren öğretim ve uygulama faaliyetinin ardından aynı ölçek 

sontest olarak uygulanıp tamamlanmıştır. 

Uygulama faaliyetlerinin içeriği; çevre sorunları ve ötrofikasyon baş-

lıkları altında “çevre tanımı ve çeşitleri, ekolojik kavramlar, hava kir-
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liliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği, radyo-

aktif kirlenme, küresel ısınma, ötrofikasyonun tanımı, besi maddesi 

kaynakları, temel mekanizmaları, ekolojik açıdan olumsuz etkileri ve 

kontrol teknikleri, ötrofikasyon ve alg kontrolü, ötrofikasyonu etkile-

yen faktörler, ötrofikasyona karşı alınması gereken önlemler başlıkla-

rında belirlenen konulardan oluşmaktadır.  

Araştırmacı tarafından Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği 

ilk ders saati öncesinde öntest olarak uygulanmıştır. Programlanan 

derslerde belirlenen konu başlıkları çerçevesinde öğretim faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Derslerde PowerPoint sunumları hazırlanmış, et-

kili olabileceği düşünülen resim ve fotoğraf gibi görsel materyallerin 

yanı sıra çevre sorunlarına ilişin farklı videolar kullanılmıştır. Ders-

lerde kullanılan materyallere dayalı soru-cevap ve beyin fırtınası yön-

temleriyle öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmıştır. Ötrofikasyon 

ile ilgili fotoğraflar gösterilerek öğretmen adaylarının fotoğrafta gör-

düklerini yorumlamaları istenmiştir. Bu olayın hangi unsurlar kaynaklı 

olabileceği ve nasıl önüne geçilebileceği hakkında sorular sorularak 

sınıfta tartışma yöntemi kullanılmıştır. 

Ötrofikasyon hakkında tartışma yapılıp bilgiler verildikten sonra ötro-

fikasyon olayının oluşum aşaması video izletilerek kalıcı hale getiril-

miştir. Videoda toplu balık ölümleri gösterilerek çevre kirliliği sonucu 

oluşan ötrofikasyon olayı ve bunun sonucunda gerçekleşen hayvan 

ölümleri biyolojik çeşitliliğin azalması gibi konular üzerinde durul-

muştur. Uygulamalar bitirildikten sonra Çevre Sorunlarına Yönelik 

Farkındalık Ölçeği sontest olarak uygulanmıştır. 
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Ölçekteki maddelerin hazırlanmasında araştırmacı tarafından ilgili 

alan yazın taramasının yapıldığı, çevre bilimi ders kitaplarının ince-

lendiği ve Bloom Taksonomisi’ne uygun likert tipinde ölçek geliştiril-

diği belirtilmiştir. Ölçeğin geçerliliği belirlenmiştir. İçerik geçerliliği-

nin sağlanması için ölçek, 5 öğretim üyesi tarafından kapsam geçerli-

liği, 2 öğretim üyesi tarafından ölçme değerlendirme ilkelerine uygun-

luk ve 1 uzman tarafından dil bilgisi ve anlaşılabilirlik açısından ince-

lenmiş ve taslak ölçek elde edilmiştir. Maddelerin güvenirliğini belir-

lemek amacıyla toplam 203, 4. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ölçe-

ğin yapı geçerliliğinin sağlanmasında faktör analizi kullanılmıştır. 

Ölçeğin KMO değeri 0,82 bulunmuştur. Faktör analizleri sonucu 0,49 

ile 0,97 arasında tespit edilmiştir. Çeşitli sınamalar sonucu ölçekteki 

faktör sayısı altı olarak tespit edilmiştir. Bu altı faktör toplam varyan-

sın % 63’ ünü açıklamıştır. Ölçüt geçerliliğini sağlamak için, ölçek 

puanlarını üst ve alt grup olarak ayırdıktan sonra, ortalamaları arasın-

daki farka bakılmıştır. Sınamalar sonucunda üst ve alt grup puanları 

arasında 0,052’lik anlamlı bir fark olduğu, ayır edicilik indisleri (rjx) 

0,21 ile 0,66 arasında değişen 44 madde kalmıştır. Ölçeğin kapsam ve 

geçerliliğine uygun olduğuna karar verilmiştir. Son olarak da ölçeğin 

güvenirliğini sağlamak için iç tutarlılık ile ilgili analizler gerçekleşti-

rilmiştir. Ölçeğin tutarlılık katsayısı Cronbach alpha değeri 0.90 ola-

rak bulunmuştur (Güven ve Aydoğdu, 2012, s.187-193). 

Çalışmada ilk olarak, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi 

Formuyla toplanan veriler, biyoloji öğretmen adaylarının cinsiyetleri, 

sınıfları, mezun oldukları lise, üniversite not ortalamaları, anne-baba 

eğitim durumları, üniversite sınavında kaçıncı tercih ile geldikleri, 
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bölümü isteyerek mi seçtikleri, çevre bilimi ders alma durumları, çev-

reyle ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyeliği istatistik prog-

ramına tanımlanmıştır. 

İkinci aşamada, biyoloji öğretmen adaylarının Güven ve Aydoğdu 

(2012) tarafından geliştirilen “Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık 

Ölçeği” maddelerine verdikleri cevaplar, “evet” cevabı 3 puan, “fik-

rim yok” cevabı 2 puan ve “hayır” cevabı 1 puan olacak şekilde ista-

tistik programına tanımlanmıştır. 

Üçüncü aşamada, bütün ölçeklerde bulunan olumsuz maddelerin pu-

anlamasını yapabilmek amacıyla aynı değişkenlere tekrar kodlama 

yapılmıştır. Bu yöntemle, Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Öl-

çeği’nin olumsuz maddelerine verdikleri cevaplar, “evet” cevabı 1 

puan, “fikrim yok” cevabı 2 puan ve “hayır” cevabı 3 puan olacak 

şekilde dönüştürülmüştür. Verilen cevapların toplam puanları hesap-

lanmıştır. 

Verilerin analizi SPSS programından yararlanılarak, demografik özel-

likler altında ölçek sonuçlarının; frekans (f), yüzde (%), aritmetik orta-

lama (X) ve standart sapma (SS) değerleri hesaplanmıştır. Öntest ve 

sontest uygulamasında Shapiro-Wilk testi seçilmiştir. Testlerde nor-

mal dağılım sağlanmadığı için analizler Wilcoxon testine göre yapıl-

mıştır. İstatistiksel analizlerde; cinsiyet ve sivil toplum kuruluşuna üye 

olma, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı’nı tercih isteği değişkenlerine 

göre öntest-sontest puanlarında Mann Whitney U-Testi, akademik 

ortalama değişkenine göre öntest-sontest puanlarında Kruskal Wallis 

H-Testi kullanılmıştır.  
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3. BULGULAR 

1. Alt Problem: Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik farkındalıklarında ötrofikasyon kavramının etkisine ilişkin 

öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Birinci alt probleme ilişkin öntest-sontest puanlarına ait istatistiksel 

normallik testi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Birinci Alt Problem Öntest-Sontest Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

İstatistik Df. Sig. İstatistik Df. Sig. 

Öntest ,099 21 ,200 ,977 21 ,879 

Sontest ,177 21 ,085 ,903 21 ,040 

Örneklem sayısı 50 ve altı olduğu için öntest ve sontestte normallik 

testi için Shapiro-Wilk testi kullanılmıştır. Öntest sonucu p>0,05 ol-

duğundan normallik varsayımı sağlanmıştır (Büyüköztürk, 2007, s. 

40). Ancak son testte p<0,05 olduğundan normallik varsayımı sağ-

lanmamıştır. Bunun için non-parametrik istatistik yöntemi kullanıl-

mıştır (Büyüköztürk, 2007, s. 40). Biyoloji öğretmen adaylarının ön-

test-sontest puanlarına göre analizler Wilcoxon işaretli sıralar testi ile 

yapılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2: Öntest-Sontest Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

 N Sıra Ortala-
ması 

Sıra   
Toplamı 

 Test İstatistiği 

Öntest Son-
test  

Negatif Sıra 0a ,00 ,00   

   Z = -4,027b 

   p= ,000 

Pozitif Sıra 21b 11,00 231,00  

Toplam 21    

a. sontest<öntest b. sontest>öntest c. sontest = öntest 



 

112 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli hazırlanan uygulama öncesi ve 

sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (Z=-

4,027, p<0,05). Ötrofikasyon ve çevre sorunları içerikli öğretim faali-

yetlerinin etkili olduğu görülmüştür. 

2. Alt Problem: Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik farkındalıklarında ötrofikasyon kavramının etkisine ilişkin 

öntest-sontest puanları arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık var mıdır? 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucunda cinsiyet 

değişkenine göre öntest-sontest puanları Mann Whitney U-Testi yapı-

larak analiz edilmiştir (Tablo 3).  

Tablo 3: Öntest-Sontest Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U-

Testi 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Toplam U P 

Kadın 14 12,14 170,00 33,000 ,230 

Erkek 7 8,71 61,00   

Öğretmen adayların çevre sorunlarına yönelik farkındalıklarında ötro-

fikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucunda cinsiyet değişkeni-

ne göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

(U=33,000, P>0,05) belirlenmiştir. 
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3. Alt Problem: Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik farkındalıklarında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eği-

timde genel akademik ortalama değişkenine göre öntest-sontest puan-

ları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Öğretmen adaylarının akademik ortalamaları temel istatistikleri Tablo 

4’de verilmiştir. 

Tablo 4: Öğretmen Adaylarının Akademik Ortalamaları 

Akademik ortalamalar Frekans Yüzde 

2,01 - 3,00 7 33,3 

3,01 - 3,50 8 38,1 

3,51 - 4,00 6 28,6 

Toplam 21 100 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucunda genel 

akademik ortalama değişkenine göre öntest-sontest puanları Kruskal 

Wallis H-Testi yapılarak analiz edilmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5: Öntest-Sontest Puanlarının Akademik Başarı Değişkenine Göre Kruskal 

Wallis H-Testi 

Grup n 
Sıra Ortalama-

sı Sd X2 P 

2,01 ile 3,00 7 8,64 2 1,529 ,466 

3,01 ile 3,50 8 12,19    

3,51 ile 4,00 6 12,17    

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucu akademik 
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başarı değişkenine göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir 

fark olmadığı (X2=1,529, P>0,05) belirlenmiştir. 

4. Alt Problem: Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik farkındalıklarında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eği-

timde çevre ile ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olma 

değişkenine göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark var 

mıdır? 

Öğretmen adaylarının çevre ile ilgili herhangi bir kuruluşa üyelik du-

rumu istatistikleri Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6: Öğretmen Adaylarının Sivil Toplum Kuruluşu Üyelik Durumu 

Kuruluşa 

Üye Olma 
Frekans Yüzde 

Evet 5 23,8 

Hayır 16 76,2 

Toplam 21 100,0 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonrası çevre ile 

ilgili sivil toplum kuruluşuna üye olma değişkenine göre öntest-

sontest sonuçları Mann Whitney U-Testi yapılarak analiz edilmiştir 

(Tablo 7).  

Tablo 7: Öntest-Sontest Puanlarının Çevre İle İlgili Sivil Toplum Kuruluşuna Üye 
Olma Değişkenine Göre Mann Whitney U-Testi 

Grup N 
Sıra Ortala-

ması 
Sıra 

Toplam 
U P 

Kadın 5 8,90 44,50 29,500 ,384 

Erkek 16 11,66 186,50   
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Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli eğitim sonucu çevre ile ilgili sivil 

toplum kuruluşuna üye olma değişkenine göre öntest-sontest puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığı (U=29,500, P>0,05) belirlenmiştir. 

5. Alt Problem: Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yö-

nelik farkındalıklarında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitime 

ilişkin Biyoloji Eğitim Ana Bilim Dalı’na isteyerek gelme değişkenine 

göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

Öğretmen adaylarının Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’na isteyerek 

gelme durumu temel istatistikleri Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8: Öğretmen Adaylarının Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Tercihleri 

Tercih isteği Frekans Yüzde 

Evet 14 66,7 

Hayır 7 33,3 

Toplam 21 100,0 

 

Öğretmen adaylarının 14’ü (%66,7) Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Da-

lı’nı isteyerek tercih ederken, 7’si (33,3) ise istekleri dışında tercih 

edip yerleştikleri yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitimde Biyoloji Eğitimi 

Ana Bilim Dalı’nı tercih isteği değişkenine göre öntest-sontest puanla-

rı Mann Whitney U-Testi yapılarak analiz edilmiştir (Tablo 9).  
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Tablo 9: Öntest-Sontest Puanlarının Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Tercih Değiş-
keni Mann Whitney U-Testi 

Grup N Sıra Ortalaması Sıra Top-
lam 

U P 

Evet 14 10,04 140,50 35,500 ,312 

Hayır 7 12,93 90,50   

 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucu Biyoloji 

Eğitimi Anabilim Dalı’nı tercih değişkenine göre öntest-sontest puan-

ları arasında anlamlı bir fark olmadığı (U=35,500, P>0,05) belirlen-

miştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Biyoloji öğretmen adaylarına uygulanan “Çevre Sorunlarına Yönelik 

Farkındalık Ölçeği” öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark 

olduğu Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılarak belirlenmiştir. Ana-

liz sonucu Z=-4,027, p<0,05 çıkmıştır. Çalışmada p<0,05 çıkması, 

öğretmen adaylarına öntest sonrası verilen öğretim programının son-

test puanlarına olumlu yansıyarak anlamlı bir fark olduğunu ve çevre 

sorunları hakkında verilen eğitimin önemli olduğu sonucuna ulaşıl-

mıştır. 

Bu sonuçlara göre, çevre sorunları ve ötrofikasyonla ilgili verilen öğ-

retim programlarının kişiler üzerine olumlu etkisi olduğu anlaşılmak-

tadır. Literatür tarandığında, bireylerin çevre sorunlarına yönelik far-

kındalığının eğitim sayesinde olabileceği yönündeki bulgusunu des-

tekleyen çok sayıda araştırmaya rastlamak mümkündür.  
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Çelik (2019), fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik 

davranışlarının orta düzeyde olduğu ve bu davranışların sınıf düzeyi ve 

lisans eğitiminde Çevre Bilimi dersi almaları durumunda anlamlı olarak 

farklılık gösterdiğini tespit etmiştir. Gündoğdu vd. (2017), Sırakaraa-

ğaçlar deresindeki çalışmalarında deterjan konsatrasyonun yüksek ve 

CO’nın düşük değerde olduğunu belirlemişlerdir. Bu olayın ötrofikas-

yon olayının artmasına veya başlamasına sebep olacağını bildirmişler-

dir. Çalışmada, su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve gelecek 

nesillere kullanılabilir durumda bırakılmasının ancak insanların bilinç-

lenmesiyle gerçekleşeceğini vurgulamışlardır. Özgel (2015), 7. sınıfla-

ra yaptığı doğa kampı destekli eğitim sonrası öğrencilerin çevre sorun-

larına yönelik tutum, farkındalık ve davranışlarına etkisini incelediği 

çalışmada, öğrencilerin puanlarında anlamlı bir fark gerçekleştiğini ve 

bu farkın pozitif yönde olduğunu belirtmiştir. Özdemir (2010), doğa 

deneyimine dayalı çevre eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin çevreye 

yönelik algı ve davranışlarına etkisini araştırmıştır. Doğa deneyimi 

programına katılan öğrencilerin çevreye yönelik farkındalıklarının 

anlamlı ölçüde arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle çevre eğiti-

minin öğrencilerin farkındalıklarının artmasında etkin rol oynağı belir-

tilmiştir. Öğrencilerin uygulamanın başından başlayıp ve sonuna kadar 

yazdıklarına uygulama sonunda çevreye ve çevre sorunlarına yönelik 

farkındalığın yanı sıra çevre sorunlarından kaynaklanan kaygılarının 

ve tepkilerinin oluştuğu belirtilmektedir.  
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Sadık ve Çakan (2010), biyoloji bölümü öğrencilerinin çevre bilgisi ve 

çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirleyip, bunları bazı değişken-

ler açısından incelemişlerdir. Çevre dersi almış olma-olmama bakı-

mından elde edilen puanlar arasındaki farklar, çevre dersi alan öğret-

men adayları lehine anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Demirbaş 

ve Pektaş (2009),  öğrencilerin çevre sorunlarına yönelik farkındalık-

larına ilişkin, ön bilgilerini açık uçlu sorularla belirlemiştir. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin daha çok, çevre kirliliği, hava kirliliği ve atık-

lardan kaynaklanan çevre sorunlarının farkında oldukları görülmüştür. 

Güncel sorunlardan sera etkisi, küresel ısınma vb. konularda yanlış 

cevaplar verildiğini tespit etmişlerdir. Buna rağmen öğrencilerin çev-

reye yönelik farkındalıklarının yeterli düzeyde olduğunu belirtmişler-

dir. Güler (2009), ekoloji temelli çevre eğitimine katılan öğretmenle-

rin, doğa eğitimi sonucunda edindikleri çok yönlü bilgi sonrası, çevre 

korumaya yönelik görüşlerinin olumlu yönde değiştiğini gözlemlemiş-

tir. Edindikleri deneyimleri öğrenciler ve yakın çevrelerindekiler ile 

paylaşma, çevre bilinci kazandırma ve sorumluluk alma konusunda 

dikkat ettikleri sonucuna ulaşmıştır. Özakkoyunlu (2007), Gölünyazı 

Gölü’nün etrafında bulunan tarım arazilerine uygulanan gübreleme 

uygulamalarına bağlı olarak gölün su kalitesinin bozulduğunu belir-

lemiştir. Bu kirliliğin önüne geçmek için insanların bilinçlendirilmesi-

nin önemine dikkat çekmiş ve yöre halkının gölden nasıl yararlanaca-

ğına ilişkin önerilerde bulunmuştur. Şahin ve Tuncer (2007), seçmeli 

çevre eğitimi dersini tamamlamamış 5 fen bilgisi öğretmen adayı ile 

açık uçlu sorular yardımıyla görüşmeler yapmışlardır. Öğretmen aday-

ları seçmeli olan çevre eğitimi dersinin zorunlu olması gerektiğini 
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belirtmişlerdir. Diğer bölümler için de çevre bilincini arttıracak çeşitli 

derslerin konulması gerektiğini, çevre farkındalığının bu şekilde sağ-

lanabileceğini ifade etmişlerdir. Çabuk ve Karacaoğlu (2003), 439 

üniversite öğrencisinin çevre duyarlılıklarına ilişkin görüşlerinin bazı 

kişisel özelliklerine bakılarak fark yaratıp yaratmadığını incelemişler-

dir. Öğrenci görüşlerine bakıldığında eğitim kurumlarında hava, su ve 

toprak kirliliği konusunda yeterli eğitimin verilmediği ve analizler 

sonucunda bazı kişisel özelliklere göre öğrencilerin çevre duyarlılıkla-

rı arasında fark olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Erdönmez (1993), 

çevre sorunlarından plansız kentleşme, doğal kaynakları zorlayan 

ekonomik gelişim gibi unsurların kontrol altına alınmasının tek yolu-

nun eğitim ve öğretim olduğunu vurgulamıştır. Çevre bilincinin sağ-

lanmasının önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Literatürde aynı zamanda, öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik farkındalıklarının beklenenin altında olduğunu gösteren araş-

tırmalar da bulunmaktadır. Oğuz vd. (2010) çalışmalarında, üniversite 

öğrencilerinin çevresel farkındalığının ne düzeyde olduğunu belirle-

meyi amaçlamışlardır. Araştırmada, öğrencilerin çevre konularına 

yönelik birçok ders almasına karşın beklenenin altında bir çevresel 

farkındalığa ve davranışa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucunda cinsiyet 

değişkenine göre öntest-sontest puanları arasında anlamlı bir fark ol-

madığı görülmüştür. 
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Sakçı (2020), sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına ilişkin tutumla-

rını ve çevresel duyarlılıklarını incelediği çalışmasında, cinsiyet de-

ğişkeni açısından kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak farklı-

lık olmadığını belirlemiştir. Çelik (2019), fen bilgisi öğretmen adayla-

rının çevre sorunlarına yönelik davranışlarının cinsiyet değişkeninde 

farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır. Timur ve Yılmaz (2011), 

öğretmen adaylarının çevre bilgi düzeylerini orta düzey olarak belirle-

diklerini ve çevre bilgilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermediğini belirtmişlerdir. Akbaş (2007), fen bilgisi öğ-

retmen adaylarının çevre ve ekoloji kavram bilgileri ile çevreye karşı 

duyarlılıklarında cinsiyet değişkeninin anlamlı bir fark yaratmadığını 

belirtmiştir. Altın (2001), biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunla-

rına yönelik tutumlarının olumlu olduğu, ancak tutumlarının cinsiyet 

ile ilk ve son sınıf değişkenleri arasında anlamı farklılık göstermediği 

sonucuna ulaşmıştır. 

Literatürde öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkında-

lıklarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık olduğu belirtilen 

çalışmalar da vardır. Yapıcı (2009), kız öğrencilerin çevre sorunlarına 

yönelik farkındalık ve ilgilerinin erkek öğrencilere göre yüksek oldu-

ğunu saptamıştır. Özdemir vd. (2004), tıp fakültesi öğrencilerinin çev-

re sorunları konusundaki farkındalıkları üzerine yaptıkları çalışmala-

rında, öğrencilerin çevre için yapılması gerekenleri bildiği halde bun-

lara dikkat etmediklerini belirtmişlerdir. Çevre konusunda kız öğrenci-

lerin erkek öğrencilere göre daha bilgili ve dikkatli olduklarını ifade 

etmişlerdir. Erol (2005), üniversite öğrencilerinin çevre ve çevre so-

runlarına karşı ilgilerinin zayıf olduğunu, kız öğrencilerin çevre sorun-
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larına yönelik tutumlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek düzey-

de olduğunu belirtmiştir.  

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitim sonucunda akade-

mik başarı değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. 

Literatürde öğretmen adaylarının akademik başarısı üzerinde anlamlı 

bir fark olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Uyanık 

(2016), öğretmen adaylarına uyguladığı çevre sorunlarına yönelik ba-

şarı testinde ortalama puanlar arasında anlamlı bir fark olduğunu tespit 

etmiştir. Timur ve Yılmaz (2011), fen bilgisi öğretmen adaylarının 

çevre bilgi düzeylerini orta düzey olarak bulmuşlardır. Öğretmen 

adaylarının çevre bilgilerinin genel akademik ortalama değişkenine 

göre anlamlı olarak değiştiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-

rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitimin çevre ile ilgili sivil 

toplum kuruluşuna üye olma değişkenine göre anlamlı bir fark olma-

dığı belirlenmiştir. 

Irmak (2020), üniversite öğrencilerinin çevre farkındalık düzeylerinin 

ve çevre sorunlarına yönelik davranışlarının herhangi bir çevre kuru-

luşuna üye olma durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmadığını bulmuştur. Uzun ve Sağlam (2007), ortaöğretim 

öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarında gönüllü çevre 

kuruluşunda aktif olarak çalışma durumuna göre çevre bilgisi ve tu-

tumları arasında anlamlı bir fark olmadığını belirtmişlerdir. 
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Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalıkla-
rında ötrofikasyon kavramı temelli verilen eğitimin Biyoloji Eğitimi 
Ana Bilim Dalı’nı tercih değişkenine göre anlamlı bir farklılık gös-
termediği belirlenmiştir. 

Literatürde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin bilgi düzey-
leri de araştırılmıştır.  Erdal vd. (2013), üniversite öğrencilerinin çevre 
bilinci düzeyi araştırma örneğinde, öğretmen adaylarının da olduğu 
farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerini kapsayan araştırma-
da, çevre dersi alan öğrencilerin çevre bilinç puanlarının yüksek oldu-
ğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Eğitimin temel işlevlerinin başında bireylerin doğayı ve çevreyi tanı-
ma, koruma ve sevmeye yönelik davranışlar kazandırması gelmekte-
dir. Bu davranışların kazandırılması çevre eğitimi sayesinde; toplumda 
çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştiril-
mesi ile gerçekleşen bir süreçtir. Bireylere eğitim verilirken önemli 
olan ekolojik bilgilerin yanı sıra, çevreye yönelik farkındalık oluştura-
rak bu farkındalıkların davranışa dönüştürülebilmesidir (Erten, 2004). 

Öğretmen adaylarının gelecekte üstlenecekleri roller düşünüldüğünde, 

onların çevreye ilişkin düşüncelerinin ne derece önemli olduğu görül-
mektedir. Çevre sorunlarına yönelik farkındalıkların artırılması için 
öğretmen adaylarının yeterli donanıma sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu sebeple çevre sorunları ve beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlar 
öğretmen adaylarının öğretim programında diğer derslerle ilişkilendi-
rilerek verilmelidir. Böylece yeterli donanıma sahip olan öğretmenler 
gelecek nesilleri daha bilinçli yetiştirmede etkili olacaklardır.  
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1.GİRİŞ 

Oyun, hayatın her döneminde yer edinebilen evrensel bir kavramdır. 

Oyunun tarihsel süreci incelendiğinde; insanlık tarihinde birçok yer ve 

zamanda oyunların var olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır 

(Karadağ & Çalışkan, 2005). Bu süreç içinde birçok düşünür oyun ile 

ilgilenmiş ve görüş bildirmiştir. Platon (M.Ö.427-347) oyunun 

çocuğun özgürlüğünün aşırı olarak kısıtlanmaması gerektiğini ve 

çocukların kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasında önemli olduğunu; 

Gazali (1058-1111) çocuğun hafızasının tazelenmesinde ve çocuğun 

rahatlamasında önemli olduğunu, Comenius (1592-1671) oyunun 

insanın arkadaşlık kurma isteği ile bağdaştığını, sorumluluk 

kazanmada önemli olduğunu; Piaget (1962) oyunun çocukların sosyal 

becerileri kazanmada etkili yöntemlerden biri ve sosyal davranış şekli 

olduğunu ve erken çocukluk döneminde çocuklara fikir verdiğini, 

Vygotsky (1967) çocukların motor becerilerini, ince ve kalın kas 

gelişimlerini artırmada önemli olduğunu ve dili geliştirdiğini; Frobel 

çocukların öğrenme heyecanını arttırdığını belirtmişlerdir (Piaget, 

1962; Akandere, 2013; Sevinç, 2005; Koçyiğit, Tuğluk & Kök, 2007; 

Pehlivan, 2012). Geçmişten bugüne ortaya konan bu görüşler, oyunun 

hayatımızdaki yerini ve önemini ortaya koymaktadır.  

Ancak yetişkinlerin bir kısmı çocukların oyun oynarken boşa zaman 

harcadığını ve oyun oynarken bir şey öğrenmediğini düşünürler. 

Aslında oyunların öğrenme üzerinde büyük etkisi vardır (Smidt, 2007, 

s.8-10; Yıldız & Şener, 2003; Zabelina & Robinson, 2010). Öğrenme 

sanatı olarak nitelendirilen oyun, çocuklar için bir ihtiyaçtır ve oyun 



 

132 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

sayesinde kalıcı öğrenmeler gerçekleşir (Savaş & Gülüm, 2014; 

Biriktir, 2008, s.56). Oyun oynamayan çocuk Montessori’nin 

benzetmesiyle; kanatları iğneyle tutturulmuş ve kavanoza hapsedilmiş 

bir kelebeğin çaresizliğinde dersliklerdeki sıralarına bağlanmıştır 

(Montessori, 2016, s. 19-20). Başka bir deyişle, oyun çocuğun 

özgürlüğüdür (Marsell, 2009).  

Eğitim araştırmalarında ise terimsel olarak oyun yerine, eğitsel oyun 

terimi sıklıkla kullanılmaktadır (Varışoğlu, Şeref, Gedik & Yılmaz, 

2013). Oyunun kendiliğinden olması, büyük merak uyandırması ve 

çocuk bilincinde kaybedilmiş öğeleri geri getirmesi oyuna eğitsel bir 

değer yüklemektedir (Mead’den aktaran Hanbaba & Bektaş, 2011). 

Eğitici oyun, çocuğun ruh ve bedenen sağlıklı gelişimini sağlayan, iyi 

davranış ve alışkanlıklar kazandıran, oynayana haz ve neşe veren 

etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Akandere, 2013). Eğitici oyunlar, 

öğrencilerin fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirmekte, eğlenmeyi 

sağlamakta, sanatsal ve estetik beceriyi desteklemektedir (Bilen, 2002, 

s. 203). Öğretim sürecine eğitsel oyunların dahil edilmesiyle, öğrenci 

pek çok kural ve kavramı oyun sırasında farkına varmadan öğrenir 

(Çoban & Nacar, 2006); öğrencilerin yaratıcılık, hayal gücü ve üst 

düzey zihinsel becerileri gelişir (Kaya & Elgün, 2015);  öğrencilerin 

ve eğitimcilerin verimliliği artar (Özdenk, 2007), öğrenci başarısı artar 

(Hanbaba & Bektaş, 2011); eğlence, mutluluk, etkin katılım, iş birliği, 

aktif öğrenme gibi kavramlar maksimum seviyeye çıkarılır (Tezel, 

2018); öğrencilerin toplumsallaşmasına katkı sağlanır (Uluğ, 1999); 

öğrencilerin duyuşsal ve sosyal özellikleri gelişir (Çavuş & Balçın, 

2017); öğrenciler çeşitli duyguların farkına varır (Özdoğan’dan 
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aktaran Zengin, 2018); stratejik düşünme, akıl yürütme gibi bilişsel 

süreçler geliştirilir (Kirriemur & McFarlane, 2004; Mackey, Hill, 

Stone & Bunge, 2011) deneyim ve kavrayış arasında bir arabuluculuk 

sağlanır (Rieber & Noah, 2008). 

Eğitsel oyunların kullanımında öğretmenlere oyun seçimi, planlaması, 

yönetimi ve katılımın sağlaması noktasında büyük roller düşmektedir 

(Demirel, 2009, s.118; Gürsoy & Aslan, 2011). Öğretmenin eğitim 

ortamındaki bu tür rehberlikleri başarılı bir şekilde yerine 

getirebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donanmış olması 

gerekmektedir (Kılıç, 2007, s.137). Thurstone (1931) tutumu “kişinin 

bir psikolojik nesneyle ilgili olumlu duyguları ve olumsuz 

duygularının derecesi” şeklinde açıklamıştır (Erkuş, 2003, s.152). 

Başka bir tanıma göre tutum, belli bir uyarana karşı olumlu veya 

olumsuz tepki vermek için kullanılan öğrenilmiş bir eğilimdir (Cohen 

& Swerdlik, 2015; Fishbein ve Ajzen’den aktaran Graham, Berninger 

& Fan, 2007, s. 518). Tutumun farklı tanımları olsa da, uyaranlara 

olumlu ya da olumsuz bir şekilde tepki verme eğilimine işaret ettiği 

aşikardır (Beyer vd. , 2015).  

Tutum, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlarıyla birey 

davranışlarının önemli ve kritik bir yordayıcısı olarak görülen 

psikolojik bir yapıdır (Anderson, 1988). Olumlu ya da olumsuz 

tutumlar, ilişkili olduğu nesneye ilişkin olumlu ya da olumsuz olan 

davranışlarını tayin eder (Handayani, 2011). Bu bilgiler ışığında, 

geleceğin öğretmeni olan bir öğretmen adayının ilerde kendi sınıfında 

eğitsel oyunları kullanma tercihi noktasında, eğitsel oyuna yönelik 
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bilgi, beceri ve tutumu önem arz etmektedir. Bu nedenle, lisans 

düzeyinde Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi kapsamında (YÖK, 

2018a; YÖK, 2018b) eğitsel oyuna yönelik bilgisini ve becerisini 

geliştirmek üzere eğitim alan Temel Eğitim öğretmen adaylarının 

tutumunun belirlenmesi bu çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. 

Ulusal literatür incelendiğinde eğitsel oyuna yönelik tutumların 

belirlenmesi ile ilgili ölçeklere rastlanmaktadır. Varışoğlu vd. (2013) 

tarafından geliştirilen “Türkçe Dersinde Uygulanan Eğitsel Oyunlara 

Yönelik Tutum Ölçeği”, 12 maddeden ve üç faktörden oluşmaktadır. 

Ölçeğin faktörleri Eğitsel Oyunlara Değer Verme, Eğitsel Oyunlara 

Karşı Öğretmenin Sağladığı Motivasyon, Eğitsel Oyunlara Karşı İçsel 

Motivasyon şeklindedir. Ölçeğin örneklemini 339 ilköğretim ikinci 

kademe öğrencisi oluşturmaktadır. Hazar (2015) tarafından “18-22 yaş 

grubunun yetişkinlerin, fiziksel aktivite içeren oyunları oynamaya 

yönelik tutumları (18-22 Yaş) Oyunsallık Ölçeği” geliştirilmiştir. 

Ölçeğin örneklemini 18-22 yaşlarındaki 533 öğrenci oluşturmaktadır. 

Oyun tutkusu, risk alma, sosyal uyum, oyun isteği ve keyif alma 

olmak üzere beş faktörden oluşan ölçek 25 maddelidir. Altuner 

Çoban, Bozkurt ve Kan (2019) tarafından geliştirilen “Eğitsel Oyuna 

Yönelik Tutum Ölçeği”, 20 maddeden ve 2 faktörden oluşmaktadır. 

Ölçeğin faktörleri olumlu tutum ve olumsuz tutum şeklindedir. 

Ölçeğin örneklemini 405 Temel Eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. 

Uluslararası literatür incelendiğinde ise eğitsel oyuna yönelik 

tutumların belirlenmesi ile ilgili ölçme aracına rastlanmamıştır. 
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Gerek ulusal gerek de uluslararası literatür incelendiğinde, eğitsel 

oyuna yönelik var olan ölçeklerin sayıca sınırlı olması ve öğretmen 

adaylarının tutumlarını belirlemek için bir ölçek bulunmaması 

sebebiyle yeni bir tutum ölçeği geliştirmek amaçlanmıştır. 

2.YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, çalışma grubu, ölçeğin geliştirilme 

süreci, verilerin toplanması, verilerin analizi, geçerliliğe ilişkin 

bulgular açıklanmıştır. 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, eğitsel oyuna yönelik öğretmen adaylarının 

tutumlarını tespit etmek amacıyla yeni bir tutum ölçeği geliştirmektir. 

Araştırma ölçek geliştirme çalışmasıdır.  

 2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu; Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan 

üniversitelerin Temel Eğitim Bölümü çatısı altında olan Okul Öncesi 

ve Sınıf Eğitimi lisans programlarında öğrenime devam eden 300 

Okul Öncesi ve 250 Sınıf Eğitimi öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

 2.3.Ölçeğin Geliştirilme Süreci 

Öğretmen Adayları İçin Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum Ölçeğinin 

geliştirilme sürecinde konuya ilişkin ilgili literatür taranmıştır. 

Yapılan literatür taraması sonucunda yapılması planlanan ölçeğin alt 

maddelerinin neler olabileceği araştırılmış, literatür bilgilerinden yola 

çıkılarak ölçek maddeleri oluşturulmuştur. Ölçek maddelerinin 



 

136 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

yazımında daha önce farklı alanlardaki araştırmacılar tarafından 

hazırlanan tutum ölçeklerinden de yararlanılmıştır. Ayrıca tutuma 

ilişkin kuramsal çerçeve incelenmiş, bu kuramsal çerçeveye uygun 

hususlar dikkate alınarak tutumun davranışsal, bilişsel ve duyuşsal alt 

bileşenleri çerçevesinde 50 madde yazılarak madde havuzu 

oluşturulmuştur. Madde havuzundaki maddeler alt bileşenlere göre 16 

madde davranışsal, 18 madde bilişsel ve 16 madde duyuşsal olarak yer 

almıştır. Yazılan maddelerde 20 madde olumsuz ifade içerirken 30 

maddede ise olumlu ifadelere yer verilmiştir. Hazırlanan maddelerin 

yer aldığı uzman görüşü formu hazırlanarak 5 uzmana gönderilmiş ve 

onlardan gelen geri dönütler doğrultusunda, birden fazla yargı içeren 

ve muğlak olan 5 madde ölçek formundan çıkarılarak 5’li likert tipine 

göre derecelendirilen 45 maddeden oluşan nihai taslak form 

oluşturulmuştur.  

 2.4.Verilerin Toplanması 

Veriler,  ölçeğin nihai deneme formu çoğaltılarak ölçeğin konusu 

hakkında açıklamalar yaptıktan ve katılımcıları motive ettikten sonra 

gönüllü olarak ölçeği doldurmayı kabul eden öğretmen adaylarına 

uygulanarak toplanmıştır. Ölçek uygulanmadan önce katılımcıların 

onamları alınmıştır. Ölçek verilerini toplama süreci 12 gün sürmüş ve 

toplam 550 öğretmen adayına ulaşılmıştır. 

 2.5.Verilerin Analizi 

Araştırmada veri analizine başlanmadan, sapan değerler ve uç değerler 

kontrol edilmiş,  ölçekteki olumsuz ifadeler ters çevrilerek tekrar 
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kodlanmıştır. Öğretmen Adayları İçin Eğitsel Oyuna Yönelik Tutum 

Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla yapı ve 

kapsam geçerliği incelenmiş ve Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 

hesaplanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğinin belirlenmesinde ölçek 

maddelerinin içerik açısından uygunluğunun belirlenmesinde 2 sınıf 

eğitimi alan uzmanının, 2 okul öncesi eğitimi alan uzmanının;  ölçek 

maddelerinin dilinin Türkçe ye uygunluğunun incelenmesi amacıyla 1 

Türkçe eğitimi alan uzmanının ve ölçeğin ölçek geliştirme 

standartlarına uygunluğunun incelenmesi amacıyla 1 ölçek geliştirme 

alan uzmanının görüşleri alınmıştır. 

 2.6.Geçerliğe İlişkin Bulgular 

Yapı geçerliliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi(AFA) ve 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Açımlayıcı Faktör 

Analizi yapmadan önce verilerin faktör analizine uygunluğunu 

saptamak amacıyla, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) katsayısı ve Barlett 

Sphericity testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan Açımlayıcı Faktör 

Analizi sonucunda ölçeğin kaç faktörden oluştuğuna; maddelerin 

hangi faktör altında toplandığına ve atılması gereken maddelere karar 

verilmiştir. Ölçeğin faktör yapısı belirlendikten sonra; yapının 

uygunluğunun belirlenmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi 

yapılamasında LISREL 8.80 programı kullanılmıştır. Doğrulayıcı 

Faktör Analizi sonuçları incelenerek ölçeğin yapısı 

değerlendirilmiştir. Ayrıca ölçeğin güvenirliğini hesaplamak amacıyla 

Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı; madde geçerliğini hesaplamak 

amacıyla maddelerin madde test korelasyonları incelenmiştir. Bunun 
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yanı sıra, ölçeğin alt boyutlarının ayrı ayrı Cronbach-Alpha güvenirlik 

katsayısı hesaplanmış, faktörler arası ilişki Pearson Korelasyon 

Analizi ile belirlenmiştir. Öncelikle, geliştirilen ölçeğin yapı 

geçerliliğini kanıtlamak için Açımlayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. 

Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek 

amacıyla Kaiser Meyer-Olkin (KMO) ve Barlett Sphericity Testi 

yapılmıştır. KMO testinin sonucunda KMO değeri 0,96 olarak 

hesaplanmıştır. KMO değerinin .60 dan yüksek olması; Barlett testinin 

anlamlı olduğunu ve verilerin faktör analizi için uygun olduğunu 

göstermektedir (Büyüköztürk; 2010; Özdamar, 2013; Seçer, 2013). 

Yapılan analiz sonucunda. (KMO≥0.5) Barlett Sphericity testi 

sonucunda elde edilen chi-square test istatistiğinin anlamlı çıkması 

verilerin normal dağıldığının göstergesidir. Yapılan analiz sonucunda 

Barlett Testi anlamlı bulunmuştur (X2=16432,93 sd: 990, p=.000). Bu 

bulgular ışığında, çalışmada kullanılan verilerin faktör analizi için 

uygun olduğuna karar verilmiş ve faktör analizi uygulanmıştır. 

Uygulanan faktör analizi sonucu dikkate alınarak,45 maddeden oluşan 

ölçekte, birden fazla alt faktöre yük veren 25 madde ölçekten 

çıkarılmış, kalan 20 madde özdeğeri 1’in üzerinde olan 2 alt faktörlü 

bir yapı oluşturmuştur. Birinci alt faktör 13 maddeden oluşmaktadır 

(3, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 28, 29, 30, 37, 43) ve faktöre ilişkin öz 

değer 9,04 olarak hesaplanmıştır. Bu alt faktör tek başına tutuma 

ilişkin varyansın %45,20’sini açıklamaktadır ve alan yazın dikkate 

alınarak ‘olumlu tutum’ olarak adlandırılmıştır. İkinci alt faktörde 7 

madde (21, 26, 33, 39, 41, 42, 44) yer almaktadır ve öz değeri 2,03 
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olarak hesaplanmış ve tutuma ilişkin varyansın %10,17’sini 

açıklayarak, ‘olumsuz tutum’ olarak adlandırılmıştır. Bu iki alt faktör 

birlikte ilgili tutum değişkenine ilişkin varyansın %55,37’sini 

açıklamaktadır. İlgili literatür incelendiğinde, ölçeğin toplam 

varyansının %50 ve %50’nin üstünde değer alması gerektiği 

belirtilmektedir (Tavşancıl, 2006; Thompson, 2004). 

Tablo 1. Faktör Yük Değerleri ve Ortak Faktör Varyansı 

Fa
kt

ör
le

r Maddeler 
Fakt

ör 1 

Faktör 
2 

Ortak 

Faktör 
Varyan

sı 

O
lu

m
lu

 T
u
tu

m
 

M3 Derslerde eğitsel oyunların kullanılması dersin daha 
eğlenceli geçmesini sağlar. 

.772   ,637 

M6 Bütün konularda eğitsel oyunları kullanabilmeyi 
isterim. 

.556   ,362 

M9 Sınıfta Eğitsel oyunları kullanmak çocukların 
motivasyonunu artırır. 

.784   ,674 

M10 Eğitsel oyunların çocukların dikkatini çektiğini 
düşünüyorum. 

.782   ,641 

M11 Eğitsel oyunların hayal gücünü geliştirdiğine 
inanırım. 

.800   ,690 

M14 Eğitsel oyunların iletişim becerilerini geliştirdiğine 
inanıyorum. 

.719   ,544 

M15 Eğitsel oyunlar sosyal gelişimi destekler. .725   ,584 

M22 Eğitsel oyunların kullanıldığı derslerde zamanın nasıl 
geçtiğini anlamam. 

.668   ,491 

M28 Yeni bir eğitsel oyun ile karşılaştığımda 
etkinliklerimde kullanabileceğimi düşünürüm. 

.754   ,606 

M29 Eğitsel oyunları öğretim tekniği olarak kullanmayı 
önemserim. 

.748   ,607 

M30 Eğitsel oyunun öğrenilenlerin pekiştirilmesinde 
faydalı olduğunu düşünüyorum. 

.783   ,654 

M37 Derslerde eğitsel oyunların kullanılması 
motivasyonumu artırır. 

.677   ,546 

M43 Eğitsel oyunların kullanılması çocukların problem 
çözme becerisini artırır. 

.693   ,568 

su z 

M21 Eğitsel oyunlarla ilgili seminer, konferans vb.  gibi 
etkinliklere katılmaktan hoşlanmam. 

  .69

0 

,514 
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M26 Eğitsel oyun çalışmalarını yüzeysel bulurum.   .64

0 

,422 

M33 Eğitsel oyun kullanmak vakti etkin kullanmayı 
zorlaştırır. 

  .67

8 

,518 

M39 Eğitsel oyunlarla ilgili kitapları okurken sıkılırım.   .65

3 

,451 

M41 Eğitsel oyunların konu anlatma tarzıma uygun 
olmadığını düşünüyorum. 

  .64

3 

,481 

M42 Eğitsel oyunları sınıfımda kullanmaktan endişe 
duyuyorum. 

  .69

3 

,549 

  M44 Televizyonda eğitsel oyunlar ile ilgili yayınları 
izlemek sıkıcıdır. 

  .70

2 

,535 

    Özdeğer: 9.04 2.03 - 

    Açıklanan Varyans: 45.2  

10.1

7 

- 

    Açıklanan Toplam Varyans:  55.37 

 

Tablo 1’de yer alan bulğular incelendiğinde, birinci faktörde yer alan 

maddelerin faktör yükleri 0,55 ile 0,80 arasında değişirken, ikinci 

faktördeki maddelerin yük değerleri ise 0,64 ile 0,70 aralığında yer 

almaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde faktör madde yüklerinin 

.30’un üzerinde olması önerilmektedir (Harrington, 2009). Bir maddeye 

faktörde yer verebilmek için .40 ve üzerinde faktör yükü alması 

gerektiği belirtilmiştir (DeVellis, 2003; Tabachnick & Fidell, 2007;  

Büyüköztürk, 2008). Tabloda yer alan yük değerleri ve ortak faktör 

varyansları incelendiğinde, ölçeğin tatmin edici düzeyde yapı 

geçerliliğine sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Alt Boyutlar Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

Boyutlar Olumlu Tutum Olumsuz Tutum 

Olumlu Tutum 1.00 .555* 

Olumsuz Tutum .555* 1.00 

p<0.01 
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Tablo 2 incelendiğinde ölçeğin alt boyutları arasındaki korelasyonun 
.55 olduğu ve .01 düzeyinde anlamlı farklılığa sahip olduğu 
görülmektedir.  

 

Şekil 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi 

İki faktör ve 20 maddeden oluşan ölçeğin ölçek yapısında 

modifikasyon işlemi yapılmamış ve DFA sonuçlarına ilişkin değerler 

[χ2/df=3.86 (p=.000); RMSEA=0,079; NFI=0,97; CFI=0,97; 

AGFI=0,85; GFI=0,88; SRMR=0.040; NNFI= 0.97] olarak 

hesaplanmıştır. Ölçek yapısına ilişkin uyum indeks (χ2/df) değerinin 

3.86 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. DFA uyum indekslerinin x2 /df < 

5 olması iyi uyum göstergesi olarak kabul edilmektedir (Kline, 2011; 

Şimşek, 2007; Yurdagül, 2007). RMSEA değeri ise .079 olarak 

bulunmuştur. RMSEA değerinin .05 ve .08 değer aralığında yer alması 
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kabul edilebilir uyumu göstermektedir (Brown, 2014; Yurdagül, 

2007). Bunun yanı sıra yapının CFI ve NFI değeri, CFI=0.97 ve NFI= 

0.97 olarak hesaplanmıştır. Sümer (2000)’ e göre NFIve CFI 

değerlerinin .95’in üzerinde olması mükemmel uyuma karşılık 

gelmektedir. Bunun yanı sıra bazı araştırmacılar (Byrne, 2010; 

Kaplan, 2000) NFI değerinin .95 ve üzeri değerin iyi uyum göstergesi 

olduğunu belirtmiştir. Bunun yanı sıra CFI değeri için yüksek 

değerlerin (1 e yaklaşan) iyi uyumu gösterdiği söylenebilir (Brown, 

2014; Byrne, 2010). Ayrıca yapının DFA sonucuna göre AGFI= 0.85 

ve GFI=0.88 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre modelin 

uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Brown, 

2014; Raykov, 2006; Schermelleh-Engel vd., 2003; Vieira, 2011). 

SRMR değeri ise 0.040 bulunmuştur. SRMR değerinin 0,08 ve küçük 

olması iyi uyumu göstermektedir, 0-1 aralığında sıfıra yaklaştıkça 

daha iyi uyum göstermektedir (Brown, 2014; Kline, 2011). NNFI 

değeri incelendiğinde, 0.97 olarak bulunmuştur. NNFI değerinin .95 

ve üzeri olması iyi uyumun göstergesidir (Hu & Bentler,1999). 

Doğrulayıcı Faktör Analizi analizi sonucunda maddelere ilişkin 

standardize çözümleme değerlerinin anlamlılığını tespit etmek 

amacıyla t değerleri incelenmiş; maddelerin t değerlerinin 13.90 ile 

23.09 arasında değerler aldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Maddelerin .05 

düzeyinde anlamlı olması için  t değerlerinin 1.96’nın üzerinde olması 

ve .01 düzeyinde anlamlı olması için t değerlerinin 2.562 üzerinde 

olması gerekmektedir (Özüdoğru, Kan, Uslu ve Yaman, 2018). 

Yapılan çalışmada yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde, 

ölçeğin t değerlerine göre tüm maddelerin .01 düzeyinde anlamlı 
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olduğu görülmüştür. İncelenen tüm bulgular doğrultusunda, 

geliştirilen ölçeğin iyi uyum gösterdiği söylenebilir. 

Tablo 3. Maddelere İlişkin Madde-Toplam Korelasyonları ve Cronbach Alpha 
Güvenirlik Katsayıları 

Faktörler / 
Maddeler 

X ̅ S Madde 

Toplam 

Korelasyonu 

Madde 

Çıkarıldığında 
Cronbach Alfa 

Güvenirlik 
Katsayısı 

Faktör 1: Olumlu Tutum (α = .93) 

M3 4,39 ,85 ,753 ,932 

M6 4,06 ,94 ,549 ,939 

M9 4,42 ,82 ,778 ,931 

M10 4,47 ,79 ,748 ,932 

M11 4,47 ,80 ,791 ,931 

M14 4,34 ,89 ,677 ,934 

M15 4,38 ,92 ,714 ,933 

M22 4,04 ,99 ,650 ,936 

M28 4,24 ,84 ,727 ,933 

M29 4,24 ,83 ,731 ,933 

M30 4,32 ,89 ,763 ,932 

M37 4,23 ,89 ,688 ,934 

M43 4,29 ,87 ,708 ,933 

Faktör 2: Olumsuz Tutum (α = .82) 

M21 3,93 1,07 ,587 ,804 

M26 3,69 1,13 ,508 ,817 

M33 4,00 1,11 ,597 ,802 

M39 3,78 1,08 ,533 ,812 

M41 4,01 1,12 ,572 ,806 

M42 3,99 1,10 ,622 ,798 

M44 3,91 1,07 ,604 ,801 

Ölçek (α = .96) 
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Ölçeğin birinci faktörü için Cronbach Alfa değeri .93, ikinci faktörü 

için .82 ve ölçeğin tamamı için .96 olarak tespit edilmiştir. Cronbach 

Aplha katsayısının .80 ile 1.00 aralığında yer almasının yüksek 

derecede güvenirliği tespit ettiği belirtilmiştir (Kalaycı, 2009). Bu 

bulgular doğrultusunda ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğu ifade 

edilebilir. 

Ölçeğin madde analiz sonuçları incelendiğinde, birinci faktörde 

(olumlu tutum) madde toplam test korelasyonlarının .54 ile .79 

arasında; ikinci faktörde (olumsuz tutum) .50 ile .62 arasında 

değişiklik gösterdiği görülmektedir. Ölçekteki maddelerin ölçeği 

temsil gücünün yeterli ve ayırdediciliğinin iyi derecede olması için 

madde test korelasyonunun .30 ve daha yüksek olması gerekmektedir 

(DeVellis, 2003; Erkuş, 2003). Bu doğrultuda ölçek maddelerinin aynı 

yapıyı ölçtüğü ifade edilebilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ölçek geliştirme çalışması olarak planlanan çalışmada Okul Öncesi ve 

Sınıf Eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel oyuna yönelik tutumlarını 

belirlemek amaçlanmaktadır. Ölçek geliştirme sürecinde madde 

havuzu ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan 45 maddelik 

nihai deneme formunun geçerlik ve güvenirlikleri hesaplanmıştır. 

Yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda ‘Olumlu Tutum’ ve ‘Olumsuz Tutum’ olmak üzere 

2 faktörden ve 20 maddeden oluşan, tutuma ilişkin toplam varyansın 

%55.37’sini açıklayan bir yapı oluşmuştur. Ölçekteki ‘Olumlu Tutum’ 

faktörünü 13 madde; ‘Olumsuz Tutum’ faktörünü 7 madde 
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oluşturmaktadır. Hesaplamalar sonucunda ulaşılan 20 maddeden 

oluşan yapı ile doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve elde edilen 

değerler [χ2/df=3.86 (p=.000); RMSEA=0,079; NFI=0,97; CFI=0,97; 

AGFI=0,85; GFI=0,88; SRMR=0.040; NNFI= 0.97] olarak 

bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için yapılan analizler 

sonucunda; birinci alt faktörün Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .93, 

ikinci alt faktörün .82 ve ölçeğin tamamında .96 olarak tespit 

edilmiştir. Bu doğrultuda ölçeğin alt boyutlarının ve tümünün 

güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek maddelerinin verileri 

analiz edilerek madde-toplam korelasyonlarına bakılmış; madde 

toplam test korelasyonları birinci faktörde (olumlu tutum) .54 ile .79; 

ikinci faktörde (olumsuz tutum) .50 ile .62 arasında değişiklik 

gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda elde 

edilen bulgular doğrultusunda geliştirilen ölçeğin geçerli ve güvenilir 

yapıda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin Okul Öncesi Eğitimi ve 

Sınıf Eğitimi öğretmen adaylarının eğitsel oyunlara yönelik 

tutumlarının ortaya konulması noktasında geçerli ve güvenilir bir veri 

toplama aracı olacağı düşünülmektedir.  

Geliştirilen ölçek;  

• Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi öğretmen adaylarının 

eğitsel oyunlara yönelik tutumlarını tespit etmede,  

• Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi öğretmen adaylarının 

eğitsel oyunlara yönelik tutumlarına yönelik değişkenlerin 

etkisinin tespit edilmesinde,  
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• Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi öğretmen adaylarının 

farklı alanlardaki tutumları ile eğitsel oyunlara yönelik 

tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasına yönelik 

yapılacak çalışmalarda kullanılabilir. 
 

Ayrıca farklı alanlardaki öğretmenlerin eğitsel oyunlara yönelik 

tutumlarının tespit edilmesi amacıyla ölçek geliştirme çalışmaları 

yapılabilir. Çalışma kapsamındaki ölçek Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf 

Eğitimi öğretmen adaylarından elde edilen verilerin analizi sonucunda 

geliştirildiği için bu guruplardan farklı gruplarda kullanılacaksa, 

çalışılacak gruplar üzerinden elde edilecek verilerle geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları tekrar yapılarak kullanılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Günümüzde spor, içinde yaşadığımız toplumsal yaşamdan ayrı 

düşünülmemektedir. Spor sosyolojisi ve spor psikolojisi alanlarında 

yapılan araştırmalara göre spor; toplumsal yapının bir yansıması 

olarak görülmektedir. Sporun bireyin kişiliğinin gelişmesinde, 

karakterinin şekillenmesinde, kendine olan güveninin artmasında, 

sosyal bir insan olmasında, pratik düşünme yeteneğinin gelişmesinde, 

zihinsel olduğu kadar, bedensel ve ruhsal olarak da sağlıklı 

olabilmesinde önemli etkisi bulunmaktadır (Güçlü ve Yentür, 2008). 

Spor, sosyal kurumlarla ilişkili olarak toplumda bütünlük kurabilen 

kişilerin hayatlarında olumlu gelişmelere katkı sağlar kişilerin 

hayatlarında olumlu gelişmelere katkı sağlayan sosyal bir olgu olarak 

tanımlanabilir. (Yetim, 2000).  

Kişinin spor aktivitelerinde ruh, kişilik ve beden geliştirmekte, 

iradesini kuvvetli olmasında, grup çalışmalarında kolaylık sağlamada, 

kendini kontrol edebilmede ve diğer bireylere karşı saygılı sağlamada 

sporun etkili olduğu belirtilmektedir(Yalçınkaya, Silkü ve Özkütük, 

2002).  

Kişi spora katılmasıyla sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik 

özelliklerinde pozitif yönde katkı sağlamasının çalışmasına ek olarak, 

bireylerin kendi aralarında iletişimin özelliklerinden atılganlık, spor 

aktivitelerinde bulunan kişilerde daha yüksek olması ve sedanterlere 

kıyasla sporcuların atılganlık seviyesinin daha yüksekte olduğu 

açıklanmaktadır. Bireysel ve takım sporları ile ilgilenen sporcuların 
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bazı çalışmalarda farklı karakter yapılarında olduğu ve çeşitli 

atılganlık seviyelerinde olduğu belirtilmiştir(Bavlı, 2009). 

İnsan, sosyal bir varlık olarak kabul edilmektedir. İnsanın duygusal, 

fiziksel ve bilişsel anlamda sağlıklı bir hayat sürebilmesi için iletişim 

kurma becerisi son derece önemlidir. İletişim bireyin pek çok simgeyi 

kullanarak diğer kişi ya da kişilere tesir etme olarak tanımlanmaktadır 

(Dökmen, 1999). Kendini ifade etme insanın en temel 

gereksinimlerinden biridir. Bu yüzden insan hangi koşullarda olursa 

olsun kendini ifade etmenin bir yolunu bulmuştur. Yaşamımızla iç içe 

geçmiş, her an ve her yerde birlikte olduğumuz iletişimle insan, 

toplumsal bir varlık olarak kendini gerçekleştirmekte, başka bir 

deyişle biyolojik bir varlık olmaktan çıkarak toplumun bir üyesi 

olmaktadır. İnsanlar başkalarıyla bir arada olabilmek, onları 

anlayabilmek, kendilerini anlatabilmek ve etkileyebilmek yani 

toplumsallaşabilmek için iletişim kurar (Dökmen, 2003). Kişiler diğer 

kişilerle etkileşim halinde olurken psikolojik durumlarına göre bazı 

davranış biçimleri gösterirler. Bu davranış biçimleri saldırganlık ya da 

çekingenlik biçiminde olumsuz olabileceği gibi atılganlık biçiminde 

olumlu da olabilir (Bacanlı, 2008). 

Bireyler toplumsal, fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla çevrelerindeki kişilerle sürekli iletişim kurmaktadır.  

Toplumsal iletişimin temel kaynaklarından biri olan davranış biçimleri 

çeşitli sebeplerle değişkenlik gösterebilmektedir. İletişim anında istek, 

duygu ve ilgi hareket biçimleri ile anlatılmaktadır. Bazı kişiler etrafına 

karşı çekingen özellik gösterirler. Bu özelliğin etkisiyle amaçlarına 
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ulaşamayıp ihtiyaçlarını karşılarken güçlükler yaşarlar. Çoğu kez 

eksiklik endişesi ile öfkelenebilirler. Bazı kişiler de etrafına karşı 

saldırgan tutum sergilerler. İhtiyaçlarını gidermek ve istediklerini elde 

etmek için başkalarını küçük görme, dikkate almama ve kırma eğilimi 

içine girerler.  Saldırganlık ve çekingenliğin dışında diğer bir davranış 

tutumu atılganlıktır. Atılganlık, diğer kişilerin haklarını yadsımadan, 

onları küçük görmeden kendi hakkını koruması olarak tanımlanabilir. 

(Voltan, 1980; Alberti ve Emmons, 2002). 

Atılganlık kavramı, bireyin olumlu ve olumsuz duygu, düşünce ve 

arzularını başkalarının haklarını göz ardı etmeden ve konuda kaygı ve 

suçluluk duymadan ifade edebilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Atılganlık bir kişilik özelliği olup, temelinde dürüstlüğü barındıran 

insanlar arası ilişkilerde kullanılan bir davranış biçimidir. Atılganlık, 

insanların kendilerini ifade ederken karşılarındaki bireylerle 

duygudaşlık yaşamalarına katkı sağlamaktadır. Bunun yanında 

atılganlık kavramı insan ilişkilerinde önemli bir iletişim becerisidir. 

Atılgan davranış düzeyi düşük olan bireyler diğer kişilerle pasif 

ilişkiler kurarlar veya kişiler arası ilişkilerde saldırgan davranışlar 

sergilerler (Tekin, Amman ve Tekin, 2009). 

Bireyin etrafındaki bireylerle anlamlı ilişkiler kurabilmesi için bazı 

becerilerinin bulunması gerekir. Bu becerilerden birisi de atılgan 

olmasıdır. Atılganlık becerisi, kişinin duygu ve düşüncelerini dışarıya 

uygun bir şekilde göstermesine yardımcı olur (Voltan-Acar, Arıcıoğlu, 

Gültekin ve Gençtanırım, 2008). 
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Bu bilgiler ışığında uluslararası sporcuların uzun süren sporculuk 

hayatlarında fiziksel kapasitelerinin yanında zihinsel olarak ta güçlü 

olmaları başarıya ulaşabilmeleri açısından oldukça önemlidir (Tiryaki, 

2020). Çalışmada; elit seviyede spor yapan milli sporcuların atılganlık 

düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi literatüre katkı 

sağlaması düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Spor bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların atılganlık 

düzeylerini ve bu düzeylerinin cinsiyet, bölüm, sporculuk süresi, 

yaşanılan yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne mesleği 

ve baba mesleğine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. 
 

Problem cümlesi 
Araştırmanın amacı çerçevesinde araştırmanın problem cümlesi “Spor 

Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların atılganlık 

düzeyleri farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir. 

Alt problemler 

1. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte 

midir? 

2. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri öğrenim görülen bölüme göre farklılık 

göstermekte midir? 

3. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri sporculuk süresine göre farklılık 

göstermekte midir? 
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4. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri yaşanılan yere göre farklılık göstermekte 

midir? 

5. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri anne eğitim durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

6. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri baba eğitim durumuna göre farklılık 

göstermekte midir? 

7. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri anne mesleğine göre farklılık 

göstermekte midir? 

8. Spor Bilimlerinde eğitim öğretim gören milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri baba mesleğine göre farklılık 

göstermekte midir? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmada kullanılan modele, çalışma grubuna, 

araştırmanın verileri toplamada kullanılan araçlara ve toplanan 

verilerin ne şekilde istatistiksel analizlerle değerlendirildiğine yönelik 

bilgiler sunulmuştur 

Araştırmanın modeli 

Bu araştırma Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim gören milli 

sporcuların atılganlık düzeylerinin cinsiyet, bölüm, sporculuk süresi, 

yaşanılan yer, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne mesleği 

ve baba mesleğine göre incelendiği betimsel bir araştırmadır 
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(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017). 

Betimsel araştırmalar belirli bir süre içerisinde, ilgi duyulan 

örneklemde araştırmacıların hiçbir müdahalede bulunmadan 

araştırmacıların incelemek istediği değişkenlerdeki bağımlı değişkene 

göre benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmaya çalıştığı araştırma 

yaklaşımlarından biridir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz 

Ve Demirel, 2017).   

 

Çalışma Grubu 

Araştırma Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim 

gören öğrenciler üzerinde uygulanmıştır. Çalışma grubunda 2019- 

2020 eğitim öğretim yılı lisans düzeyinde öğrenim gören 176 (71 

kadın, 105 erkek) öğrenci bulunmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

 Rathus Atılganlık Envanteri 

Rathus bu ölçeği 1973 senesinde geliştirmiş, bireylerarası ilişkilerde 

kişinin atılganlık düzeyinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Nilüfer 

Voltan ise bu ölçeği 1980’de Türkçe’ye uyarlamıştır. Envanterde 

olumsuz ve olumlu sorular olmak üzere toplam 30 madde vardır. Bu 

olumsuz ve olumlu maddelerin sayısal değerleri birbiriyle aynıdır. 

Olumsuz ifadelerden ulaşılan puanlarla olumlu ifadelerden ulaşılan 

puanlar toplanmakta ve kişinin atılganlık düzeyi belirlenmektedir. 

Envanterdeki olumlu maddeler 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28 

ve 29’uncu maddelerdir. Envanterdeki olumsuz maddelerse 1, 2, 4, 5, 

9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 26 ve 30’uncu maddelerdir. 
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Olumlu maddelere verilen cevaplar; hiç uymuyor (-3 puan), fazla 

uymuyor (-2 puan), pek uymuyor (-1 puan),biraz uyuyor (1 

puan),oldukça uyuyor (2 puan) ve çok iyi uyuyor (3 puan) şeklinde 

puanlandırılmaktadır. Olumsuz maddelere verilen cevaplarsahiç 

uymuyor (3 puan), fazla uymuyor (2 puan), pek uymuyor (1 

puan),biraz uyuyor (-1 puan),oldukça uyuyor (-2 puan) ve çok iyi 

uyuyor (-3 puan) olarak puanlandırılmaktadır. Envanterden 

alınabilecek puan aralığı -90 ve +90’dır. Puanların anlamları ise, 10 

puana kadar olan kişiler pasif; 70 puana kadar olan kişiler atılgan ve 

70’in üzerinde olanlarsa saldırgan şeklinde değerlendirilmektedir. 

Envanter Türkçe’ye uyarlanırken güvenirlik katsayısı 0,92 olarak 

tespit edilmiş, envanterin oldukça güvenli olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (Voltan, 1980). 

 Verilerin Analizi 

Elde dilen verilerin analizler Spss 20 programı ile yapılmıştır. 

Betimsel istatistikler katılımcı (n ), frekans (f) ve yüzde (%) değerler 

olarak belirtilmiştir. Ayrıca değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında 

bağımsız örneklem (Independent Samples Test) testi kullanılırken üç 

ve üzeri grupların karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (One-

way ANOVA) testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak 

alınmıştır. 

BULGULAR 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine, cinsiyet değişkenine 

göre atılganlık düzeylerinin bağımsız örneklemler t testi sonuçlarına,  
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bölüm, sporculuk yılı, yaşanılan yer değişkenine, anne eğitim durumu, 

baba eğitim durumu, anne meslek ve baba meslek değişkenlerine göre 

atılganlık düzeylerinin tek yönlü varyans analizi ANOVA testi 

sonuçlarına bakılmıştır. Bu analiz sonuçlarından katılımcıların sosyo-

demografik özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri  

Cinsiyet N F(%) 

Kadın 71 40,3 

Erkek 105 59,7 

Bölüm   

Öğretmenlik 63 36,0 

Antrenörlük 82 46,9 

Yöneticilik 31 17,1 

Sporculuk süresi   

1-5 Yıl 64 36,4 

6-10 Yıl 83 47,2 

11-15 Yıl 24 13,6 

16 Ve Üzeri Yıl 5 2,8 

Yaşadığı yer   

Köy 11 6,3 

Kasaba 28 15,9 

İlçe 39 22,2 

İl 98 55,7 

Anne Eğitim   

Okuryazar Değil 14 8,0 

İlkokul 60 34,1 

Ortaöğretim 64 36,4 

Üniversite 38 21,6 

Baba Eğitim   

Okuryazar Değil 2 1,1 

İlkokul 50 28,4 

Ortaöğretim 74 42,0 

Üniversite 50 28,4 

Anne Meslek   

Ev Hanımı 100 56,8 

Memur 24 13,6 

İşçi 20 11,4 

Serbest 14 8,0 

Emekli 18 10,2 
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Baba Meslek   

Çalışmıyor 10 5,7 

Memur 28 15,9 

İşçi 36 20,5 

Serbest 44 25,0 

Emekli 58 33,0 

Toplam 176 100 

 

Araştırmaya katılan milli sporcuların %40,3‘ü kadın, %59,7’si erkek, 

% 36,0 Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü, %46,9’u 

Antrenörlük eğitimi, %17,1’i Spor yöneticiliği bölümü, %36,4’ü 1-5 

yıl, %47,2’si 6-10 yıl, %13,6’ sı 11-15 yıl, %2,8’i ise 16 ve üzeri yıl 

sporculuk süresine sahip. %6,3’ü köy, %15,9’u kasaba, %22,2’si ilçe 

ve %55,7’si ise ilçede yaşamakta.  

Araştırmaya katılan milli sporcuların annelerin eğitimi, %8,0’ı 

okuryazar değil, %34,1’i ilkokul, %36,4’ü ortaöğretim, %21,6’sı 

üniversitedir. Baba eğitimleri ise %1,1 okuryazar değil, %28,4’ü 

ilkokul, %42,0’ı ortaöğretim, %28,4’ü ise üniversitedir. 

Çalışmaya katılanların %56,8’nin anne mesleği ev hanımı, %13,6’sı 

memur, %11,4’ü işçi, %8,0’ı serbest meslek ve %10,2’si emeklidir. 

%5,7’sinin baba mesleği, çalışmıyor, %15,9’u memur, %20,5’i işçi, 

%25,0’ı serbest meslek ve %33,0’ı emeklidir. 

 

 Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine göre Atılganlık Düzeylerinin Independent Samples 

Test Sonuçları 

  

Cinsiyet N M S.D t p 

 Kadın 71 4,2535 20,31799 
2,962 

,003 

 Erkek 105 -3,6286 14,96037 
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Milli sporcuların atılganlık düzeylerinde cinsiyet değişkeni açısından 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05). 
 

Tablo 3. Bölüm değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA testi sonuçları 

Bölüm N M S.D f 

 

p 

Öğretmenlik 63 -1,7143 15,16727   

Antrenörlük 83 -1,3373 19,47060 1,528 ,220 

Yöneticilik 30 4,6667 17,12496   

Total 176 -,4489 17,69674   

 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri bölüm değişkeni arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05) 
Tablo 4. Sporculuk yılı değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA testi 
sonuçları 

Spor Yılı N M S.D f 

 

p 

1-5 yıl 64 1,4375 15,41168   

6-10 yıl 83 -1,3976 18,16855 ,513 ,674 

11-15 yıl 24 -,9583 18,76972   

16 ve 

üstü 
5 -6,4000 32,34656  

 

Total 176 -,4489 17,69674   

 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri sporculuk yılı değişkeni arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 5. Yaşanılan yer değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA testi 
sonuçları 

Yaşanılan 
yer N M S.D f 

 

p 

Köy 11 1,7273 17,30370   

Kasaba 28 2,1429 11,28983   

İlçe 39 ,7179 20,56818 ,527 ,664 

İl 98 -1,8980 18,10479   

Total 176 -,4489 17,69674   
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Milli sporcuların atılganlık düzeyleri yaşanılan yer değişkeni arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 6. Anne eğitim durumu değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA 
testi sonuçları 
Anne eğitim 
durumu N M S.D f p 

Okuryazar değil 14 -5,3571 21,06987   

İlkokul 60 -1,3667 19,60367   

Ortaöğretim 64 -,6719 15,33235 ,949 ,418 

Üniversite 38 3,1842 16,97192   

Total 176 -,4489 17,69674   

 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri anne eğitim durumu değişkeni 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 

 

Tablo 7. Baba eğitim durumu değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA 
testi sonuçları 
Baba eğitim 
durumu N M S.D f p 

Okuryazar değil 2 1,5000 13,43503   

İlkokul 50 -,1200 21,68291 ,019 ,997 

Ortaöğretim 74 -,5270 15,16234   

Üniversite 50 -,7400 17,37205   

Total 176 -,4489 17,69674   

 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri baba eğitim durumu değişkeni 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo 8. Anne meslek değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA testi 
sonuçları  

Anne meslek N M S.D f p 

Ev hanımı 100 -1,3600 18,58125   

Memur 24 3,5000 13,69545   

İşçi 20 2,3500 20,95427 ,615 ,652 

Serbest 14 -,8571 16,54298   

Emekli 18 -3,4444 14,61756   

Total 176 -,4489 17,69674   
 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri anne meslek değişkeni arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05) 

Tablo 9. Baba meslek değişkenine göre atılganlık düzeylerinin ANOVA testi 

sonuçları 

Baba meslek N M S.D f p 

 

Farklar 

Çalışmıyor 10 ,4000 15,90388    

Memur 28 -,1071 12,84765   *C>D 

İşçi 36 7,2500 18,31997 2,900 ,024  

Serbest 44 -5,8409 15,64570    

Emekli 58 -1,4483 19,78762    

Total 176 -,4489 17,69674    
*A= Çalışmıyor, B=Memur, C=İşçi, D=Serbest meslek, E= Emekli 

 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri baba meslek değişkeni göre işçi 

ve serbest meslek arasında işçi lehine istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur(p<0,05) 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre; Araştırmaya katılan milli 

sporcuların %40,3‘ü kadın, %59,7’si erkek, % 36,0 Beden eğitimi ve 

spor öğretmenliği bölümü, %46,9’u Antrenörlük eğitimi, %17,1’i 

Spor yöneticiliği bölümü, %36,4’ü 1-5 yıl, %47,2’si 6-10 yıl, %13,6’ 

sı 11-15 yıl, %2,8’i ise 16 ve üzeri yıl sporculuk süresine sahip. 

%6,3’ü köy, %15,9’u kasaba, %22,2’si ilçe ve %55,7’si ise ilçede 

yaşamakta.  

Araştırmaya katılan milli sporcuların annelerin eğitimi, %8,0’ı 

okuryazar değil, %34,1’i ilkokul, %36,4’ü ortaöğretim, %21,6’sı 

üniversitedir. Baba eğitimleri ise %1,1 okuryazar değil, %28,4’ü 

ilkokul, %42,0’ı ortaöğretim, %28,4’ü ise üniversitedir. 

Çalışmaya katılanların %56,8’nin anne mesleği ev hanımı, %13,6’sı 

memur, %11,4’ü işçi, %8,0’ı serbest meslek ve %10,2’si emeklidir. 

%5,7’sinin baba mesleği, çalışmıyor, %15,9’u memur, %20,5’i işçi, 

%25,0’ı serbest meslek ve %33,0’ı emeklidir 

Çalışmamıza katılan milli sporcuların atılganlık düzeylerinde cinsiyet 

değişkeni açısından kadınlar lehine istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p<0,05). Spor bilimlerinde eğitim gören kadın milli 

sporcuların atılganlık düzeyleri erkek milli sporculara göre yüksek 

olsa da, hem kadın hem erkek milli sporcular pasif atılgan 

davranışlara sahiplerdir. Çalışmamızın aksine; Alagül (2004) 

Sporcuların beden algısı ve atılgan düzeyleri üzerine yapmış olduğu 

çalışmasında, bayan ve erkek sporcuların atılganlık düzeyleri arasında 
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anlamlı bir farklılık olmadığını bulmuştur(t=,928, p>0,05). Çam, 

Özçelik, Çetin, Salman ve Çekin  (2014) yaptığı çalışmada; 

katılımcıların cinsiyetine göre atılganlık puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Kul ve Demirel (2015) lise 

öğrencilerinin spor değişkenine göre sosyal beceri ve atılganlık 

düzeylerinin karşılaştırılması isimli çalışmalarında ve Yılmaz, Acet, 

Şahin ve Canbaz (2015) Türkiye büyükler taekwondo milli takım 

seçmelerine katılan sporcuların atılganlık düzeylerinin incelenmesi 

isimli çalışmalarında cinsiyete göre atılganlık durumlarında farklılık 

görülmediğini tespit etmişlerdir. Küçükkaragöz, Canbulat, ve Akay 

(2013) öğretmen adaylarında atılganlık düzeyi ve iletişim becerileri 

isimli çalışmaları ve Uçar (2019) üniversite öğrencilerinin iletişim 

becerileri ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi isimli çalışmalarının 

sonuçlarında kadınların erkeklere göre atılganlık durumlarının daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Yine, Şahin (2020) öğretmenlerin 

kişilik özellikleri ile atılganlıkları arasındaki ilişkide pozitif psikolojik 

sermayelerinin aracı rolü isimli çalışmasının sonuçları çalışmamızın 

sonuçlarını destekler şeklinde kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere 

göre atılganlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Spor bilimlerinde eğitim gören ve çalışmaya katılan milli sporcuların 

atılganlık düzeyleri bölüm değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamaktadır(p>0,05). Alagül (2004). Sporcuların beden 

algısı ve atılgan düzeyleri üzerine yapmış olduğu çalışmasında, bölüm 

değişkeni açısından sporcuların hem atılganlık düzeyi hem de beden 

algısı puanları için anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya 
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koymuştur.(p>0,05). Çam, Özçelik, Çetin, Salman ve Çekin  (2014). 

Spor bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan benzer bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin atılganlık 

düzeylerinin öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı farklılıklar 

göstermediği tespit edilmiştir(p>0,05). Eraslan (2015) yaptığı 

çalışmada; Araştırmaya katılan öğrencilerin atılganlık düzeylerinin 

öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı farklılık göstermediğini 

belirlemiştir(p>0,05). 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri baba meslek değişkeni göre işçi 

ve serbest meslek arasında işçi lehine istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur(p<0,05). Literatürde yapılan çalışmalarda anne ve baba 

mesleği değişkenlerinin sporcuların atılganlık düzeylerine etki 

etmediği görülse de, çalışma bulgularımızda babasının mesleği işçi 

olanların serbest meslek olanlara göre daha atılgan oldukları sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın çalışmamıza katılan milli sporcu 

grubundan kaynaklandığı söyleyebiliriz.  

Çalışma gurubunda yer alan milli sporcuların atılganlık düzeyleri 

sporculuk yılı değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır(p>0,05). Demirdöken, (2019) da yapmış olduğu 

çalışmasında, spor yılına göre atılganlık düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varmıştır. Araştırmamızla 

paralellik gösteren Menteş (2007) yapmış olduğu çalışmada lise 

öğrencilerinin spor yapma süreleri ile atılganlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bayraktar (2007) 

yaptığı güreşçilerin psikolojik ihtiyaçları ve atılganlık düzeylerinin 
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bireysel başarılarına etkisi isimli çalışmasında, atılganlık düzeyleri ile 

spor yılı değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

sonucuna ulaşmıştır. Heybet (2010) ise yaptığı çalışmada; spor yaşına 

göre atılganlık puanlarının arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 

ortaya koymuştur. 

Milli sporcuların atılganlık düzeyleri yaşanılan yer değişkeni arasında 

istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05). Çalışmaya 

katılan milli sporcuların şehir yaşamı, köy veya kasabada yaşamaları 

atılganlık seviyelerinde bir değişiklik yaratmadığını söyleyebiliriz. 

Taşğın (2004) beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin 

ilgilendikleri spor dalı ve kültürel farklılıklara dayalı atılganlıklarının 

incelenmesi isimli çalışmasında öğrencilerin atılganlık durumlarının 

köy, kasaba ve ilçe durumlarına göre farklılaşmadığı fakat şehir 

kökenli öğrencilerin ilçe kökenli öğrencilerin atılganlık puanlarına 

göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Spor bilimlerinde eğitim gören milli sporcuların atılganlık düzeyleri 

anne ve baba eğitim durumu değişkeni arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05) elit düzeyde spor yapan 

milli sporcuların anne ve babalarının hangi düzeyde eğitim aldığı bu 

sporcuların atılganlık düzeylerine etki etmediği görülmektedir. Bu 

durumu milli sporcuların genç yaşlardan itibaren yapmış oldukları 

branşla ilgilenmeleri, yaşamlarının çoğunu birçok spor 

organizasyonuna katılmaları ve milli takım kaplarında geçirmeleri 

olarak açıklanabilir. Farklı branşlardaki sporcuların atılganlık 

düzeylerinin incelendiği araştırmada, sporcuların atılganlık düzeyleri 
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ile anne ve baba eğitim durumu arasında istatiksel olarak anlamlı 

farklılık olmadığını belirtmişlerdir (Keskin, Demir ve Şenol 2018). 

Heybet (2010) basketbolcular atılganlık düzeyleri üzerine yapmış 

olduğu çalışmasında meslekleri ile anne ve baba eğitim durumları 

arasında istatiksel olarak anlamlı bir sonuç olmadığını ortaya 

koymuştur. Demirdöken, (2019) Sutopu Sporcularının Atılganlık 

Düzeylerinin Belirlenmesi konulu çalışmasında, göre sporcuların 

atılganlık düzeyleri ile anne ve baba eğitim durumu değişkeni arasında 

anlamlı bir sonuç olmadığı tespit etmiştir. Kazancı ve İlci (2018) 

ilköğretim ikinci kademe öğrencilerin üzerine yapmış oldukları 

çalışmalarında öğrencilerin atılganlık düzeyleri ile anne ve baba 

eğitim durumları değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

olduğunu ve bu farkın anne ve babası okuma yazma bilmeyen öğrenci 

grubundan kaynaklandığını ortaya koymuşlardır. 

Çalışmamıza katılan Milli sporcuların atılganlık düzeyleri anne 

meslek değişkeni arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır(p>0,05). Milli sporcuların annelerinin hangi meslek 

ile uğraştıkları bu sporcuların atılganlık düzeylerine etki etmediği 

görülmektedir. Uzun ve meşakkatli bir sporculuk hayatına sahip milli 

sporcuların anneleri ile çok vakit geçiremedikleri, aynı zamanda 

sporda başarılı olabilmenin yolu yaptığın branşa zaman ayırman ve 

tüm motivasyonu vermekten geçtiği için annelerin meslekleri 

atılganlık düzeylerine etki etmediğini söyleyebiliriz. 
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GİRİŞ 

Eğitim faaliyetleri gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden tüm alan-

ların olduğu gibi çeşitli şekillerde faydalanmaktadır. Bu kapsamda her 

geçen gün daha çok tercih edilen uygulamalardan biri olarak karşımı-

za çıkan çevrimiçi öğrenme, öğrenmede kullanılacak tüm içeriğe ula-

şırken bir yandan da diğer öğrenenlerle etkileşim halinde olabilmek 

adına internetin kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Ally, 2008). 

Öğretim etkinliklerinin, elektronik ortamda yürütülerek, istenilen bilgi 

ve becerilerin elektronik teknolojiler kullanılarak aktarılması (Gülba-

har, 2012) olarak tanımlanan çevrimiçi öğrenme ile zaman ve 

mekândan bağımsız öğrenmeye ortam oluşturmuş olmaktadır (Vrasi-

das ve MsIsaac, 2000). Çevrimiçi öğrenme ek bir yazılıma ihtiyaç 

olmadan, bir tarayıcı ya da uygulama ile öğrenciye, öğrenme sürecini 

kendisinin planlamasına sağladığı olanağın (Alsancak Sarıkaya ve 

Yurdugül, 2016) yanında esneklik (Chizmar ve Walbert, 1999) ve 

kolaylık (Poole, 2000) da sağlamaktadır. Fakat çevrimiçi öğrenme ile 

bu ve benzeri faydalar sunuluyor olsa da alınacak tüm verim, öğrenci-

lerin hazırbulunuşluluk düzeylerinden etkilenmektedir. Çevrimiçi ha-

zırbulunuşluluk düzeyleri de bireylerin çevrimiçi ortamlarda gerçek-

leştirecekleri öğrenme faaliyetlerini etkilemektedir (Demir Kaymak ve 

Horzum, 2013).  

Çevrimiçi hazırbulunuşluluk, çevrimiçi öğrenme deneyim ve eylemle-

rini verimli olarak yürütebilmek adına zihinsel ve fiziksel olarak ha-

zırlıklı olma olarak tanımlanabilir (Borotis ve Poulymenakou, 2004). 

Çevrimiçi hazırbulunuşluluk, teknolojiye erişim ve onu kullanım be-



 

 

178 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

cerisi ile çevrimiçi okuryazarlık ve internet aracılığıyla iletişim kurma 

becerileriyle ilişkidir (Watkins, 2003). Ayrıca öğrencilerin çevrimiçi 

öğrenme için fiziksel altyapıları hazır olsa bile geleneksel öğrenme 

ortamlarından farklı bir ortamda bulunacaklarından dolayı psikoloji 

açıdan da hazırlıklı olmaları önemlidir (Kalelioğlu ve Batura, 2014). 

Bu çerçevede çevrimiçi öğrenme hazırbulunuşluluğu üzerine değer-

lendirme yapabilmek adına özgüdümlü öğrenme, motivasyon, öğrenen 

kontrolü, bilgisayar/internet özyeterliği ve çevrimiçi iletişim özyeter-

liği boyutları değerlendirilmelidir (Hung, Chou, Chen ve Own, 2010). 

Çünkü, günümüzdeki dijital değişim eğitim alanını da etkilemektedir 

(Güngör ve Kurtipek, 2020). 

Tüm bu bilgilere ek olarak mevcut koşullardaki çevrimiçi öğrenme 

kullanım düzeyi doğrultusunda, öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye 

hazırbulunuşluluk düzeylerinin araştırılmasının önemli olduğu görü-

şünden yola çıkılarak yürütülen bu araştırmada spor bilimleri fakültesi 

öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluluk düzeylerinin 

araştırması amaçlanmıştır. İlgili literatür incelendiğinde spor bilimleri 

öğrencilerinin sporcu kimlikleri üzerinden yürütülen araştırmalarla 

(Gülşen, Yıldız, Yılmaz ve Şahan, 2019; Koç, Turan ve Aslan, 2020; 

Kurtipek ve Güngör, 2019; Kurtipek, Güngör, Esentürk ve Tolukan, 

2020; Reyhan ve Yarayan, 2017; Soyer, Tolukan ve Düğenci, 2019) 

sıklıkla karşılaşılsa da öğrenci kimlikleri üzerinden yapılan araştırma-

lara da ihtiyaç olduğu düşüncesiyle elde edilen sonuçların ilgili litera-

türe katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile desen-

lenmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu 

var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde 

ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2012). 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubunu; 2020-2021 akademik yılında bir kamu 

üniversitesinin spor bilimleri fakültesinde öğrenim görmekte olan 

86’sı (%39.1) kadın, 134’ü (%60.9) erkek katılımcı oluşturmaktadır. 

Katılımcıların 69’u (%31.4) beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 114’ü 

(%51.8) spor yöneticiliği ve 37’si (%16.8) antrenörlük eğitimi bölü-

münde öğrenim görmektedir. Ayrıca, katılımcıların 87’si (%39.5) her-

hangi bir branşta lisansa sahip iken, 133’ünün (%60.5) lisansı bulun-

mamaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Çevrimiçi 

Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği kullanılmıştır. 

Çevrimiçi Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği 

Hung, Chou, Chen ve Own (2010) tarafından geliştiren ölçek, Yurdu-

gül ve Alsancak Sarıkaya (2013) tarafından geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları gerçekleştirilerek Türkçe literatüre kazandırılmıştır. Top-
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lamda 18 maddeden oluşan ölçek 5’li likert bir yapıdadır. Bununla 

beraber, ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar ise; “bilgisa-

yar/internet özyeterliği”, “özgüdümlü öğrenme”, “öğrenci kontrolü”, 

“öğrenme için motivasyon” ve “çevrimiçi iletişim özyeterliği” olarak 

isimlendirilmiştir. Ölçeğin tamamına ve alt boyutlara ilişkin iç tutarlık 

katsayısı sırası ile; 91, .90, .80, .82, .78 ve .89 olarak tespit edilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öncelikle Kolmogorov Smirnov ve Shapiro Wilk 

testleri veri setinin dağılımının kontrolü için uygulanmıştır. Bununla 

beraber, çarpıklık ve basıklık değerlerinden de faydalanılmıştır. Ger-

çekleştirilen analizler sonucu verilerin normal dağılım gösterdiği be-

lirlenmiş ve parametrik testler tercih edilmiştir. Katılımcılara yönelik 

betimsel istatistikler yüzde ve frekans hesaplamalarıyla, ikili grup 

karşılaştırmaları bağımsız örneklem t testiyle ve üç ve üzeri grup kar-

şılaştırmaları tek yönlü varyans analizi (Anova) ile gerçekleştirilmiş-

tir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Ölçeğinden Aldık-
ları Ortalama Puanlar 

Değişkenler N Min. Maks. x̄ S 

Bilgisayar/İnternet Özye-
terliği 

220 1.00 5.00 3.40 .78 

Özgüdümlü Öğrenme 

Öğrenci Kontrolü 

Öğrenme İçin Motivasyon 

Çevrimiçi İletişim Özyeter-
liği 

220 

220 

220 

220 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5.00 

5.00 

5.00 

5.00 

3.81 

3.66 

4.34 

3.74 

.65 

.69 

.57 

.81 

Çevrimiçi Öğrenme H. B. 
Ölçeği 

220 1.00 5.00 3.82 .51 
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Katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Ölçeğinden 

aldıkları ortalama puan ( =3.82); “bilgisayar/internet özyerliği” alt 

boyutundan (  =3.40); “özgüdümlü öğrenme” alt boyutundan (   

=3.81); “öğrenci kontrolü” (  =3.66); “öğrenme için motivasyon” (  

=4.34) ve “çevrimiçi iletişim öz yeterliği” (    =3.74)’dür.  

Tablo 2. Katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarınının Cinsiyet 
Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet N x̄ S sd t P 

 Kadın 86 3.78 .53 218 .70 .85 

Ç. Ö. H. B. Ö.        

 Erkek 134 3.85 .49    

 Toplam 220     

Ç. Ö. H. B. Ö.: Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Ölçeği 

Tablo 2 dikkate alındığında; kadın katılımcılarının Çevrimiçi Öğren-

meye Hazırbulunuşluk Ölçeğinden aldıkları ortalama puan ( =3.78), 

erkek katılımcıların ( =3.85)’dir. Bununla beraber, katılımcıların çev-

rimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarının cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır, t(218)=.70, p>.05. 

Tablo 3. Katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarınının Lisanslı 

Sporcu Olma Değişkenine Göre T-Testi Sonuçları 

Ölçek L. Spor-

cu 

N   x̄   S sd t P 

 Evet 87 3.86 .50 218 .71 .48 

Ç. Ö. H. B. Ö.        

 Hayır 133 3.80 .53    

 Toplam  220     

Ç. Ö. H. B. Ö.: Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Ölçeği 
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Lisanlı sporcu olan katılımcıların aldıkları ortalama puan ( =3.86), 

herhangi bir sporcu lisansına sahip olmayan katılımcıların ise (

=3.80) olarak belirlenmiştir. Analiz sonuçları, katılımcıların çevrimiçi 

öğrenmeye hazırbulunuşluklarının lisanslı sporcu olma durumuna göre 

istatistiksel olarak farklılaşmadığını ortaya koymuştur, t(218)=.71, 

p>.05. 

Tablo 4. Katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarınının Öğrenim 
Görülen Bölüm Değişkenine Göre One-Way Anova Sonuçları 

Ölçekler  Bölüm N 
 

SS F P 

 

Ç. Ö. H. B. Ö. 

B. E. S. Ö. 

S. Y. 

69 

114 

3.81 

3.87 

.51 

.49 

1.27 .28 

 A. E. 37 3.72 .57   

 Toplam 195 3.82 .51   

Ç. Ö. H. B. Ö.: Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Ölçeği, B. E. S. Ö.: Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, S. Y.: Spor Yöneticiliği, A. E.: Antrenörlük Eğitimi 

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte 

olan katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk Ölçeğin-

den aldıkları ortalama puan ( =3.81), spor yöneticiliği bölümünde 

öğrenim gören katılımcıların ( =3.87) ve antrenörlük eğitimi bölü-

münde öğrenim gören katılımcıların ise ( =3.72)’dir. Buna ek olarak, 

katılımcıların çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarının öğrenim 

görülen bölüm değişkenine göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır, F(2, 217)=1.87; p<0,05. 
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Tablo 5. Katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluklarınının Yaş De-

ğişkenine Göre One-Way Anova Sonuçları 

Ölçek  Yaş N  
 

SS F P 

 

Ç. Ö. H. B. Ö. 

18-19 Yaş 

20-21 Yaş 

143 

60 

3.83 

3.79 

.49 

.56 

.32 .80 

 22-23 Yaş 

24 Yaş ve 

Üstü 

10 

7 

3.82 

4.00 

.43 

.71 

  

 Toplam 220 3.82 .51   

18-19 yaş aralığında yer alan katılımcıların Çevrimiçi Öğrenmeye 

Hazır Bulunuşluk Ölçeğinden aldıkları ortalama puan ( =3.83), 20-21 

yaş aralığında yer alan katılımcıların ( =3.79), 22-23 yaş aralığında 

yer alan katılımcıların ( =3.82) ve 24 yaş ve üstü kategorisindeki katı-

lımcıların ( =4.00) olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçları, katılım-

cıların çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluklarının yaş değişkenine 

göre istatistiksel olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır, F(3, 

216)=.32; p<0,05. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Analiz sonuçları dikkate alındığında, çevrimiçi öğrenmeye hazırbulu-

nuşluluk puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir biçimde 

farklılaşmadığı görülmektedir. Literatür incelendiğinde araştırma so-

nuçlarımızla paralel sonuçların olduğu gözlemlenmiştir. Araştırma-

mızla benzer şekilde üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araş-
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tırma da Hung ve diğerleri (2010), cinsiyet ile hazırbulunuşluluk dü-

zeylerinin farklılaşmadığını raporlamıştır. Literatür incelendiğinde 

benzer sonuçlara ulaşan çalışmalardan, öğretmen adaylarının çevrimi-

çi öğrenmeye hazırbulunuşluluk düzeylerinin cinsiyete göre farklılaş-

madığı sonucuna ulaşan Yağcı, Alsancak Sarıkaya ve Özüdoğru 

(2015)’nın araştırmasıyla da karşılaşılmaktadır. Bu sonuçların, bilgi-

sayar yetkinliğinde cinsiyetin bir farklılık kaynağı olmadığı sonucunu 

raporlayan Bunz, Cury ve Voon (2007) araştırmasıyla da desteklene-

bileceği söylenebilir. Fakat sonuçlarımızın farklılık gösterdiği araştır-

ma sonuçları da yok değildir. Tıp öğrenci örnekleminde yürütülen bir 

araştırmada erkek öğrencilerin lehine olacak şekilde rapor edilen so-

nuçlarla da karşılaşılmaktadır. Elde edilen bu farkın ise, erkeklerin 

kadınlardan daha yüksek teknoloji kullanmaya eğilimli olmalarından 

kaynaklanabileceği ifade edilmiştir (Sezer, 2016). Başka bir araştır-

mada da benzer şekilde çevrimiçi öğrenmeye dair hazırbulunuşlulu-

ğun cinsiyete göre farklılaştığı ve bu farklılığın erkekler lehine oldu-

ğuna dair sonuçlarla karşılaşılmaktadır (Sırakaya ve Yurdugül, 2016). 

Yaş değişkenine göre elde edilen sonuçlar, çevrimiçi öğrenmeye ha-

zırbulunuşluluk puanlarının anlamlı bir biçimde farklılaşmadığına 

yönelikti. Literatür incelendiğinde, bu bulgunun, Wojciechowski ve 

Palmer'ın (2005) tarafından, daha büyük olan öğrencilerin geçmiş de-

neyimlerinden kaynaklı olarak daha başarılı bir çevrimiçi eğitim de-

neyimine sahip olmalarına dair raporladığı sonuçlarıyla uyumsuzdur. 

Fakat Sırakaya ve Yurdugül (2016) tarafından raporlanan sonuçların 

da araştırma sonuçlarımızla benzer şekilde sınıf ile hazırbulunuşluluk 
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düzeylerinin anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Katılım-

cıların öğrenim gördükleri bölüm değişkenine ait sonuçlar incelendi-

ğinde, çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk ile arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı ifade edilebilir. Bu noktadan hareketle, çevrimiçi 

öğrenmeye hazırbulunuşluğun öğrenim görülen bölümden ziyade kişi-

sel bir özellik olduğu düşünülmektedir.  

Lisanslı sporculuk değişkenine göre elde edilen sonuçlar, çevrimiçi 

öğrenmeye hazırbulunuşluluk puanlarının anlamı bir biçimde farklı-

laşmadığını göstermektedir. İlgili literatür incelendiğinde sporcular 

üzerinde yakın zamanda yapılan araştırmalarda zihinsel dayanıklılık 

(Yarayan, Yıldız ve Gülşen, 2018), atletik zihinsel enerji, (Yıldız, Ya-

rayan, Yılmaz ve Kuan, 2020), yaşam kalitesi (Algün Doğu, 2017) 

gibi kavramların ele alındığı görülmektedir. Sporun iletişim ve psiko-

lojik beceriler (Çelik ve Güngör, 2020; Tolukan ve Akyel, 2019) üze-

rine etkileri bilinmekle beraber sporculuğun çevrimiçi öğrenmeye ha-

zırbulunuşluluğa olan etkisinin araştırılmasına ihtiyaç vardır. Elde 

edilen sonuçlar doğrultusunda anlamlı bir ilişki içerisinde olmadığına 

yöneliktir. Ancak, çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk ile ilgili araş-

tırmaların sayısının artması literatüre katkıda bulunarak daha sağlıklı 

verilerin elde edilmesine olanak sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, katılımcıların çevrimiçi öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeyinin ortalamanın üzerinde olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Fakat günümüzde eğitim içeriklerinin dijital ortamlara aktarılması, 

devam etmekte olan Covid 19 pandemi sürecinin eğitim paradigmala-

rını farklılaşmaya götürmesi ve hatta bazı çevrimiçi uygulamaların 



 

 

186 EĞİTİMDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

kalıcı hale gelmesinin düşülmesi üniversite öğrencilerinin çevrimiçi 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyinin artması gerekliliğini düşün-

dürmektedir. Bu sebeple konu ile ilgili çalışmaların farklı fakültelerde 

eğitim alan bireyler üzerinde de gerçekleştirilmesi, lisans eğitimi ve-

ren kurumların müfredat programlarına dijital becerileri geliştirmeye 

yönelik derslerin eklenmesi ve hali hazırda eğitim gören bireyler için-

de konu ile ilgili eğitici unsurları içeren seminerlerin verilmesi öne-

rilmektedir.  
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GİRİŞ  

Ülkemizde tarih öğretimiyle ilgili problemler tarih öğretiminin amaç 

ve içeriğinin yeterince açık olmaması, tarih öğretim teknik ve 

yöntemlerin alan özgü tanımlamalarının yapılmaması, ders 

kitaplarının yetersiz kalması, öğrenci merkezli bir işleyişin 

sağlanamaması, ders saatlerinin gelişigüzel planlanması, öğretmen ve 

öğrencilerin görüşlerine yer verilmemesi, gelişen çağla birlikte yeterli 

teknolojiye yer verilmemesi, insan ve mekânlara ait değerlerin göz 

ardı edilmesi, tarihi olayların kendi şartları içinde değerlendirilmesi 

gerektiği anlayışının geliştirilmemesi konuları içinde 

tartışılabilmektedir. Kuşkusuz belirtilen bütün bu problemler ülkemiz 

eğitim sistemimizin genel problemlerinden ayrı düşünülememektedir. 

Dolayısıyla ülkemiz eğitim sisteminin bütünlüğü içindeki genel 

problemler aşıldıktan sonra alana özgü problemlere ve çözüm 

yollarına odaklanmayı sağlayacak çalışmaların verimliliğinin 

arttırılması mümkün olacaktır (Safran, 1993a,b; Safran, 1999; Safran, 

2002; Aslan, 2005).  

Tarih öğretimi ile ilgili bu sorunlar ve tarih öğretimi konusunda yeni 

çözümler ortaya koymak için tarih öğretmenlerinin tarih öğretimi 

sorunlarına ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi önemlidir. Bu 

çalışmada tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları 

sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüşleri değerlendirilerek daha 

sonra yapılacak çalışmalardan etkili ve verimli sonuçlar alınmasına 

katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Araştırmanın Problemi 

Tarih öğretmenlerinin Ortaöğretim tarih öğretiminde karşılaştığı 

problemler ve çözüm önerileri (Siirt ili örneği) nelerdir?” 

Alt Problemler 

1. Öğretmenlerin tarih öğretiminin sorunları ve çözüm yolları 

konusunda düşünceleri nelerdir? 

2. Tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları sorunlar 

ve çözüm önerileri cinsiyet, kıdem yılı, lise türü, mezun olunan 

bölüm ve öğrenim durumu bakımından farklılıklar var mıdır? 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştığı 

sorunları belirleyerek buna ilişkin çözüm önerilerini ortaya koymayı 

amaçlanmıştır. Tarih öğretmenleri tarih öğretiminde ders saatleri, tarih 

öğretim programı, müfredatı ve dersliklerin fiziki şartları konularında 

karşılaştıkları sorunları doğrudan tecrübe etmektedir. Araştırmada 

Siirt İl Merkezi ve ilçelerinde MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında 

görev yapan tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları 

sorunlar ve sorunlara yönelik çözüm önerilerine dönük görüşlerine yer 

verilerek Siirt ili özelinde tarih öğretiminde sorunlar ve çözümler 

ortaya konulmuştur. Özellikle tarih öğretiminin kendine has zorlukları 

olduğu düşünüldüğünde bu çalışma hem Siirt ili bağlamında hem de 

ülkemizde görev yapan tarih öğretmenlerinin sorunlarının çözümünde 

katkı sağlayacağı ümit edilmektedir. 
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Araştırmanın Modeli  

Bu araştırmanın araştırma modelini nitel ve nicel araştırma 

yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modelidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2004; Ekiz, 2003). Araştırmada tarih 

öğretiminde tarih öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları tespit etmek 

için birebir tarih öğretmenleriyle görüşmeler ve anketler yapılmıştır. 

Ek olarak konuyla ilgili kaynak araştırması yapılmış ve gerekli 

bilgilere ulaşılmıştır.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma grubunu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Siirt il 

merkezi ve ilçelerdeki ortaöğretim okullarında 2016-2017 öğretim 

yılında görev yapan 73 tarih öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada 

Siirt Merkezi ve ilçelerde görev yapan bütün tarih öğretmenlerine 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla evrenin tümüne ulaşılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırma hem nitel hem nicel bir araştırma olup öğretmenlere beşli 

likert (1-5) tipinde bir anket uygulanmıştır. Anket, 16 sorun ve 16 

çözüm önerisinden oluşturulmuştur.   Araştırmada verilerin 

toplanması için araştırmacı tarafından tarih öğretmenlerinin tarih 

öğretiminde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri adlı anket 

formları öğretmenlere verilerek tarih öğretmenlerinin buna ilişkin 

görüşlerini 5 dereceli olarak ölçecek şekilde seçeneklerden en uygun 

düşen seçeneği işaretlemesi istenmiştir. Ek olarak tarih 
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öğretmenlerinin anket formlarında belirtilen sorun ve çözümler 

dışındaki katkılarını sağlamak amacıyla “sizin çözümünüz” adı altında 

boş bir alan oluşturulmuş ve böylece tarih öğretmenlerinin ankette 

belirtilen başlıklardan başka olası sorun ve çözümler hakkındaki 

düşüncelerini yazmalarına olanak sağlanmıştır.  

 Ankette kullanılan ölçme aracında belirtilen sorun maddeleri 4 ana 

başlık altından toplanmıştır.  

1. Genel eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar (6., 7., ve 14. 

sorun maddeleri) 

2. Müfredattan kaynaklı problemler (1., 2., 3., 4., 11. ve 12. sorun 

maddeleri) 

3. Yöntem ve tekniklerden kaynaklı problemler (5., 9., 10. ve 16. 

sorun maddeleri) 

4. Tarih dersinin doğasından kaynaklı problemler (8, 13., 14. ve 

15. sorun maddeleri) 

 

 Araştırmada “5 li Likert” tipi ölçek kullanılmış olup bu tür ölçekler 

deneklerin tutumlarını esas alan sıralama düzeyinde ölçeklerdir. 5’li 

Likert tutum ölçeğinde, kişinin benimsediği maddeleri işaretlemesi 

yerine verilen her maddeye ne ölçüde katılıp-katılmadığınıdereceler 

içinde belirlemesi gerekmektedir (Özgüven, 2007, s. 361). Bu 

çalışmada, öğretmenlerin olumlu ifadelere katılma düzeyleri 1=Hiç 

Katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= kararsızım, 4= Katılıyorum, 

5=Tamamen Katılıyorum şeklinde 5’li Likert tipi derecelendirme 

ölçeği kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Çalışmadan elde edilen veriler SPSS istatistik paket programına 

aktarılarak analiz edilmiştir. Anketin güvenilirliği (iç tutarlılık) SPSS 

paket programında bulunan Cronbach's Alpha testi ile ölçülmüştür. 

Buna göre toplam anket, sorunlar ve çözümler için Cronbach's Alpha 

sırasıyla 0.88, 0.90 ve 0.86 olarak hesaplanmış ve anket güvenilir 

bulunmuştur. Çalışma verileri değerlendirilirken 5‟li likert tipli 

sorunlar ve çözümler için frekans dağılımları ve tanımlayıcı 

istatistikler ortalama ve standart hata olarak (ort.±ss) verilmiştir. İki 

bağımsız grup arasında fark olup olmadığına Bağımsız örneklem t 

testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında fark olup olmadığına ise tek 

yönlü varyans analizi (Anova) ile bakılmıştır. Araştırmada anlamlılık 

testi p<0.05 olarak alınmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmada ankete katılan tarih öğretmenlerinin %69,9’ü erkek iken 

%30,1’i ise kadın olmuştur. Mesleki kıdem bakımından 

değerlendirildiğinde ise ankete katılanların mesleki kıdemi 0-5 yıl, 6-

10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ve 21-25 yıl aralığında olanların oranları 

sırasıyla %52,1, %15,1, %13,7, %11 ve %8,2’dir. Katılımcıların 

%12,3’si lise türü meslek lisesi mezunu iken, %69,9’ü genel lise, 

%17,8’i ise Anadolu lisesi mezunudur. Mezun olunan bölüme göre 

katılımcıların %16,4’ü tarih öğretmenliği mezunu iken, %83,6’sı tarih 

bölümü mezunu olmuştur. Araştırmaya katılanların %72,6’sı lisans 

mezunu, %26’sı ise lisansüstü mezunudur. 
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Araştırmada tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları 

sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de 

verilmektedir. Tablo 1 değerlendirildiğinde tarih öğretmenlerinin 

belirtilen sorun maddelerine katılım düzeylerine ilişkin ortalama 

3.69±0.15 olmuştur. 5’li Likert tipi derecelendirme ölçeğinde bu 

bulgu “kararsızım” ve “katılıyorum” arasında bir katılım düzeyini 

göstermektedir. Ankete katılan öğretmenlerin belirtilen çözüm 

önerilerine katılım düzeyleri Tablo 2’de verilmektedir. Tablo 2 

değerlendirildiğinde belirtilen çözüm önerilerine büyük oranda katılım 

sağlandığı görülmektedir. Buna göre araştırmada belirtilen çözüm 

maddelerine katılım düzeylerine ilişkin ortalama ve standart hata 

4.21±0.12 olmuştur. Sorun maddeleriyle karşılaştırıldığında tarih 

öğretmenleri belirtilen çözüm maddelerine daha yüksek oranda bir 

katılım sağladıkları anlaşılmaktadır. 5’li Likert tipi derecelendirme 

ölçeğinde bu bulgu “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” arasında 

bir katılım düzeyini göstermektedir.   

Tablo 1.  Sorun maddesi için verilen ifadelere verilen yanıtlara göre dağılım 

 N Ort,  SH 

S1 Ezbere dayanan tarih öğretimi 73 3,50 0,16 

S2 Resmi tarihe dayalı yoğun bilgi aktarımı 73 3,53 0,15 

S3 Müfredat Yoğunluğu 73 4,00 0,15 

S4 Ders saatlerinin yetersiz oluşu 73 4,08 0,16 

S5 Kaynak, araç ve gereç yetersizliği 73 3,53 0,17 

S6 Ders Kitaplarının ve yardımcı kaynakların niteliğinden 
kaynaklanan sorunlar 

73 3,89 0,13 

S7 Sınav merkezli eğitim sisteminde (ÖSS, SBS vs.) tarih 
ders puan katsayısının düşük olması ve öğrencilerin derse 
ilgisizliği 

73 3,93 0,13 

S8 Genelde Sosyal Bilimler, Özelde Tarih Öğretiminin yaşam 
için gerekli olmadığı düşüncesi 

73 3,62 0,16 

S9 Tarihin sıkıcı görülmesi ve derse olan ilgisizlik 73 3,66 0,16 

S10 Tarih öğretimi yöntem ve tekniklerinin bilinmemesi ya 73 3,55 0,15 
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da uygulanmaması 
S11 Tarih Eğitimi’nin sadece milli değerleri kazandırma 
amacı olarak görülmesi 

73 3,37 0,15 

S12:Tarih’in sadece Türk, Osmanlı ve İnkılâp Tarihi 
ekseninde düşünülmesi 

73 3,44 0,16 

S13 Tarihi olayların geçmişte kaldığı ve güncel sorunlara 
çözüm yolunda yeni yaklaşımlar sunmadığı fikri 

72 3,50 0,17 

S14 Tarihin diğer bilim dallarıyla Sosyoloji, Psikoloji, 
Felsefe vs. bağlantılı görülmemesi ya da dersin bu bağlamda 

aktarılmaması 

73 3,65 0,15 

S15 Çevreden kaynaklanan ve önyargılara dayanan tarih 
bilgileri, Tarafsız olmayan tarih ön bilgileri Popüler Tarih 
anlayışı 

73 3,95 0,15 

S16 Tarihsel KAVRAM ve Tarihte ZAMAN unsurunun 

öğrenci zihninde kargaşalara neden olması, Tarihsel 
hadiseleri o zamanın şartlarına göre değil de şu anki koşullara 
göre değerlendirme 

73 3,87 0,15 

    

Tablo 2. Çözüm maddesi için belirtilen ifadelere verilen yanıtlara göre dağılım 

 N Ort,  SH 

Ç1 Yaratıcı, araştırıcı ve eleştirel bir tarih öğretimi 73 4,26 0,12 

Ç2 Roman, hikâye, efsane, anı kitapları, sinemalar ve 
tiyatrolarla tarihin bilgi yönünün yanında yaşanmışlığı ve 
gerçek hayatlarla ilişkisi anlatılmalı 

73 4,26 0,11 

Ç3 Tarih alan çeşidinin artırılması, Örneğin: Selçuklu ve 
Avrupa Tarihi derslerinin başlı başına bir ders olarak 
verilmesi 

73 3,64 0,17 

Ç4 Müfredatın rahatlamasıyla paralel ders saatlerinin artması 73 4,16 0,15 

Ç5 Devletin ekonomik kaynaklarını bu yöne yoğunlaştırması 73 3,88 0,15 

Ç6 Alanında uzman ve tarafsız tarihçiler tarafından yazılan ve 
eleştirisel düşünmeyi geliştirecek kaynaklar sunmak 

73 4,21 0,11 

Ç7 Türk eğitim sisteminde köklü reformlar 72 4,44 0,11 

Ç8 Geçmişteki önemli olay ve şahsiyetlerin dünya tarihine 
olan katkılarını güncel örneklerle öğrenciye sunmak 

72 4,06 0,14 

Ç9 Özel, farklı, öğretim yöntem ve teknikleriyle, tarih dersini 
çekici hale getirme 

71 4,24 0,13 

Ç10 Öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli ve bireysel 

farklılıkları önemseyen yöntem ve teknikler geliştirmek 

72 4,04 0,14 

Ç11 Tarih eğitimini sosyal bir bilim olarak görmek ve 
bilimsel yaklaşımları öğrenciye kazandırmak 

73 4,11 0,12 

Ç12 Genel bir tarih bilinci aşılamak, Dünya ve Avrupa tarihi 

derslerinin artırılması 
73 4,04 0,15 

Ç13 Geçmiş olaylarının günümüze etkisini öğrenciye 
göstermek ve bunun bilinmesinin önemini anlatmak, Örneğin 
Fransız devrimini bilmeden milliyetçilik hakkında fazla söz 
sahibi olunamayacağını öğrenciye göstermek 

71 4,50 0,09 
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Ç14 Tarihin merkezinde insan olduğunu ve diğer bilim 
dallarının bütünleyici bir özellik teşkil ettiğini öğrenciye 
kavratmak 

72 4,39 0,11 

Ç15 Öğrenciyi araştırmaya sevk etmek, doğru ve tarafsız bir 
bilgiye ulaşması için bilimsel yaklaşımlar sunmak 

72 4,65 0,07 

Ç16 Öğrencinin kavram ve zaman karmaşası yaşamaması 
yönünde yeni öğretim metotları bulmak ve bunları uygulamak 

72 4,42 0,09 

 

Araştırmada tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları 

sorunlar ve çözüm maddelerine katılım düzeyleri cinsiyet için 

bağımsız örneklem testi sonuçları değerlendirildiğinde “ders 

saatlerinin yetersiz oluşu (S4)”, “tarihin sıkıcı görülmesi ve derse olan 

ilgisizlik (S9)”, “müfredatın rahatlamasıyla paralel ders saatlerinin 

artması (Ç4)”, “Geçmişteki önemli olay ve şahsiyetlerin dünya 

tarihine olan katkılarını güncel örneklerle öğrenciye sunmak (Ç8)”, 

“Özel, farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle, tarih dersini çekici hale 

getirme (Ç9)”, “Tarih eğitimini sosyal bir bilim olarak görmek ve 

bilimsel yaklaşımları öğrenciye kazandırmak (Ç11)” ve “öğrenciyi 

araştırmaya sevk etmek, doğru ve tarafsız bir bilgiye ulaşması için 

bilimsel yaklaşımlar sunmak (Ç15)” sorun ve çözüm maddesi 

ifadelerinde kadınlar erkeklere göre anlamlı derecede daha yüksek 

katılım düzeyi sağlamışlardır (p<0.05). Mesleki kıdem bakımından 

belirtilen sorun maddeleri bağımsız örneklem testi sonuçlarına göre 

değerlendirildiğinde ise “ezbere dayanan tarih öğretimi (S1)”, “ders 

saatlerinin yetersiz oluşu (S4)”, “tarihin sıkıcı görülmesi ve derse 

ilgisizlik (S9)”, “tarih öğretimi yöntem ve tekniklerinin bilinmemesi 

ya da uygulanmaması (S10)” ve “tarihsel Kavram ve Tarihte zaman 

unsurunun öğrenci zihninde kargaşalara neden olması ve tarihsel 

hadiseleri o zamanın şartlarına göre değil de şu anki koşullara göre 
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değerlendirme (S16)” ifadelerine katılım düzeyleri mesleki kıdem 

düzeylerine göre değişmekle birlikte genel olarak 0-5, 6-10 ve 11-15 

yıl mesleki kıdem aralığında yer alan tarih öğretmenlerinin belirtilen 

sorun maddelerine daha yüksek katılım sağladıkları görülmüştür 

(p<0.05-p<0.01). Önerilen çözüm maddelerinden “Müfredatın 

rahatlamasıyla paralel ders saatlerinin artması (Ç4)”, “Devletin 

ekonomik kaynaklarını bu yöne yoğunlaştırması (Ç5)”, “Özel, farklı 

öğretim yöntem ve teknikleriyle, tarih dersini çekici hale getirme 

(Ç9)”, “Tarihin merkezinde insan olduğunu ve diğer bilim dallarının 

bütünleyici bir özellik teşkil ettiğini öğrenciye kavratmak (Ç14)”, 

“Öğrenciyi araştırmaya sevk etmek, doğru ve tarafsız bir bilgiye 

ulaşması için bilimsel yaklaşımlar sunmak (Ç15)” ve “Öğrencinin 

kavram ve zaman karmaşası yaşamaması yönünde yeni öğretim 

metotları bulmak ve bunları uygulamak (Ç16)” ifadelerine katılım 

düzeyleri mesleki kıdem düzeylerine göre değişmekle birlikte genel 

olarak 0-5, 6-10 ve 11-15 yıl mesleki kıdem aralığında yer alan tarih 

öğretmenlerinin belirtilen çözüm maddelerine daha yüksek katılım 

sağladıkları görülmüştür (p<0.05-p<0.01). 

Yine, tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları sorun 

maddelerine katılım düzeyleri lise türü için bağımsız örneklem testi 

sonuçları değerlendirildiğinde “devletin ekonomik kaynaklarını bu 

yöne yoğunlaştırması (Ç5)”, “Özel, farklı öğretim yöntem ve 

teknikleriyle, tarih dersini çekici hale getirme (Ç9)” ve “ Genel bir 

tarih bilinci aşılamak, Dünya ve Avrupa tarihi derslerinin artırılması 

(Ç12)” “geçmiş olaylarının günümüze etkisini öğrenciye göstermek ve 
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bunun bilinmesinin önemini anlatmak. Örneğin Fransız devrimini 

bilmeden milliyetçilik hakkında fazla söz sahibi olunamayacağını 

öğrenciye göstermek (Ç13)”, “Tarihin merkezinde insan olduğunu ve 

diğer bilim dallarının bütünleyici bir özellik teşkil ettiğini öğrenciye 

kavratmak (Ç14)”, “Öğrenciyi araştırmaya sevk etmek, doğru ve 

tarafsız bir bilgiye ulaşması için bilimsel yaklaşımlar sunmak (Ç15)” 

ve “Öğrencinin kavram ve zaman karmaşası yaşamaması yönünde 

yeni öğretim metotları bulmak ve bunları uygulamak (Ç16)” 

ifadelerine katılım düzeyleri lise türü durumuna göre değişmekle 

birlikte Genel lise mezunu tarih öğretmenlerinin belirtilen çözüm 

maddelerine daha yüksek katılım sağladıkları görülmüştür (p<0.05-

p<0.01). Mezun olunan bölüm bakımından bağımsız örneklem testi 

sonuçları değerlendirildiğinde ise yalnızca “Yaratıcı, araştırıcı ve 

eleştirel bir tarih öğretimi (Ç1)” ifadesi için tarih öğretmenliği (3.75) 

ve tarih bölüm (4.36) mezunları arasında anlamlı derecede bir farklılık 

bulunmuştur (p<0.05). 

Tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde karşılaştıkları sorun ve çözüm 

maddelerine katılım düzeyleri öğrenim durumu bağımsız örneklem 

testi sonuçlarına göre değerlendirildiğinde “resmi tarihe dayalı yoğun 

bilgi aktarımı (S2)”, “Müfredat yoğunluğu (S3)”, “Tarihin diğer bilim 

dallarıyla sosyoloji, psikoloji, felsefe vs. bağlantılı görülmemesi ya da 

dersin bu bağlamda aktarılmaması (S14)”, “Müfredatın rahatlamasıyla 

paralel derslerinin artması (Ç4)”, “Öğrenciyi araştırmaya sevk etmek, 

doğru ve tarafsız bir bilgiye ulaşması için bilimsel yaklaşımlar 

sunmak (Ç15)” sorun ve çözüm maddesi ifadelerine katılım düzeyleri 
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lisansüstü mezunlarında, lisans mezunlarıne göre, daha yüksek katılım 

sağlanmıştır (p<0.05-p<0.01). 

Genel eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar  

Araştırmada aynı zamanda tarih öğretmenlerinin tarih öğretiminde 

karşılaştıkları sorunlar ve çözüm maddelerine yönelik olarak belirtilen 

sorun ve çözüm maddelerine ek olarak öğretmenlerin görüşlerine yer 

vermek üzere “sözün çözümünüz” adında bir alana yer verilmiştir. 

Katılımcıların “sizin çözümünüz” bölümündeki görüşleri sorun 

maddelerine göre gruplandırılarak aşağıda verilmektedir. Buna göre 

tarih öğretmenleri “genel eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar 

bölümünde”, “Ders kitaplarının ve yardımcı kaynakların niteliğinden 

kaynaklanan sorunlar (S6)”, “Sınav merkezli eğitim sisteminde (S7) 

tarih dersi puan katsayısının düşük olması ve öğrencilerin derse 

ilgisizliği” ve “tarihin diğer bilim dallarıyla sosyoloji, psikoloji, 

felsefe vs. bağlantılı görülmemesi ya da dersin bu bağlamda 

aktarılmaması (S14)” yer alan sorun maddelerine yönelik görüşleri 

aşağıda verilmektedir. 

A34: “özellikle son yıllarda maalesef ders kitaplarında birçok 

yanlışlıklar bulunmaktadır. Ciddi bir araştırma yapılmalı ve bu 

yanlış bilgilere son verilmelidir. 9. Sınıf tarih Bir yayınları (9. 

Sınıf)  sayfa 61’de Mısır Uygarlığı konusunda son paragrafta 

inanılmaz bir biçimde yanlışlık yapılmıştır”.  

A17: “ sınavlarda bir çok tarih konusu varken (G.T., İ. Tarihi, 

İsl., T.İ. tarihi, Ç.T. Tarihi) bir YGS sınavında 15 sorunun 
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sorulması bir KPSS sınavında 27 sorunun sorulması anlamsız. 

Yani konu ve soru dağılımı dengeli olmalıdır”. 

A49: “Tarih eşittir insan ise insanı ilgilendiren tüm bilimler az 

ya da çok ilişki içinde olmalıdır”. 

A70: “Disiplinler arası eğitim önemsenmelidir. Tarihte 

anlattığın bir konuyla ilgili edebiyatta okuma parçası 

okunmalıdır. Kompozisyon yazılmalı, resim dersinde resim 

yapılmalıdır”. 

 

Müfredattan kaynaklı problemler  

Bu bölümde yer alan “Ezbere dayanan tarih öğretimi (S1)”, “Resmi 

tarihe dayalı yoğun bilgi aktarımı (S2)”, Müfredatın Yoğunluğu (S3)”, 

Ders saatlerinin yetersiz oluşu (S4)”, “Tarih eğitiminin sadece milli 

değerleri kazandırma amacı olarak görülmesi (S11) ve “Tarihin sadece 

Türk, Osmanlı ve İnkılap Tarihi ekseninde düşünülmesi (S12)” sorun 

maddelerine ilişkin tarih öğretmenlerinin görüşlerine yer 

verilmektedir. Belirtilen bazı sorun maddelerine ilişkin öğretmen 

görüşlerinde farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır.   

A17: “Tarih öğretiminde ezbere dayalı bir öğretim olamaz diye 

bir düşünce olamaz. Çünkü tarih biliminde bazı kavram veya 

tarihlerin, ezbere dayalı bir öğretim yöntemiyle ancak kazanım 

elde edebilir”. 

A11: “Sorun resmi tarihin ta kendisidir. Bu sorunu çözmek için 

ancak ve ancak, alternatif, uluslar arası bir tarih anlayışını 

kabullenmektir. Bu da tabuları, milliyetçiliği, gereksiz 
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övünmeleri bir yana bırakmaktan, resmi tarihten azad etmekten 

geçer”. 

A66: “Milli değerlerin kazandırılması çok önemlidir. Birlik 

beraberlik, dayanışma duygusunu arttırır. Bunun yanında dünya 

tarihine dair önemli evrensel olayların varlığı da öğrencilere 

gösterilmelidir”. 

A41: “Müfredat çok yoğun fakat Selçuklu ve Osmanlı tarihleri 

müfredatın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Avrupa tarihi (ABD 

tarihi) okutulması faydalı olur”. 

A50: “Ders saatlerinin yetersiz oluşu yılsonuna kadar müfredatı 

yetiştirme konusunda öğretmenlere büyük sıkıntı ve üzerlerinde 

bir baskı oluşturmaktadır. Konuları yetiştirme aceleciliği 

öğrencilerin her konuyu tam olarak öğrenmesine engel 

olmaktadır. Bu yüzden ders saatleri mutlaka iki katına 

çıkarılmalıdır”. 

A52: “Annales ekolunun tarih anlayışı uygulanmalıdır. Evrensel 

bir “tarih anlayışı” kazandırılmalıdır”.  

Yöntem ve tekniklerden kaynaklı problemler  
 

“Yöntem ve tekniklerden kaynaklı problemler” bölümünde yer alan 

“Kaynak, araç ve gereç yetersizliği (S5)”, “Tarihin sıkıcı görülmesi ve 

derse olan ilgisizlik (S9)”,  “Tarih öğretimi yöntem ve tekniklerinin 

bilinmemesi ya da uygulanmaması (S10)” ve “Tarihsel kavram ve 

tarihte zaman unsurunun öğrenci zihninde kargaşalara neden olması. 

Tarihsel hadiseleri o zamanın şartlarına göre değil de şu anki koşullara 
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göre değerlendirme (S16)” sorun maddelerine ilişkin aşağıda 

öğretmen görüşlerine yer verilmektedir.  

A25: “Devletin sunduğu imkânların yetersiz olduğunu 

düşünmüyorum. Tersine bu imkânları kullanacak bireylerin 

azlığını savunuyorum”. 

A50: 2016 yılı itibariyle araç gereçler konusunda önemli bir 

sorun yaşanmamaktadır. Ülkemizde yaygınlaşan akıllı tahta 

uygulaması büyük oranda tüm araç gereçlerin yerini 

doldurmaktadır”. 

A25: “Klasik yöntemle anlatılan tarih dersi çok sıkıcı bir hal 

almaktadır. Beyin fırtınası veya soru-cevap şeklinde 

yöntemlerde ders daha ilgi çekici olabilir”. 

A33: “Tarihteki kişiler günümüz olayları ilişkilendirildiği zaman 

öğrenci için daha kalıcı olmaktadır”. 

A49: “Drama, rol oynama gibi faaliyetler daha zevkli hale 

getirilmelidir”. 

A52: “Tarih dersinin sıkıcılıktan kurtarılması film ya da 

belgesel ya da görsel materyallerin yoğunlaştırılmasıyla kısmen 

de olsa giderilebileceği konusunda çabalar önemlidir. Tarihin 

sıkıcı olması öğretmen kaynaklı bir sorun olarak da 

görülmelidir. Zevkli hale getiren bir unsurdur”. 

A34: “Yapılandırmacı eğitim sisteminde mutlaka olması gereken 

faktör budur. Ancak bunun yapılabilmesi için hizmet içi eğitimin 

yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. MEB bu konuda 

ciddi atılımlar yapmalıdır” ve “ Eğitim bilimlerinde birçok 
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öğretim yöntem ve tekniği var ancak öğretmenler çoğuna 

uygulamamakta ya da bilmemektedir. Dolayısıyla hizmet içi 

eğitim verilmesi yerinde olacaktır”. 

A50: “Mekan ve zaman açısından konular anlatılırken eş 

zamanlılık üzerinde durulursa, karşılaştırma yapılırsa sorun 

ortadan kalkacaktır”, demiştir.  

A52: “Özellikle kavram haritaları, zihin haritaları ve 

görsellikten faydalanılmalıdır. Tarihi olayları o günkü 

insanların düşünce yapısıyla öğrencilerin düşünmesini 

sağlamak tarih öğretimi için son derece önemlidir” şeklinde 

ifade etmiştir. 

A66: “Kavram bilgisi tarih biliminin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Zaman ve kavram mefhumlarından bağımsız bir tarih anlayışı 

geliştirmek mümkün değildir”. 

Tarih dersinin doğasından kaynaklı problemler  
 

Tarih dersinin doğasından kaynaklı problemler bölümünde yer alan 

“Genelde sosyal bilimler, özelde tarih öğretiminin yaşam için gerekli 

olmadığı düşüncesi”, “tarihi olayların geçmişte kaldığı ve güncel 

sorunlara çözüm yolunda yeni yaklaşımlar sunmadığı fikri (S13)” ve 

“Çevreden kaynaklanan ve önyargılara dayanan tarih bilgileri (S15)” 

sorun maddelerine ilişkin aşağıda öğretmen görüşlerine yer 

verilmektedir. 

A17: “Bana göre en büyük etki öğrencilerin veya halkın tarihe 

ve tarih bilimine olan ilgisinin her alanda valilikler, belediyeler 
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vb. teşvik edilmesi, yarışmalar ve sempozyumlar düzenlenmesi 

gerekir”. 

A28: “Halil İnalcık, M. Fuad Köprülü, Faruk Sümer, Ömer 

Lütfi Barkan gibi tarihi ekol isimlerden yararlanılmalı”. 

A33: “Yaşanan tarihi olaylar bir zincirin halkaları gibi 

birbirine bağlıdır. Her tarihi olayın sonucu yeni bir tarihi olaya 

neden oluşturur”. 

A66: “Güncel sorunların geçmişte bağlantısı kurabilmek için 

çağdaş Türk ve dünya tarihinin tüm liselerde okutulması 

gerektiğini düşünüyorum”. 

A70: “Tarihini bilmeyen geleceğine yol çizemez” anlayışının 

öğrenciye aşılamalıyız. Tarihteki doğruları, yanlışları 

karşılaştırmalı şekilde anlatmalıyız”. 

A54: “Tarih dersleri taraf tutmadan belli bir ulusu göklere 

çıkarıp diğer devlet ya da milletlerin başarısını görmezden 

gelmek doğru değildir. Ayrıca tarih dersinin fazla devlet ve 

siyaset ideolojisinin karıştırmaması gerekir”. 

A61: “Öğrenciye doğru kaynaklar sunmak gerekir. İdeolojiden 

değil kitapların egemen olması gerekir. Öğrenci tek tip 

okumamalı, tek tip düşünmemeli, öğrenciye yapılandırmacı 

anlayış doğrultusunda mantığıyla hareket etmesi gerektiği, 

çözüme ulaştırmaya çalıştırmalıdır”. 
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TARTIŞMA 

Mevcut araştırmada elde edilen bulgular, temelde benzer amaçla 

yapılan çalışmaların bulgularıyla uyumlu bulunmuştur. Şimşek ve 

Güler (2013) araştırmasında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi 

öğretiminde dersin sıkıcı görülmesine katılım düzeyi 4.41 iken, ezbere 

dayanan tarih öğretimine katılım düzeyi ise 3.42 olarak bulmuşlardır. 

Bal, araştırmasında “ezbere dayanan tarih öğretimi” ifadesine katılım 

düzeyini öğretmen ve öğretmen adayları için sırasıyla 3.47 ve 4.08 

olarak bulmuştur (Bal, 2011). Bu araştırmada tarih öğretiminde 

“Resmi tarihe dayalı yoğun bilgi aktarımı” ifadesi de önemli bir sorun 

maddesi olarak görülmüştür. Bu sorun maddesine karşılık önerilen 

çözüm maddesine katılım düzeyi de yüksek olmuştur. Usta (2011) 

araştırmasında Kemal Kara’nın İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders 

kitabı esas alınarak yapılan çalışmada Türkiye’de tarih öğretiminin 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde oluşturulduğu ve bir resmi tarih 

algısıyla yazıldığı belirtilmiştir. Bruno-Jofre ve Schiralli (2002) 

araştırmalarında, yeni gelişmeler ve uluslararası bütünleşmenin çok 

önem kazandığı çağımızda resmi tarih öğretiminin tek başına yeterli 

olmadığını vurgulamışlardır. Araştırıcılara göre tarih dersi öğretim 

programlarının belirtilen bu kapsam ve çerçeve içinde hazırlanmaları 

etkili bir tarih öğretimi açısından önemlidir. Dinç (2004) 

araştırmasında tarih öğretiminde ankete katılanların bazısı ulusal bir 

bakış açısı çerçevesinde tarih öğretimini savunurken katılımcıların 

büyük çoğunluğunun ise yerel, ulusal, bölgesel ve evrensel konular 

arasında bir dengenin sağlanması ve konuların farklı perspektiflerden 
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sunulmasından yana görüş belirttiklerini ifade etmiştir. Başka bir 

çalışmada tarih eğitiminde amaçların dönemsel olarak belirlenmesi 

gerektiğini ve bu yeniden tanımlamada evrensel yaklaşımlar ve tarih 

yazıcılığındaki gelişmeler ile uyum içerisinde biçimlendirilmesinin 

önemli olduğu belirtilmiştir (Arslan, 2006).  

Ülkemizde tarih öğretiminde “müfredat yoğunluğu” ve “ders 

saatlerinin yetersiz oluşu” önemli bir sorun maddesi olarak 

görülmektedir. Mevcut araştırmada her iki sorun maddesine katılım 

düzeyi yüksek olmuştur. Bununla ilgili olarak yapılan bir araştırmada 

öğretmenler; “müfredat yoğunluğu” maddesine (x=4,17) oranında 

katılım göstermişlerdir (Şimşek  Güler, 2013). Bu bulgu 

araştırmamızda elde edilen değerle uyumlu bulunmaktadır (x=4,17). 

Bununla birlikte başka bir araştırmada müfredat yoğunluğuna katılım 

düzeyi % 15,73 olmuştur (Alperen, 2008, s. 101). Başka 

araştırmalarda da lise türüne bakmaksızın tarih öğretmenleri 

müfredatın yoğunluğunu önemli bir problem olarak görmüşlerdir 

(Kuşbaşı, 2008; Bal, 2011, s. 385; Turan, 2015, s. 2). 

Araştırmada öğretimde kaynak ve araç gereç yetersizliği maddesine 

katılım oranı ortalaması 3.53 olmuştur. Şimşek ve Güler (2013) 

araştırmalarında kaynak, araç gereç yetersizliğine katılım oranını 

İnkılap Tarihi dersi için 4.25 olarak bulmuşlardır. Alperen, İnkılap 

tarihi öğretiminde kullanılan materyallerin ders kitabı ve haritalarla 

sınırlı olduğunu belirtir (Alperen, 2008). Yine tarih öğretiminde 

bilgisayar ve internet teknolojisinden yeterince yararlanılmaması 

(Kuşbaşı, 2008), fiziki koşullardaki yetersizlikler (Göktepe, 2009) ve 
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görsel iletişim araçlarına yer verilmemesi (Yıldız, 2003, s. 2), 

kullanılan haritaların ilişkilendirildikleri olaylarla bütünlük 

sağlamamaları ve tarihi olayların geçtiği bölgenin yeterince 

tanımlanmaması (Akengin, 2015) önemli problemler olarak 

görülmektedir.  

Mevcut araştırmada “ders kitaplarının ve yardımcı kaynakların 

niteliğinden kaynaklanan sorunlar” ifadesi“Alanında uzman ve 

tarafsız tarihçiler tarafından yazılan ve eleştirel düşünceyi geliştirecek 

kaynaklar sunmak” çözüm maddesi önerisine yüksek düzeyde katılım 

sağlanmıştır. Demircioğlu (2013) ve Aslan ve diğerleri (2015) tarih 

öğretiminde ders kitaplarının niteliği konusunun önemli bir problem 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu araştırmada katılımcıların ders 

kitaplarına ilişkin yaşadıkları sorunların başında kitapların bir bilgi 

yığınından oluşması, çok tekrar yapılması ve öğrencilerin 

hazırbulunuşluluk düzeylerine uygun olmaması ve kitaplarda 

rastlanılan bilgi yanlışlıklardır.  

Ankete katılanların “Sınav merkezli eğitim sisteminde (YGS, LYS vs) 

tarih dersi puan katsayısının düşük olması ve öğrencilerin derse 

ilgisizliği” sorun maddesi ile “Türk eğitim sisteminde köklü 

reformlar” çözüm önerisi maddesine %85-90 oranında katılım 

sağlanmıştır. Bu bulgu, Ataş’ın (2014)Van ilindeki araştırmasında 

elde ettiği bildirdiği bulgu ile uyumlu bulunmuştur. Bal (2011) 

araştırmasında belirtilen sorun için tarih öğretmenlerinin katılım 

düzeyini yüksek bulmuştur (x= 3.97). Yine “genelde sosyal bilimler, 

özelde tarih öğretiminin yaşam için gerekli olmadığı düşüncesi” 
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ifadesine hem de önerilen “Geçmişteki önemli olay ve şahsiyetlerin 

dünya tarihine olan katkılarını güncel örneklerle öğrenciye sunmak” 

çözüm önerisine büyük ölçüde katılmışlardır. 

Mevcut araştırmada “Tarihin sıkıcı görülmesi ve derse olan ilgisizlik” 

ifadesi ve buna ilişkin “özel, farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle, 

tarih dersini çekici hale getirme”  çözüm önerisine tarih öğretmenleri 

%80-90 oranında orta düzeyde katıldığını, çok katıldığını veya 

tamamen katıldığı belirtmiştir. Benzer bulgular Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretimiyle ilgili olarak öğrencilerde yaptığı 

çalışmada da tarihi ders kitaplarının, derste kullanılan öğretim 

yöntemlerinin ve öğretim materyallerinin eksikliği ve dersin sıkıcı 

görülmesi konusundaki ifadelere katılım düzeyi yüksek bulunmuştur 

(Akbaba, 2009; Doğaner, 2005). Yine, “Tarih öğretimi yöntem ve 

tekniklerinin bilinmemesi ya da uygulanmaması” sorun maddesi ve 

“Öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli ve bireysel farklılıkları 

önemseyen yöntem ve teknikler geliştirmek” çözüm önerisi 

maddesine yüksek katılım sağlanmıştır. Hem Safran (2002, s. 73-79)  

hem de Ataş (2014) tarih öğretiminde tekdüze yöntem ve teknikler 

kullanıldığını ve bunun ülkemiz eğitim sisteminde önemli bir sorun 

olduğunu belirtmiştir. Çalışmamızda da ankete katılan öğretmenler 

uygulama noktasında yöntem teknikleri konusunda eksikliklerinin 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda ankete katılan tarih öğretmenleri “Tarih eğitiminin 

sadece milli değerleri kazandırma amacı olarak görülmesi”  sorun 

maddesi ile “Tarih eğitimini sosyal bir bilim olarak görmek ve 
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bilimsel yaklaşımları öğrenciye kazandırmak” çözüm önerisi 

maddesine büyük oranda katılmışlardır.  Öte yandan öğretmenler 

çözüm önerisine katılmakla birlikte tarihin milli değerleri kazandırma 

bakımından öneminin ihmal edilmemesine dikkat çekmişlerdir. 

Şimşek ve Güler (2013) İnkılap Tarihi dersi öğretiminde en düşük üç 

katılım ortalamalarını “Bakış açısının sadece Türk Tarihi ekseninde 

düşünülmesi (x=3,65)”, “İnkılâp Tarihi’nin sadece milli değerleri 

kazandırma aracı olarak görülmesi (x=3,59)” ve “Tarihsel kavramlar 

konusundaki anlam karmaşası (x=3,51)” sorunları olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bal (2011) “Tarih eğitiminin sadece milli değerleri 

kazandırma amacı olarak görülmesi” ifadesi için katılım düzeyi 

ortalamasını 3.79 olarak bulmuştur. Aynı araştırmada çözüm önerisi 

için önerilen ortalama ise 4.31 olmuştur.  Yine “Tarihin sadece Türk, 

Osmanlı ve İnkılap Tarihi ekseninde düşünülmesi” ifadesi ile buna 

ilişkin önerilen “genel bir tarih bilinci aşılamak, Dünya ve Avrupa 

Tarihi derslerinin arttırılması”  çözüm önerisine de sorun 11’de 

olduğu gibi temkinli bir yaklaşım benimsendiği anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte her iki sorun maddesine temkinli yaklaşılırken bunlar 

için önerilen çözüm önerilerine yüksek katılım sağlanmıştır. Şimşek 

ve Güler (2013) araştırmasında “Tarihin sadece Türk, Osmanlı ve 

İnkılap Tarihi ekseninde düşünülmesi” ifadesine katılım düşük 

olmuştur. Bununla birlikte Van ilindeki araştırmasında “Tarihin 

sadece Türk, Osmanlı, İnkılap tarihi ekseninde düşünülmesi” ve buna 

ilişkin önerilen “Genel tarih bilinci aşılanarak, Dünya ve Avrupa 

Tarihi dersinin arttırılması” ifadesine yüksek katılım sağlandığı 

belirtilmiştir. Aynı araştırmada tarih öğretiminde sadece belli 
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alanlarda yoğunlaşmak ve konuları kısıtlamak etkili bir öğretim yeterli 

olmadığı ifade edilmiştir (Ataş, 2014, s. 73). Böylece tarih öğretimi 

bir yandan milli değerleri kazandırma aracı olarak görülürken, öte 

taraftan evrensel bir tarih anlayışı ile bunun zenginleştirilmesine 

dikkat çekilmiştir. 

Mevcut araştırmada “tarihi olayların geçmişte kaldığı ve güncel 

sorunlara çözüm yolunda yeni yaklaşımlar sunmadığı fikri” ifadesi ile 

buna ilişkin önerilen “Geçmiş olayların günümüze etkisini öğrenciye 

göstermek ve bunun bilinmesinin önemini anlatmak” çözüm önerisine 

yüksek düzeyde katılım sağlanmıştır. Bir araştırmada, tarih 

öğretiminde müzelerin okulların devamı niteliğinde olduğu ifade 

edilmiş, bu tür tarihi mekânların çocukların eski medeniyetler ve 

kültürlerle bağ kurması bakımından önemli olduğu belirtilmiştir 

(Kuruoğlu, 2002). Tarihi olayların ve soyut kavramların daha iyi 

anlaşılabilmesinde bu tür mekânların kullanılması öğretimde kalıcılığı 

sağlayacaktır (Şengül Bircan  Safran, 2013). Bununla ilgili yapılan 

başka çalışmalarda hem belirtilen sorun maddesi hem de önerilen 

çözüm öneri maddesine yüksek katılım sağlanmıştır (Metin, 2006; 

Yeşilbursa, 2008; Şimşek  Güler, 2013; Öner, 2015 Avcı  Öner, 

2015). 

Mevcut araştırmada “tarihin diğer bilim dallarıyla sosyoloji, psikoloji, 

felsefe vs. bağlantılı görülmemesi ya da dersin bu bağlamda 

aktarılmaması” ifadesi ile buna ilişkin önerilen “Tarihin merkezinde 

insan olduğu ve diğer bilim dallarının bütünleyici bir özellik teşkil 

ettiğini öğrenciye kavratmak” çözüm önerisine katılım oranı %80-90 
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olmuştur. Bu bulgu yapılan araştırmaların bulgularıyla uyumlu 

olmuştur (Bal, 2011; Şimşek  Güler, 2013; Ataş, 2014).  

Tarihsel kavram ve tarihte zaman unsurunun öğrenci zihninde 

kargaşalara neden olması. Tarihsel hadiseleri o zamanın şartlarına 

göre değil de şu anki koşullara göre değerlendirme” ifadesi ile buna 

ilişkin önerilen “ Öğrencinin kavram ve zaman karmaşası yaşamaması 

yönünde yeni öğretim metotları bulmak ve bunları uygulamak” çözüm 

önerisine yüksek düzeyde katılım sağlanmıştır. Bal (2011) tarih 

öğretmenleri ve öğretmen adayları üzerinde yaptıkları araştırmada 

belirtilen sorun ile buna ilişkin önerilen çözüm maddelerine yüksek 

katılım sağlandığını belirtmiştir. Öğrenci, tarihsel olayları o dönemin 

ve zamanın değer yargılarına göre yorumlarlar yapabilmesi ve 

değerlendirmelerde bulunabilmesi için tarihsel kavramları öğrenmek 

durumundadır. Ancak eğitim sistemimiz açısından bu yönden sağlıklı 

kavramlar gelişmediğinden tarihsel olayları değerlendirmede büyük 

yanılgılara düşülmektedir ( Dilek, 2000, s. 1; Bal  Akış, 2010, s. 

2062-2063). Safran, tarih dersinin ülkemiz eğitim sistemi içerisinde 

özel sorunları olduğunu belirtir. Başka bir değişle tarih dersinin 

geometrik teoremler, kimyasal formüller ya da dil bilim kuralları gibi 

bir çerçevesi bulunmamaktadır (Safran, 1999, s. 2). 
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