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Abstract

Distance education is becoming an increasingly common and accepted form of learning as 
the introduction of Information Communication Technologies (ICT) makes the possibilities of 
Communicating across distances of space and time. Distance Education is unique as it encour-
ages a more fl exible learnercentric approach and provides opportunities for learning anywhere 
and anytime. Therefore, today, there are many private and public, non-profi t and for-profi t insti-
tutions worldwide offering distance education courses from the most basic instruction through 
to the highest levels of degree and doctoral programs. Vocational education is one of the most 
common fi elds where distance education in any form is used. The aim of this paper is to present 
a distance education tool in vocational education where the Telestia products were transferred 
into Turkish and Romanian. The products are  are a) Pattern Construction, b) Fashion Design, 
c) Pattern Grading, d) Fashion Express pattern making, e) Sewing, f) e-Telestia (on line training 
school, specialising in clothing and fashion courses). They are all based on the same principles 
and use them to cover the needs of the specifi c subject every time. Among these products, two 
training modules, TELESTIA AB: Fashion Express and Pattern Making, were transferred into 
Turkish and Romanian under a Transfer of Innovation project.
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1. Introduction

It is now a fact of the modern age that distance education is becoming an increasingly common and accepted form 
of learning. Distance education is made possible, even desirable, by advances in technology which allow a teacher 
to instruct students in multiple locations. Distance education allows not only a teacher but also a learner to overcome 
the boundaries of space and time. There is a challenge in defi ning the distance aducation as Shale (Shale, 1988, p. 25) 
remarked: “Distance education is beset with a remarkable paradox - it has asserted its existence, but it cannot defi ne 
itself.” Despite the debate about distance education, there is no doubt that distance education is different from other 
instructional approaches. Garrison and Shale (1987, p. 10-11) defi nes distance education as an education type that of-
fers a minimum set of criteria and allows more fl exibility. They suggest that: 

• distance education implies that the majority of educational communication between teacher and student 
occurs non contiguously 

• distance education involves two-way communication between teacher and student for the purpose of facili-
tating and supporting the educational process 

• distance education uses technology to mediate the necessary two-way communication. 

Although distance education dates back to 1728 in USA, when an advertisement in the Boston Gazette was seek-
ing students for lessons to be sent weekly, distance education in modern sense started with the development of postal 
services in the 19th century. Printed materials were posted to the learners before electronic technology got the step 
further and lessened the workload. The fi rst catalog of instruction fi lms appeared in 1910 (Reiser, 1987) and in 1913, 
Thomas Edison proclaimed that, due to the invention of fi lm, “Our school system will be completely changed in the 
next ten years” (Saettler, 1968, p. 68). The 1940s saw great interest in television by educators and by 1948 only fi ve 
U.S. educational institutions were involved in television. In the late 1960s and early 1970s, microwave technology 
developed, costs went down, and universities began to set up microwave networks. Finally, the 1990s experienced 
the emergence of digital media and with the introduction of Internet into education in all respects, distance education 
was not reagrde as “distance” any longer. However, the history of distance education shows a fi eld that appears to be 
in a constant state of evolution. New ideas and technologies balanced a steady resistance to change and nontraditional 
education tried to blend with traditional education to meet the challenge of constantly changing learning theories and 
evolving technologies. In spite of the fact that technology appear to be against distance education, it is clear that recent 
developments in technology have removed some of the disadvantages in distance education. As Bates (1984) suggests, 
new technologies promise “a wider range of teaching functions and a higher quality of learning, lower costs, greater 
student control, more interaction and feedback for students” (p. 223). When the sources about education are studied, 
it is clearly seen that effi cient and effective utilization of modern information and communication technologies is pos-
sible through “distance education”, which can be regarded as a solution for inequalities of opportunity, life-long edu-
cation and taking advantage of learning technologies and individual learning (Kaya et al., 2004). In addition, digital 
technologies for learning, such as self-paced learning modules, multimedia case studies, simulations, video tutorials, 
and communications and assessment tools, can increase the array of learning opportunities for adult students and their 
teachers. The development of computers and the internet have made distance learning distribution easier and faster 
and have given rise to the ‘virtual university, the entire educational offerings of which are conducted online. A study 
by Gehlauf, Shatz and Frye (1991) on the reaction of teachers to the teaching experience in the traditional classroom 
compared to interactive television shows teachers wanting to cling to more traditional approaches but fi nding these 
methods not as effective, teachers feeling the need to be better organized, and feeling the need for training for distance 
education teaching.

Distance Education in fact is an essential part of lifelong learning concept. In this context, as announced on the 
offi cial webpage of the European Commission (http://ec.europa.eu/education/index_en.htm), the Leonardo da Vinci 
Programme funds practical projects in the fi eld of vocational education and training. Initiatives range from those giv-
ing individuals work-related training abroad to large-scale co-operation efforts. Part of the European Commission’s 
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Lifelong Learning Programme, this programme funds many different types of activities of varying scales. These 
include ‘mobility’ initiatives enabling people to train in another country, co-operation projects to transfer or develop 
innovative practices, and networks focusing on topical themes in the sector. The people able to benefi t from the 
programme range from trainees in initial vocational training, to people who have already graduated, as well as VET 
professionals and anyone from organisations active in this fi eld. 

The Leonardo da Vinci Programme funds several types of projects (“actions”) related to vocational education and 
training: ‘Mobility’ actions enable people to travel abroad to have a learning or training experience. In “Partnerships”, 
organisations working in the vocational education and training sector from different European countries can work 
together in various types of small-scale partnerships. Partnerships should involve the business side. 

In “Multilateral projects”, as larger-scale actions, organisations from different countries work together to develop 
working practices in the vocational education and training sector. “Development of innovation” projects, under Mul-
tilateral projects, improve training systems by producing innovative approaches to vocational education and training 
such as teaching materials, courses and methodologies. In addition, “Transfer of innovation” projects help to spread 
the most promising new developments. The aim of Leonardo da Vinci Multilateral Projects “Transfer of Innovation” 
is to improve the quality and attractiveness of Vocational Education and Training (VET) in the participating countries 
by transferring existing innovations to new legal, systemic, sector, linguistic, socio-cultural and geographic environ-
ments through working with transnational partners. Innovation transfer projects generate synergies by exploiting 
existing VET innovations (no “re-inventing the wheel”). In this context, the Telestia products are the ideal modules as 
the available tools of distance education in vocational education. The products are a) Pattern Construction, b) Fashion 
Design, c) Pattern Grading, d) Fashion Express pattern making, e) Sewing, f) e-Telestia (on line training school, spe-
cialising in clothing and fashion courses). They are all based on the same principles and use them to cover the needs 
of the specifi c subject every time. Among these products, two training modules, TELESTIA AB: Fashion Express and 
Pattern Making, were transferred into Turkish and Romanian under the project titled “Excellence in Textile through 
“Fashion Express” (LLP-LdV-TOI-2007-TR-061).

2. Project Achievements  

The project achieved much more than the objectives were stated initially, because it made a lot of adaptations that 
were very lengthy and more costly to address the needs realised in both the countries, after the initial trainings. It went 
into a lot of trials and deep analysis of the needs and adapted the material to the needs identifi ed. This however was 
more than expected because it required much more work both on the part of the original project team and in relation 
to translation by the Romanian and Turkish partners.

2.1. The Overall Contribution of the Trans-National Work

In conclusion, the transfer of multimedia material into other languages and cultures is not an easy task. This 
becomes even more diffi cult when there is the issue of special terminology with terms and defi nitions. Especially in 
Fashion and Clothing, some of them may have been borrowed from other languages and may have mixed or unclear 
meanings in the new surrounding or sector jargon. All this requires great care so misunderstandings are avoided. At 
the same time, it is important that a new technological approach must consider the willingness of the new culture 
to comprehend and accept it. This makes all important more extensive use of multimedia and any other design and 
presentation technique that will make the material clearer and more appealing. In our case, a product that was already 
in fi ve languages was transferred in two others and that was a gigantic task in relation to comprehension of detailed 
terminogy. This was achieved after a lot of cooperation trying to make clear to the translators what each tem really 
meant for the specifi c sector.
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2.2. The Impact Factor

With this project, two training modules were transferred and incorporated in the course structures of the trans-
national partners. They were tested in use to record skills being lost in pattern making and fashion design, and to fi nd 
a way to use advanced multimedia IT to simplify the training procedure in a clear and appealing way for both the 
amateur and the professional. It was agreed that they could meet the need for an eLearning media that could integrate 
traditional much needed skills, rapidly becoming extinct, into innovative training methods using advanced technol-
ogy and distance learning media, with a European accreditation option, in order to meet rapid changes in workforce 
requirements.

In terms of Strategic Impact, these modules were observed to have a very powerful impact on the target groups in 
the partner countries. The current driving forces in the sector are related to design rather than traditional factors, such 
as raw material prices or production effi ciencies. These training tools helped to improve competitiveness and enhance 
the capability of meeting short lead times in production and design with effective, standardised and customised results 
and for lower budgets.  In addition, they lead to increased consumer response to clothing products.

This project has transferred a training tool in the textile training which is a virtual training tool. The tool is an e-
learning training material that can be regarded as an innovation in Turkey as it will combine ICT use and interactive train-
ing in vocational training organizations. The trainers and trainees can have access to this virtual environment, and this in 
turn will lead to an innovative approach and methodology in the VET system in Turkey. Since the interactive training tool 
is ICT based, it can encourage ICT use in VET organizations in the partner countries Turkey and Romania.

2.3. Contribution to EU Policies

The training tool developed under this project contributes to EU policies because it aims to support participants 
in training and further training activities in the acquisition and the use of knowledge, skills and qualifi cations to fa-
cilitate personal development, employability and participation in the European Labour Market. It also wants to sup-
port improvements in quality and innovation in vocational education and training systems, institutions and practices. 
Finally, the tool aims to enhance the attractiveness of vocational education and training and mobility for employers 
and individuals and to facilitate the mobility of working trainees. In addition, the trainers and other sector representa-
tives who participated in the training sessions got knowledge about this new approach and method used in the training 
tool and thus we can say that the products in a way supported participants in training and further training activities in 
the acquisition and the use of knowledge, skills and qualifi cations to facilitate personal development, employability 
and participation in the European Labour Market. Finally, they noticed that the products transferred are to support 
improvements in quality and innovation in vocational education and training systems, institutions and practices.

2.4. Leonardo da Vinci Operational Objectives

The benefi ts of the tool are also in parallel with the LdV operational objectives. The participants of the training 
meetings were mainly the trainers who became aware that the products are to facilitate the development of innovative 
practices in the fi eld of vocational education and training other than at tertiary level, and their transfer, including from 
one participating country to others. Thus, they found that the products can support the development of innovative 
ICT-based content, services, pedagogies and practice for lifelong learning. The training tool improves the quality and 
increases the volume of mobility throughout Europe of people involved in initial vocational education and training and 
in continuing training, so as to increase placements in enterprises to at least 80.000 per year by the end of the LLP. It 
also improves the quality and to increase the volume of co-operation between institutions or organisations providing 
learning opportunities, enterprises, social partners and other relevant bodies throughout Europe. In addition, it facili-
tates the development of innovative practices in the fi eld of vocational education and training other than at tertiary 
level, and their transfer, including from one participating country to others. 
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The tool also supports the development of innovative ICT-based content, services, pedagogies and practice for 
lifelong learning. Since the products transferred are based on distance learning methodology using the facilities of 
ICT use, they can help improve the quality of VET systems and practices. In addition, they can be used as basis for all 
the textile related training rganizations. In this case, these VET rganizations are forced to improve the training system 
according to the methods and approach presented here. This will lead to practice focusing on quality.

2.5. Lisbon Key Competences

The key competences determined and presented under Lisbon Key Competences are Communication in the 
mother tongue, Communication in the foreign languages, Mathematical competence and basic competences in science 
and technology, Digital competence, Learning to learn, Interpersonal, intercultural and social competences and civic 
competence, Entrepreneurship and Cultural expression. Since these products can be used by any one who wishes to 
learn about pattern construction and fashion design in textile, they can be a source for these individuals. Thus, they 
encourage “learning to learn” with its approach, content and design.

3. The Modules Transferred

The following awards were given to the modules transferred:

a. the Europrix quality seal award, 2002.

b. the European Seal of Excellence Award in Multimedia (Platinum) 2005.

c. and named one of fi ve best practice e-learning projects of Leonardo Da Vinci in Europe, 2007.

d. the First Cool Stuff of ‘hot technologies transforming the industry ‘ in the SPESA exhibition in Miami in 2007.

3.1. Module 1: Fashion Design

The Fashion Design course provides train-
ing in six areas: 

• Basic Figure drawing and poses 

• Drawing garment parts 

• Drawing a dressed fi gure 

• Technical drawing of garments with 
respect to pattern making principles 

• Design principles to understand the 
theory behind creative design 

• Illustration tips to enhance your 
drawing skills with shade, colour and 
a variety of illustration techniques. 

The full programme for Fashion Design 
contains all these areas in two sections. You can 
study both or either depending on the level you 
want to reach in Fashion Design. The sections covered in this fashion design online course are: Fashion Design Tech-
nical and Fashion Design Creative. The course is suitable for individuals wishing to develop these skills for a career 
in fashion, for those who would like to draft and design for their own personal use, and also for use by Colleges and 
Institutes of Further Education to supplement their curriculum and offer students alternative study media, facilitating 
the tutors job.
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The course has already been endorsed and used by the following Organizations, Colleges and Universities:

• Manchester Metropolitan University, UK 

• Colegg Gwent, Wales, UK 

• Skillfast-UK, Sector Skills Council for Apparel, Textiles & Footwear, UK 

• Educatel: Formation a Distance, France 

• Fachhochschule Albstadt Sigmaringen, Germany 

• Enterprise Skills, Australia

3.2. Module 2: Pattern Making

The Pattern Making (Pattern Construction) course provides training in three areas: 

• Drafting: How to construct block patterns and pattern adaptation to develop your own styles ready for as-
sembly. 

• Lay planning: How to lay out your pattern on your chosen fabrics. 

• Assembly: Basic sewing and assembly instructions. 

The Pattern Making courses can be complemented with the Optional Tools that come as an extra to the course. 
The pattern cutting system has been available for over 30 years and has been tested and used by thousands all over the 
world. There is no limit to your design ideas! Learn how to create your own styles and how to bring your ideas to life. 
The full program for Pattern Making (Pattern Construction) contains three complete sections: Womenswear Pattern 
Making, Menswear Pattern Making and Childrenswear Pattern Making. Each sub-section can be studied as a separate 
complete course. In each section, there are common parts, which is why if you choose to study only one section and 
then decide to study another section, you will benefi t from a reduced price. It is more cost effective to register for the 
complete course rather than to purchase each section individually. The course is suitable for individuals wishing to 
develop these skills for a career, for those who would like to learn pattern making for their own personal use, and also 
for use by Colleges and Institutes of Further Education to supplement their curriculum and offer students alternative 
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study medias facilitating the tutors job. The course has already been endorsed and used by the following Organiza-
tions, Colleges and Universities:

• Manchester Metropolitan University, UK 

• Colegg Gwent, Wales, UK 

• A.F.P.A., France 

• Skillfast-UK, Sector Skills Council for Apparel, Textiles & Footwear, UK 

• Educatel: Formation a Distance, France 

• Fachhochschule Albstadt Sigmaringen, Germany 

• Enterprise Skills, Australia

4. Conclusion

The concept of the project was to transfer the successful results of the clothing and fashion training TELESTIA 
CDs into the Turkish and Romanian languages considering the local and special needs of every country in training and 
for its industry. The transfer was carried out and, in this way, the project team served their organizations by contribut-
ing to multilingualism and internationalism targets. Finally, the tangible results transferred were (a) CD for Pattern 
Construction (Turkish and Romanian), (b) CD for Fashion Design (Turkish and Romanian), (c) Book: Pattern Con-
struction in Turkish and (d) Book: Pattern Construction in Romanian. The modules are also available online based on 
membership rule set out by the product owner. Although the modules are distance education tools, the product centre 
always serves to trainees by giving seminars so that they can fi nd solutions to the problems they might encounter while 
learning.
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN 
SEVİYE BELİRLEME SINAVI KURSLARININ 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE 

TEKNOLOJİ DERS BAŞARISINA ETKİSİ

Şahin İdin*                                                                               İsrafi l Tozlu**

Özet
Bu çalışmanın amacı, Van il Merkezinde bulunan ilköğretim okullarında, öğrencilerin Se-

viye Belirleme Sınav (SBS) başarılarını artırmak için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hafta 
sonları ücretsiz olarak düzenlenen SBS kurslarının Fen ve Teknoloji dersi başarısına olan etkisini 
araştırmaktır. Araştırmanın verileri 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Van il merkezinde öğrenim 
gören 8. sınıf öğrencileri arasından seçilen 1.000 öğrencinin ilköğretim 7. sınıf SBS puan veriler-
inden elde edilmiştir. Bu çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen 23 maddelik bir anket 
öğrencilere uygulanmıştır. Ankette, öğrencilerin SBS’ deki Fen ve Teknoloji başarıları üzerinde 
etkileri olduğu düşünülen sorular yer almaktadır. Araştırmanın sonunda: eğitimine ek yardım 
alanların SBS puanlarının, Sınıf puanlarının (SP)  ve Fen ve Teknoloji net sayılarının, eğitimine 
ek yardım almayanlara göre daha yüksek değerlerde olduğu ortaya çıkmıştır. Okullarda ücretsiz 
olarak düzenlenen SBS kurslarının başarıya olumlu etkisinin olduğu fakat bunun istenilen seviyede 
olmadığı tespit edilmiştir. Okuldaki ücretsiz SBS kurslarına devam eden öğrencilerin, aylık ekono-
mik gelir durumu, günlük ders çalışma süresi ve günlük TV izleme süresi değişkenlerinin, Fen ve 
Teknoloji net ortalamaları varyansının   % 6’sını açıkladıkları tespit edilmiştir.

     Anahtar Kelimeler: Çoklu Regresyon, Fen ve Teknoloji Eğitimi, SBS Kursları

THE IMPACT OF PLACEMENT TESTS THAT ARE COORDİNATED BY 
DİRECTORATE OF NATİONAL EDUCATİON FOR FREE TO THE SUCCESS OF 

SCİENCE AND TECHNOLOGY COURSE OF 7TH GRADE PUPİLS

Abstract
The aim of this study is to investigate SBS courses, arranged by MEB in primary schools 

located in the center of VAN province in order to promote success of SBS, in terms of its effects 
on success of science and technology lesson. The output of this study has been obtained from 
a thousand  8th grade students, selected  among all 8th  grades students in  VAN  in 2009-2010 
academic year, A 23-item questionnaire has been applied to clarify effects of the attendants  of 
free SBS courses on science and technology subject. In the questionnaire, the exact points of the 
students performing the SBS examination of science and technology subject such as SBS points 
and averages of the classes have been demanded. At the end of this study, it is seen that there has 
been differences   among gender in terms of total SBS points and classes averages, but it is not 
the case for science and technology subject. The SBS points of the students subsided have been 
higher compared to those not subsided. The free SBS courses were revealed to have positive ef-
fects, yet not enough. 

Key words: Multiple Regression, Science and Technology Education, SBS courses
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GİRİŞ

Eğitim kurumlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerimiz yaşamlarının ileriki safhalarında iyi bir meslek 
sahibi olabilmek için okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekme-
ktedir. 

Ortaöğretim kurumlarımız çeşitlilik göstermektedir. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Liseler, 
Sosyal Bilimler Liseleri, Özel Liseler ve Özel Kolejler bunlardan bazılarıdır. Öğrenciler, herhangi bir yüksek öğretim 
kurumuna yerleşebilmek için sürekli sınavlara tabi tutulmaktadırlar. 

İlköğretimden ortaöğretime geçmek isteyen öğrencilere ve ortaöğretimden yüksek öğretime geçmek isteyen 
öğrencilere, MEB ve ÖSYM tarafından hazırlanan, çoktan seçmeli sorulardan oluşan merkezi sınavlar uygulanmaktadır 
(İdin, 2011).

SBS; 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak her eğitim-öğretim yılı sonunda uygulanan merkezi sis-
tem sınavlarıdır. SBS’ de yer alan “sorular, kazanımlar esas alınarak öğrencinin; yorumlama, analiz etme, eleştirel 
düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme vb. yeterliliklerini ölçecek nitelikte hazırlanmaktadır” (Ortaöğretim 
Kurumlarına Geçiş Yönergesi [OGES], 2007).

2009 yılında SBS’ ye giren öğrenci sayısı Türkiye genelinde 1.037.116’dır (Milli Eğitim İstatistikleri, 2009). Bu 
sayının büyüklüğü göz önüne alındığında öğrencilerin herhangi bir orta öğretim kurumuna yerleşebilmek için SBS’ 
de başarılı olmaları gerektiği görülmektedir.

İlköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler iyi bir orta öğretim kurumunu kazanabilmek ve SBS’ de 
başarılı olabilmek için özellikle puan getirisi fazla olan Fen Bilimleri testindeki soruları doğru bir şekilde yanıtlamaları 
gerekmektedir.

İlköğretim öğrencilerine SBS’ de müfredatta yer alan konulara ilişkin olarak kazanımlar ile ilgili sorular 
yöneltilmektedir (SBS Başvuru Kılavuzu, 2009). 

Sınavda kazanım odaklı soruların yöneltilmesinin amacı öğrencilerin Fen okuryazarlık düzeylerinin tespit edilm-
esidir. İlköğretimde öğrenim gören öğrencilerin birer fen okuryazarı bireyler olmaları amaçlanmaktadır (Milli Eğitim 
Bakanlığı [MEB], 2005).

Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, genel olarak; bireylerin araştırma sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme 
ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak 
duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir bileşimidir (MEB, 
2005).

2009 yılı SBS sonuçları analiz edildiğinde Van İli ülke genelinde, 81 il içerisinde, 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı 
SBS’ de 77. sırada yer almıştır. Van ili’ne 2003–2009 yılları arasında eğitim alanında birçok yatırım yapılmıştır. 
Okullaşma oranları, derslik yapımı, teknolojik eğitsel malzeme sağlanması ve öğretmen atamaları konularında ciddi 
yatırımlar yapılarak, ilin eğitim seviyesi yukarılara çıkarılmaya çalışılmıştır (İdin, 2011).

İl genelinde sosyo-ekonomik düzeyi elverişli olan öğrenciler SBS’ de başarı elde edebilmek için eğitimlerine ek 
yardım almaktadırlar. İlin genelinin sosyo-ekonomik durumu düşünüldüğünde öğrencilerin birçoğunun eğitimlerine 
ek yardım alabilmelerinin olanaklı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sayılan bu nedenlerden dolayı il genelinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, ülke genelinde uygulanmakta 
olan SBS sınavında daha başarılı olabilmeleri için ücretsiz SBS kursları açılmıştır. Kurslara devam eden öğrencilere 
ücretsiz olarak,  SBS’ ye hazırlık yardımcı kaynaklar dağıtılmıştır. 

Öğrencilere, öğrenim gördükleri okullarda kendi öğretmenleri tarafından hafta sonları ders verme imkânları 
sağlanmıştır. Bu kurslarda görev alan öğretmen ve idarecilerin ücretleri de halk eğitim merkezi tarafından karşılanmıştır.
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Araştırmanın Amacı

MEB’e bağlı ilköğretim kurumlarında, merkezi sınavlarda daha yüksek başarı elde etmek için Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik ücretsiz kurslar düzenlenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; Van il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında, SBS başarılarını artırmak için Mil-
li Eğitim Müdürlüğü tarafından hafta sonları ücretsiz olarak düzenlenen SBS kurslarının Fen ve Teknoloji dersi 
başarısına olan etkisini araştırmaktır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında 7. sınıfl ar için yapılan SBS’ ye, hafta sonları okullarda ücret-
siz olarak düzenlenen SBS kurslarının SBS başarısına etkisi Fen ve Teknoloji dersi kapsamında araştırılmıştır. Bu 
araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bir grubun belirli özeliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını 
amaçlayan çalışmalar tarama araştırmasıdır (Büyüköztürk ve dig., 2009). Bu nedenle araştırma bir grubun belirli özel-
liklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan betimsel türde bir araştırmadır.

Evren

Araştırmanın evrenini, Van il merkezinde bulunan ilköğretim okulları oluşturmaktadır. 

Örneklem

Araştırmanın örneklemini ise; Van il merkezinde bulunan 25 ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören 
1.000 öğrenci oluşturmaktadır.

Uygulama Süreci

Araştırmacı tarafından hazırlanan anket, bahsedilen 25 okulun 8. Sınıf öğrencilerine, bir ders saatinde 
uygulanmıştır. Öğrenciler anketteki sorulara içten cevap vermeleri konusunda uyarıldılar. Anket 1.000 öğrenci 
tarafından yanıtlanmıştır. 

Çalışma Grubu

Anketi yanıtlayanların % 52,3’ü (523 kişi) kız öğrenci, % 47,7’si (477 kişi) erkek öğrencidir. Anketi yanıtlayan 
öğrencilerin % 0. 3’ü (3 kişi) 12 yaş gurubu, % 6,1’i (61 kişi) 13 yaş gurubu, %54’ü (540 kişi) 14 yaş gurubu, % 32,9’u 
(329 kişi) 15 yaş gurubu, % 5,9’u (59 kişi)16 yaş gurubu, % 0,8’i (8 kişi) 17 yaş gurubundadır. 

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak, sınav başarısı üzerinde etkileri olduğu düşünülen faktörler araştırmacılar 
tarafından, daha önce yapılan çalışmalarında yardımıyla, bir anket haline getirilerek oluşturulmuştur. 

Anket maddelerinin geçerliğinin sağlanmasında iki alan uzmanından görüş alınarak, ankete son hali verilmiştir. 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda anket 23 maddeden oluşturulmuştur.

Ankette, öğrencilere 2009 yılı 7. sınıftaki SBS puanları, Sınıf Puanları, Fen ve Teknoloji Net sayıları, ailelerinin 
aylık ekonomik gelir durumları, günlük ders çalışma ve günlük televizyon izleme süreleri vb. gibi sorular yöneltilmiştir. 

Verilerin çözümlenmesinde Statics Packet for Social Sciences (SPSS) 15.00 paket programının ücretsiz deneme 
sürümü kullanılmıştır. 

BULGULAR

SBS Puan Ortalamaları, Standart Sapma ve Standart Hata ile eğitim ek yardım türleri arasındaki ilişki Tablo 1’de 
verilmiştir.



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  12

Tablo 1: Eğitime Ek Yardım Türü İle SBS Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki

Eğitime Ek Yardım Türü Öğrenci Sayıları SBS Puan Ortalaması Standart Sapma Standart Hata

Dershane 146 337.763 59.311 4.908

Özel ders 23 297.403 54.877 13.719

Okuldaki  SBS 
Kursuna gittim 390 287.479 57.254 2.899

Diğer 44 297.500 55.178 8.318

Almadım 397 261.282 44.888 2.252

Toplam 1000 285.023 58.457 1.848

Tablo 1’de eğitim ek yardım türlerine göre öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre eğitimine ek yardım almayan 
öğrenci sayısı 397’dir. Eğitimine ek yardım alan öğrenci sayısı ise 603’tür. 

SBS puan ortalaması en yüksek olan öğrencileri, eğitimlerine ek yardım olarak dershaneye giden öğrenciler 
oluşturmaktadır. SBS puan ortalaması en düşük olan öğrencileri eğitimlerine ek yardım almayan öğrenciler 
oluşturmaktadır.

SBS puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için Tablo 2’de tek faktörlü 
varyans analizi ile bakılmıştır.

Tablo 2: SBS Puanı İle Eğitime Ek Yardım Türleri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Bir Yönlü Anova Verileri

SBS Puanı Kareler 
Toplamı SD Ortalama Kare  F   p

Grup İçi 641575.614    5 128315.123 46,007 .000

Gruplar Arası 2772320.344     994 2789.055

Toplam 3413895.957    999

Tablo 2 incelendiğinde; SBS puanı ile “eğitime ek yardım türü” bakımından guruplar arasındaki fark istatistikî 
olarak anlamlı [F(5,994) =46.007,  p< 0,05] bulunmuştur. 

Sınıf Puan Ortalamaları, Standart Sapma ve Standart Hata ile eğitim ek yardım türleri arasındaki ilişki Tablo 3’de 
verilmiştir.

Tablo 3: Eğitime Ek Yardım Türü İle Sınıf Puan (SP) Ortalamaları Arasındaki İlişki

Eğitime Ek Yardım Türü N Sınıf Puanı 
Ortalamaları Standart Sapma Standart Hata

Dershane 146 359.251 57.331 4.744
Özel ders 16 314.367 53.822 13.455
Etüt merkezi 7 313.742 50.722 19.171
Okuldaki SBS kursuna gittim 390 309.011 48.058 2.433
Diğer 44 322.069 49.800 7.507
Almadım 397 282.550 47.652 2.391
Toplam 1000 306.534 55.600 1.758
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Tablo 3 incelendiğinde; SP ortalamaları en yüksek değerler, dershaneye gidenler, diğer bir şekilde eğitimine ek 
yardım alanlar, özel ders alanlar, etüt merkezine gidenler, okuldaki SBS kurslarına devam edenler ve eğitimine ek 
yardım almayanlar şeklinde sıralanmaktadır. 

Bulunan bu sonuca göre gerek SBS puan ortalamaları, gerekse SP ortalamaları arasında paralel bir sonuç ortaya 
çıkmıştır. SBS puanı yüksek olan grubun SP değerleri de yüksek çıkmıştır.

Bu öğrencilerin Sınıf puan ortalamalarının farklı çıkmasının istatistikî açıdan, anlamlı olup olmadığını belirle-
mek için Tablo 4’te tek faktörlü varyans analizi ile bakılmıştır.

Tablo 4: Sınıf Puanları İle Eğitime Ek Yardım Türleri Arasındaki İlişkiyi Gösteren Bir Yönlü Anova Verileri

Sınıf Puanı Kareler Toplamı SD Ortalama Kare F p

Grup İçi 648466.212   5 129693.242 52.838 .000

Gruplar Arası 2439818.395  994 2454.546

Toplam 3088284.608  999

Tablo 4 incelendiğinde; Sınıf Puanı ile Eğitim Ek Yardım Türü yönünden guruplar arasındaki fark istatistikî 
olarak anlamlı [F(5,994)=52.838, p<0,05] bulunmuştur. 

Eğitime ek yardım türü ile Fen ve Teknoloji Net Ortalamaları arasındaki ilişki Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5: Eğitime Ek Yardım Türü İle Fen ve Teknoloji Dersi Netleri Arasındaki İlişki

Eğitime ek yardım türü N Fen ve Tek. net ort.   SS Standart Hata
Dershane 146 8.75 4.786 .396
Özel ders 16 5.66 3.778 .944
Etüt merkezi 7 6.37 4.364 1.649
Okuldaki SBS Kursuna gittim 390  5.84  3.971 .201
Diğer 44  6.08  4.194 .632
Almadım 397  4.968  3.785 .190
Toplam 1000  5.93  4.215 .133

Tablo 5 incelendiğinde; Fen ve Teknoloji dersi net ortalamaları; en yüksek net ortalamaları dershaneye gidenler, 
etüt merkezine gidenler, diğer bir şekilde eğitimine ek yardım alanlar, okuldaki SBS kurslarına devam edenler, özel 
ders alanlar ve eğitimine ek yardım almayanlar şeklinde sıralanmaktadır. 

2009 yılı SBS sonuçlarına göre ülkemiz geneli Fen ve Teknoloji net ortalaması 5.29’dur. Tablo  5 dikkatlice 
incelendiğinde, eğitimlerine ek yardım alan öğrencilerin Fen ve Teknoloji net ortalamaları, ülke genelinin ortalamasının 
üstünde bir değerde olmuştur. Eğitimlerine ek yardım almayan öğrencilerin Fen ve Teknoloji net ortalaması ise ülke 
geneli Fen ve Teknoloji net ortalamasının altında bir değerde olmuştur.

Fen ve Teknoloji net ortalamaları ile eğitim ek yardım türleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir yönlü Anova verileri 
tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6: Okuldaki SBS Kursuna Gidenler İle Eğitimine Ek Yardımı Farklı Şekillerde Alanlar İle Eğitimine Ek Yardım 
Almayanların Fen ve Teknoloji Dersi Net Ortalaması Arasındaki İlişkiyi Gösteren Bir Yönlü Anova Verileri

Sınıf Puanı Kareler  Toplamı SD Ortalama Kare F p
Grup İçi 1536.843 5 307.369 18.840 .000
Gruplar Arası 16217.207 994 16.315
Toplam 17754.050 999

Tablo 6 incelendiğinde; Fen ve Teknoloji net ortalaması ile eğitime ek yardım türü yönünden guruplar arasındaki 
fark istatistikî olarak anlamlı [F(5,994) =18.840, p<0,05] bulunmuştur.

Fen ve Teknoloji net ortalamaları ile aylık ekonomik gelir durumu, ders çalışma süresi ve TV izleme süresi 
arasındaki ilişkiyi gösteren Korelasyon verileri tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7: Fen ve Teknoloji Net Ortalamaları ile Aylık Ekonomik Durum, Ders Çalışma Süresi ve TV İzleme Süresi 
Arasındaki Korelasyon İlişki Verileri

TV izleme süresi Ders çalışma süresi Aylık eko. durum Fen ve tek. net ortalaması

Fen ve tek. net 
ortalaması

-0.117 0.194 0.128 1

Aylık eko. durum -0.029 0.055 1

Ders çalışma süresi -0.236 1

TV izleme  süresi 1

Aylık ekonomik gelir durumu, ders çalışma süresi ve TV izleme süresi gibi bağımsız değişkenler ile “Fen ve 
Teknoloji net ortalaması” bağımlı değişkeni arasındaki korelasyonlar anlamlı olduğundan çoklu regresyon denklemi 
yazılabilmiştir.

Tablo 8 incelendiğinde “Aylık ekonomik durum”, “Ders çalışma süresi” ve “TV izleme süresi” bağımsız 
değişkenlerini içeren çoklu regresyon denklemi yazılmıştır.

Okuldaki SBS kurslarına giden öğrencilerin aylık ekonomik gelir, günlük ders çalışma süresi ve günlük TV 
izleme süresi değişkenlerinin fen ve teknoloji net sayılarına etkisi ile ilgili analize Tablo 8’de çoklu regresyon ile 
bakılmıştır.

Tablo 8: Okuldaki SBS Kursuna Gidenlerin, “Aylık Ekonomik Gelir”, “Ders Çalışma Süresi “ve “TV    İzleme Süresi” 
değişkenleri ile Fen ve Teknoloji Net Ortalaması Çoklu Regresyon Verileri

Değişken B Std. Hata β  T p
Sabit 1.260 0.168 -    7.501 .00
Aylık Gelir Durum 0.101 0.041 0.123     2.492 .013
Ders Çalışma Süresi 0.159 0.044 0.182     3.649 .00
TV İzleme Süresi -0.083 0.048 -0.087     -1.740 .083

R=0.247

F (3-386) = 8.388

R2 = 0.061

P= .00
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Tablo 8 incelendiğinde; aylık ekonomik gelir durumu, günlük ders çalışma süresi ve günlük TV izleme süresi 
değişkenlerinin, Fen ve Teknoloji net ortalamaları ile düşük derecede bir ilişkide (R=0.247) olduğu görülmektedir. Bu 
üç değişken Fen ve Teknoloji net ortalamaları varyansının % 6’sını açıklamaktadır. 

Regresyon analizi sonuçlarına göre Fen ve Teknoloji net ortalamalarının yordanmasına ilişkin matematiksel den-
klem aşağıda verilmiştir.

Fen ve teknoloji net sayısı= 1.260+ 0.159× Ders çalışma süresi+ 0.101× Aylık gelir durumu- 0.083× TV izleme 
süresi

TARTIŞMA

1. SBS sınav sonuçları analiz edildiğinde eğitimine ek yardım almayan öğrencilerin SBS puanlarının en düşük 
değerde olduğu ortaya çıkmıştır. SBS puanı en yüksek olan öğrenciler okuldaki eğitimlerinin yanında eğitimlerine ek 
yardım olarak dershaneye giden öğrenciler olmuştur. 

Dershaneleri sırasıyla; diğer bir şekilde eğitimine ek yardım alanlar, özel ders alanlar, etüt merkezine gidenler, 
okuldaki SBS kursuna gidenler ve almayanlar takip etmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda ücretsiz olarak düzenlenen SBS kursları, SBS puanı açısından diğer 
kurslara karşı istenen düzeyde başarı sağlayamamıştır. 

ÖBBS (2009) rapor sonucuna göre, fi zik, kimya ve biyoloji derslerinin her birinden, dershaneye giden veya özel 
ders alan öğrenci gruplarının fen bilimleri başarı düzeyleri arasındaki farkın, hiç dershaneye gitmeyen ve özel ders 
almayan öğrencilerin başarı düzeylerine göre anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

2. SBS sınav sonuçları analiz edildiğinde eğitimine ek yardım almayan öğrencilerin Sınıf puanlarının en düşük 
değerde olduğu ortaya çıkmıştır. Sınıf puanı en yüksek olan öğrenciler okuldaki eğitimlerinin yanında eğitimlerine ek 
yardım olarak dershaneye giden öğrencilerin olmuştur. 

Dershaneleri sırasıyla; diğer bir şekilde eğitimine ek yardım alanlar, özel ders alanlar, etüt merkezine gidenler, 
okuldaki SBS kursuna gidenler ve almayanlar takip etmiştir.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda ücretsiz olarak düzenlenen SBS kursları, Sınıf puanı açısından 
diğer kurslara karşı istenen düzeyde başarı sağlayamamıştır. 

3. SBS sonuçlarına bakıldığında eğitimine ek yardım alan öğrencilerin Fen ve Teknoloji net sayıları, eğitimine ek 
yardım almayan öğrencilerin netlerine göre daha yüksek değerlerde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Fen ve Teknoloji net ortalamaları en yüksek çıkan öğrenciler eğitimine ek yardım olarak, dershaneye devam 
eden öğrencilerdir. Dershaneleri sırasıyla, etüt merkezleri, diğer bir biçimde eğitimine yardım alanlar, okuldaki SBS 
kursuna gidenler, özel ders alanlar ve eğitimine ek yardım almayanlar izlemektedir.

Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda ücretsiz olarak düzenlenen SBS kursları, Fen ve Teknolo-
ji net değerleri açısından diğer kurslara karşı istenen düzeyde başarı sağlayamamıştır. 

Köse (2007), yaptığı çalışmada, okul ve dershanenin öğrencilerin hem Türkçe-Matematik ve Matematik-Fen 
başarıları üzerinde önemli etkilere sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

4. Okuldaki SBS kurslarına gidenler için yapılan çoklu regresyon sonuçlarına göre aylık ekonomik gelir, gün-
lük ders çalışma süresi ve günlük TV izleme süresi gibi bağımsız değişkenlerin Fen ve Teknoloji net ortalamasının 
varyansını % 6 oranında açıkladıkları görülmüştür. Bu sonuç verilen bağımsız değişkenlerin Fen ve Teknoloji net 
sayısını düşük bir oranda açıkladığını ortaya çıkarmıştır. Verilen bağımsız değişkenler içerisinde aylık gelir durumu ve 
günlük ders çalışma süresinin Fen ve Teknoloji net sayısını anlamlı bir şekilde yordadığı ortaya çıkmıştır. TV izleme 
süresi bağımsız değişkeninin Fen ve Teknoloji net ortalamasını yordamadığı görülmektedir. Okuldaki SBS kursuna 
devam eden öğrencilerin Fen ve Teknoloji net sayılarını bu bağımsız değişkenlerin düşük bir oranda yordadığı sonu-
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cunu ortaya çıkarmıştır. Aşağıda sunulan araştırmalar incelendiğinde, araştırmanın sonuçları ile örtüşen sonuçların 
ortaya konduğu görülmektedir.

Köse (1990), yaptığı çalışmada öğrencinin ailesinin sosyoekonomik düzeyinin öğrencinin ilköğretimden sonra 
devam edeceği lise türünün ve özel kurs veya ders alıp almayacağının, büyük ölçüde öğrencinin başarı düzeyini 
belirlediğini belirtmiştir. 

Bu nedenle aile sosyoekonomik durumu daha iyi olan, özel kurs alan, özel ders alan ve eğitim araç gereçleri 
bakımından daha donanımlı okullara devam eden öğrencilerin başarılarının bunlara sahip olmayan akranlarının 
başarılarına göre daha yüksek olduğunu belirtmiştir.

Şengönül (1995), İzmir’de ortaöğretim öğrenci başarısını etkileyen sosyo-ekonomik faktörler isimli çalışmasında; 
aylık ekonomik geliri orta düzeyde ve yüksek düzeyde olan ailelerin çocuklarının, aylık ekonomik geliri düşük düzey-
de olan ailelerin çocuklarına göre daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur.

Yıldız (1999), çocukların okul başarısında aile ve çevresel faktörlerin rolü konulu çalışmasında; başarısızlık 
nedeni olarak kültürel ve sosyoekonomik yetersizliklerin olduğunu belirtmiştir.

Türk (2007), yaptığı çalışmada öğrencilerin Liselere Giriş Sınavı (LGS)’deki başarılarını irdelemiştir. Çalışmanın 
sonucunda aile sosyoekonomik özelliklerinin ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin akademik tutumları ile kontrol 
odakları LGS’ deki Matematik- Fen başarılarındaki varyasyonu etkileyen en önemli faktör olduğu ortaya çıkmıştır.

ÖNERİLER

1. Okullarda ücretsiz olarak düzenlenen kursların öğrenci başarısına katkılar getirdiği ancak bunun diğer eğitim 
ek yardım türlerine göre istenilen düzeyde olmadığı görülmüştür. 

Hedefl enen başarının sağlanabilmesi ve okullarda ücretsiz olarak düzenlenen bu kursların verimini artırmak için 
gerekli çalışmaların yapılıp, bu kursların yeniden yapılandırmaları sağlanabilir.

2. Öğrencilerin aylık ekonomik gelir durumları yükseldikçe, Fen ve Teknoloji net ortalamaları, SBS Puanları 
ve Sınıf Puanlarının da yükseldiği göz önüne alındığında, onlara ders veren öğretmenlerin de almış oldukları ek ders 
ücretleri yükseltilerek, öğretmenlerin performanslarının artırılması sağlanabilir.

3. Öğrencileri ders çalışmaya güdeleyecek ve öğrencilerin TV başında fazla vakit harcama alışkanlıklarını terk 
etmelerini sağlayacak gerekli rehberlik çalışmaları yapılabilir.

4. Bu kurslara katılan öğrencilerin SBS puan verilerinin eğitimlerine ek yardım almayan öğrencilere göre daha 
yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, Van ilinin SBS başarısının yükseltilmesi için bu kurslara katılan 
öğrencilerin kayıtlı oldukları okul idarelerinin, öğrencilerin bu kurslar ile ilgili almış oldukları tüm eğitim faaliyetleri 
ile ilgili çalışma ve bilgiler saklanarak yılsonunda okul ile ilgili bir SBS raporu düzenlenebilir.

 5.Bu çalışmada sadece Van ili Merkezindeki okullardan alınan veriler kullanılmıştır. Yeni yapılacak çalışmaların, 
elde edilen bulguların evrene genellenebilmesi için bu tür ücretsiz kursların yapıldığı bölgelerde evreni temsil edecek 
bir grup üzerinde yapılması önerilebilir.
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A COMPARATIVE STUDY ON THE EDUCATIONAL ACTIVITIES AND LEARNING 

PROGRAMS IN COMMERCIAL BANKS IN TURKEY

Haşmet Sarıgül*

Abstract

This presentation aims at examining the educational activities and learning programs for 
the employees of commercial banks in Turkey. Whether it is a foreign bank or a national bank, 
all the commercial banks in Turkey are offering continious opportunities for their employees to 
increase their knowledge, abilities and skills by means of educational activities and learning 
programs. In this study, we examined the in-service educational programs by giving examples 
and comparing them in detail. Furthermore, we gave some advices for educational inservice 
designers as well as the prospective bank employees.
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INTRODUCTION

The employees of a banking institution must have both the theoretical and practical knowledge about their 
working system. The basic theoretical knowledge can easily be gained in educational institutions. It may be easier to 
fi nd a job for a person who had his education from different respected universities. But, his background theoretical 
knowledge may not be enough to develop himself and help him in banking career path. On the other hand, the bank 
owners are aware of the relationship between productivity and the success of their institution. It is an undeniable 
fact that, productivity increases with knowledge, ability, competence and skill. All these primary reasons, make the 
educational activities and learning programs outstanding matters in banking institutions.

1. EMPLOYEE EDUCATION IN COMMERCIAL INSTITUTIONS

Employee education is the effort planned by fi rm to equip personnel good enough to fulfi ll activities with the work 
easily. The equipped personnel is the one who holds high performance, applicable knowledge and skills. (Raymond, 
1999:4) This activity focuses upon the jobs that an individual may potentially hold in the future, and is evaluated 
against those jobs. The defi niton employee education includes the terms such as learning, developing and training.

Training: This activity is both focused upon, and evaluated against, the job that an individual currently holds. In 
the organizations, training is defi ned as a process in which individuals acquire special attitudes and skills they need to 
carry their own responsibilities, they reach the desired performance and where the personal and organizational goals 
are combined.(Thomas, 1992;71) In a training program, employees of an organization learn new information and 
applications which are focused on specifi c skills. After the training, in the work place, employees have chance to apply 
what they have learned before.(Guskey,2000:27) The necessity of in-service training relating it to the fact that many 
people develop their skills left covert after starting work during in-service training. Also, sometimes the knowledge 
provided by the school can’t be enough to solve certain problems later in the service. Besides, the cultural, social and 
economic structures of the society continuously change and develop, and teachers’ adaptation to these innovations can 
only be achieved through education.(Taymaz, 1997:64)

Training need is a defi ciency between actual and desired performance of employees in an organization and that 
can be closed by training for performance improvement. Organizational training needs should be met according to 
organization’s objectives. On the other hand, individual employee training needs should be met according to what a 
specifi c needs, such as skills, abilities, of an individual. Another kind of training need is recognized training needs, 
which is also called planned training needs because organization assumes that all employees have already this kind of 
training needs and it makes plan to meet these needs. The last one is requested training needs which are not planned.
(McConnell, 2003:43)

Training refers to the methods used to give the new or present employees, the skills they need to perform their 
jobs.(Dessler, 2002:135) There are fi ve major purposes of training:improving performance, updating employee’s 
skills, solving organisational problems,preparing for promotion, orienting new employees.(Carrel, , 1992: 272-274)

Development : Development is the process of assessing, aligning and balancing organisational and individual 
needs, capabilities, opportunities and challenges through multiple approaches and methods. It emphasises the person 
as an individual who performs, confi gures and adapts various work roles. Its major intervention is self-assessment and 
developmental processes that affect individual and organisational abilities to generate optimal matches of people and 
jobs.(Tracey, 1997:76)

Development is systematically preparing, implementing and monitoring an individual’s career plan. It may be 
driven by the individual or the organisation or both. (Reynolds, Sambrook and Stewart; 1997, 27) It is an ongoing and 
formalized effort that focuses on developing enriched and more capable workers.(Gomez-Mejia, Balkin and Cardy, 
2001:294)
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This activity focuses upon the activities that the organization employing the individual, or that the individual is 
part of, may partake in the future, and is almost impossible to evaluate. Training mainly focuses on the employee’s 
current job skills whereas development mainly focuses on developing the person’s skills to make him/her ready 
for future visions. The difference is the limitations at the time period. So development is a more general and broad 
defi nition.(Koçel, 2003:39). The term development also includes career development. Careers are how higher-level 
and business-specifi c skills and knowledge are acquired. Employees undertaking sequences of work experiences 
progressively grow those skills. 

1.1. Methods of Employee Education 

There are many kinds of education methods which are used in various organizations. There is no single training 
method defi ned superior to all of the others. The methods and techniques of education must be compatible with needs 
of employees. As for many fi elds, no best method we have for education as well.(Winters, 1993:120) We will analyze 
education methods in two main categories as ‘‘on the job education’’ and ‘‘off the job education’’.

1.1.1. On the Job Education

On the job education applied more than off the job education in most of the companies refers to new or 
inexperienced employees learning through observing their co-workers or managers while they are perrforming the 
job and trying to imitate their behaviour. On the job education methods are used to train newly hired employees; to 
upgrade skills of experienced employees when new technology is introduced; and to orientiate transfered or promoted 
employees to their new jobs.(Mondy, Noe and Premeaux, 1999:118) 

Such type of education are advantageous in terms of cost and time. By educational methods at work the employees 
both fulfi ll their duties and learn the job. Since they learn fast and easy at work, those methods are preffered by 
enterprises much.(Bilgiçli, 2001:19)

The common on the job education methods are orientation, coaching, mentoring, rotation, internship, and 
committte assignments.

Orientation: Such programmes are generally conducted for new employees but it is also useful for old hired 
employees. In time, different management styles can emerge and communication methods can be changed or the 
structure of the company can turn into a new form in an organization. Each of these changes needs an orientation 
programme for all of the employees in a company.(Mondy, Noe and Premeaux, 1999:284) 

Coaching: Coaching is the process of helping employees recognize opportunities to improve their wok 
performance. A coach reviews the performance of the employees periodically. At the same time, a coach provides 
instruction, guidance, advice and encouragement to help employees to improve their job performance. (Robbins and 
Hunsaker, 1996:151) 

Mentoring: Mentoring is an approach form of coaching. A mentor who is called a veteran in the organization 
helps employees not only to adjust to the job but also to advance in the organization. A mentor should be older and at 
least one level or position above the employee who is being mentored. (Aamodt, 2006:291)

Rotation: It is a broad based training, wherein the employee has to rotate from one job to other job, from one 
department to other department, from one section to other section and from one work to other work, so that he 
may learn the working of various departments. The rotation method enables the employee to acquire the general 
background of activities being performed in the organization.

Internship : Internship is to train high school or university students work at an organization while they are 
attending their classes. These attendance to the organizations can be a part of their classes or can be their indivudual 
choices. Under the both circumstances, the students have chance to integrate the theory learned in their classroom 
with the practice of management. Internship training programmes also provide benefi ts for the employers because 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  22

employers believe that internship provides an excellent way to view a potential permanent employee at work.(Mondy, 
Noe and Premeaux, 1999:266) 

Committee Assignments: Such way of the on the job education method provide employees to improve themselves 
by assigning the committees. These employees can gain lots of the experience in different departments through 
attending to decision making commitees, instructional committes, and advisory committes. Generally, employees 
thought to be promoted are chosen to attend these committees. In this way, these employees can get management 
maturity and can improve ability of decision making and capacity of experiences.(Tınaz,2000:89)   

1.1.2. Off the Job Education

Such kind of techniques tend to rely more heavily on communications than on modeling and aim to improve 
the performance of the employees in the long-term. Off the job education also helps to improve the knowledge of 
the employees, to enlarge the worldview, and to increase the sensitivity of the other people. This type of method can 
last from several hours to several months. The trainer can be a part of the organization or can be hired outside of the 
organization. (Atay, 2009:24)

The methods such as lecture, seminars, courses, case study, business games, role play, behaviour modeling, 
sensitivity education, in-basket education, brainstorming and simulated training are commonly used in off-the-job 
education.

 Lecture: Lecture a traditional method have been used for many years. It is an oral presentation intended to 
present information or teach employees about a particular subject The experts in their fi eld or authorized people 
make speech for a group of employees in lecture. Usually the lecturer will stand at the front of the room and recite 
information relevant to the lecture’s content. A lecturer underlines the main points of the subject with lots of examples 
and at the end of the lecture he or she summarizes the subject of the lecture. 

Seminars: Many organizations generally offer seminars to mid and upper level managers. Seminars can be 
organized by the organization or by the other organizations. The topics of the seminars are often composed from the 
daily subjects. It usually lasts longer than lectures and can spread over several days. This type of training tecnique is 
especially preferred to broaden the horizon of the upper level managers and to gain new knowledge.(Sabuncuoğlu, 
1997:8)

Courses: Courses are longer than seminars. Courses can continue from a week to a month or to several years. 
Hence, the participants learn broad knowledge about the subject of the course. All of the employees can participate 
to the courses. That is, there are kinds of courses appeal for all the level of the employees. The courses for employees 
are usually organized in the company but the courses for managers are generally organized outside of the company. In 
addition, managers often participate the courses arrenged by universities. (Deniz, 1999:60)

Case Study: It is a method of learning based on active participation and cooperative or democratic discussion of a 
situation faced by a group of managers. The method of discussion also replicates the manner in which most decisions 
are taken in practice. It also involves replicating discussions with supervisors, peers or subordinates. If properly used, 
it has the power to improve the acquisition of knowledge, skills and attitudes.(www.fao.org, 2011) The case study is is 
an actual presentation of an incident either happened or can be happened during working time. The incidents are given 
to the trainees in the format of written or verbal.(Donaldson and Scannell, 1978:54)

Role Play: This method allows the trainee to perform necessary interpersonal skills by acting out simulated roles. 
The participants are given the situation and asked them to perform the role of the other employees in the organization. 
In this way employee can understand the reasoning and the feeling of their co-workers. So, this experience creates 
empathy and tolerance of individual differences. Moreover, employees have chance to practice what is being taught 
during the working time. Role play can get diffi culty in embarrassed employees but this reluctance can be reduced to 
some extend by using warm-up exercises and praising employees after they participate.(Aamodt, 2006:283)
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Behaviour Modelling: Behaviour modeling is closely related with role playing but there are some differences 
between them. Through this process new patterns of behaviour acquired; or existing patterns can be changed. 
Learning takes place not through an actual experience but through observation or imagination of another individual’s 
experience, which constitutes a fundamental characteristic of modelling. Sharing the other employees imagination 
and sympathetic participation let employees learn best. When the employees are watching the ideal behaviour, they 
also have chance to see the negative consequences. Thus, observing positive and negative consequences allow the 
trainees to receive lots of reinforcement that encourages the correct behaviour.This method is successfully used while 
supervisors are disciplining the trainees.(Werther and Davis, 1995:294) 

Sensitivity Training: It is a form of training that claims to make people more aware of their own prejudices, 
and more sensitive to others. Sensitivity training, also known as diversity training, is a type of program designed 
to help facilitate respect between groups that include people with different genders, religions, ages, races, or sexual 
orientations. The exact procedures can vary depending on the leader of the training, but typically involve lectures, 
discussions, and exercises to help participants understand and respect one another. The training can be implemented 
anywhere, but tends to be most common in workplaces and educational environments. Discussion between participants 
is usually one of the main focuses of training. Sensitivity training often begins with an instructor asking participants 
to bring up any issues of concern that they face in the work. The instructor generally encourages participants to give 
their perspectives and work together as a team to come up with alternative ways to deal with confl icts and to better 
communicate with one another. Participants may also perform role-playing exercises, in which the instructor comes up 
with various confl ict scenarios and has them act out the most effective ways to handle various situations with different 
types of people without tension.(www.wisegeek.com,2011)

In-basket Training: In this method, the participant is asked to sit on an imaginary table in an imaginary company 
as a manager. There are a number of business papers such as reports and telephone messages on this table. A trainee is 
required to act on the information contained in such papers. A trainee arranges them from urgent to routine ones, gives 
some of the duties to the subordinates and making some important decisions. In the end, all the participants’ efforts 
are analyzed. The purpose of this method is to improve the abilities of problem solving, synthesizing, and decision 
making. (Sabuncuoğlu, 1997:162)

Brainstorming: Brainstorming is the name given to a situation when a group of people meet to generate new 
ideas around a specifi c area of interest. Using rules which remove inhibitions, people are able to think more freely and 
move into new areas of thought and so create numerous new ideas and solutions. The participants shout out ideas as 
they occur to them and then build on the ideas raised by others. All the ideas are noted down and are not criticized. 
Only when the brainstorming session is over are the ideas evaluated. This method is a group discussion technique 
designed to generate creative solutions and ideas to the problems. Group is asked to offer new ideas and solutions. 
It is not important whether the ideas and solutions are correct or not. The purpose of this is sharing what the trainee 
remember fi rst when hearing the subject. Thus, employees’ self-confi dence increase and become happy because of 
being respected because of their thoughts. Then, they have positive relationships with the company. Apart from this, 
the most original ideas can appear during brainstorming.(Yüksel, 2000:207)

Simulated Training : Simulated training is a technique in which trainees learn with the actual or simulated 
equipment that they will use on the job but, this type of training takes place way from on-the-job environment and it 
is therefore sometimes called vestibule training. Workers are trained in the special separate part of the organisation in 
specifi c job.(Dessler, 2001:140) The employees are trained by specialized and experienced experts. The trainee has 
theoretical and practical knowledge about the job. After the successful performance of the training, workers are placed 
on similar jobs in the institution. 

Computer Based Training: It is a a type of education in which the employees learns by executing special training 
programs on a computer. Computer based training refers to skills-based learning programs that are delivered via 
computer. In computer based training, trainees interact with a computer directly by means of electronic typewriters, 
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pens which draw lines on tv screen and devices that present auditory material. Computer administers the training 
programme to the trainees and test the trainees’ performance after learning.(Wexley and Latham, 1981:137)

Web Based Training: Web-based training (sometimes called e-learning) is anywhere, any-time instruction 
delivered over the Internet or a intranet to browser-equipped learners. Web-based training includes static methods, 
such as streaming audio and video, hyperlinked Web pages, live Web broadcasts, and portals of information and 
interactive methods such as bulletin boards, chat rooms, instant messaging, videoconferencing and discussion threads. 
Businesses often use web-based training to educate employees. The instruction can be facilitated and paced by the 
trainer or self-directed and paced by the trainee. 

M-learning: Mobile learning, is based on wireless learning. It refers to learning that takes place on the devices 
which are portable and have their own power supply and can be easily used where there is no access to affi xed lines. It 
is defi ned as: the exploitation of ubiquitous handheld technologies, together with wireless and mobile phone networks, 
to facilitate, support, enhance and extend the reach of teaching and learning. There is a physical wire-based connection 
with such mobile devices as mobile phones, pocket Pcs, laptops, smart phones, and tablet Pcs. Therefore, m-learning 
has a great deal of variability depending on the journal, web-site, consultant, or vendor.

2. EDUCATIONAL ACTIVITIES AND LEARNING PROGRAMS IN COMMERCIAL BANKS IN 
TURKEY

The main reasons of the educational activities and learning programs in banking system are;

• Banking is a labour intensive industry. In order to gain competetive advantage and to stand in power, the 
banks need well trained human resources.

• The banks face with many problems in economic territory and social environment that they effort too much 
to solve. The problems introduces new educational needs in the banking institutions.

• The sectoral analyses and researches scoped out by the banks and the strategic changes about the service 
policies bring out new training programs.

The training activities supplied by independent organizations have been increasing recently in parallel with 
the enlargement in banking activities and the new complex banking products. In addition, some banks have 
been practising, e-magazines and e-newsletter applications. The content of these applications such as articles, 
interviews, month-to-date sectoral news have been increasing the knowledge of human resources and the quality 
of communications with each department to the others. This also helps to the implemention and strengthening of 
institutional policies.

The commercial banks in Turkey generally provide training programs through their employees by means of the 
educational units as a part of human resources departments. Some of these programs are given as classroom training 
in their educational buildings, ,some of them are distance learning programs and some are accomplished through 
the purchase of educational services from outside. Outside training courses have been provided to the Commercial 
Banks in Turkey by universities, The Banks Association of Turkey and some education-training institutions.

There are 23 commercial banks competing in Turkey. These banks hire 147.092 employees and have 8.032 
branches in total. İş Bankası hires at the most with 23.944 and Deutche Bank is the least with 101 employees. 
The avarege number of the employees is 6.400. All these data and the job characteristics show the need and the 
difficulties of educational activities in these banks. 
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Table 1: Number of Branches and Employees in Commercial Banks in Turkey (End of 2010)

Number of Branches Number of Employees
Akbank 913 15.330
Alternatif Bank 53 1.086
Anadolubank 86 1.834
Arap Türk Bankası 6 255
Citibank 37 2.116
Denizbank 500 8.573
Deutsche Bank 1 101
Eurobank Tekfen 54 875
Fibabanka 18 292
Finans Bank    503 11.734
Halk Bankası 709 13.450
HSBC Bank 333 6.570
ING Bank 323 5.865
Şekerbank 260 3.485
Tekstil Bankası 44 903
Turkish Bank 21 273
Turkland Bank 27 510
Türk Ekonomi Bankası 335 5.646
Türkiye Garanti Bankası 859 16.675
Türkiye İş Bankası 1.142 23.944
Türkiye Vakıfl ar Bankası 636 11.077
Yapı ve Kredi Bankası 868 14.411
Ziraat Bankası 1.399 22.708
Total 8.032 147.092

There are different training methods used in different banking institutions in Turkey. The educational programs 
and learning activities in some commercial banks in Turkey are as follows.

Akbank: Akbank’s training programs consist of entry-level, career, certification, executive development 
and corporate performance training schemes. Apart from class-based training courses, Akbank employees receive 
complementary training through distance learning methods (e-learning and video conference) to support their personal 
and professional development and improve their competence levels. Employees can reach the Akbank Development 
Center, an online channel where all e-learning training applications are made available to the employees, without 
any time or location limitations and pursue their professional and personal development from their homes or offi ces 
24 hours a day, seven days a week. In addition, Akbank put together Internal Trainer Teams by enhancing existing 
employees who are experienced, specialized and experts in their respective business areas with trainer formations. 
Akbank invested TL 5.2 million for training programs and the average number of professional training days per 
employee was 9.45 in 2010.

Anadolubank : Anadolubank offers internal and external training to its employees, providing them the opportunity 
to gain expertise and improve their know-how and skills. Training needs are planned annually and the participants as 
well as the training duration are determined on the basis of these plans. Training programs cover a variety of subjects 
that improve the technical and personal capacity of its employees.In 2010, 6,065 participants received a total of 78,317 
hours of training; each employee received an average of 42.52 hours (5,30 days) of training during the year. 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  26

Citibank: Training and Development Department provides 70 different training programs under four different 
categories which are sales, personel development, banking and products in order to improve the staff’s knowledge, 
skill and ability level necessary to perform best in their current positions and prepare them for their potential positions, 
support their personal development and enrich their visions. Training programs are delivered via different channels; 
internal trainers, consultancy companies, Citi Training Centers, distance learning system and on the job trainings. 
Training programs in Citibank are carried out by internal and external training organizations based on employees’ 
specifi c needs. Trainings can be in-class, off-site or web based.(Citibank 2010:16) In addition to their diversifi ed 
training catalogue and development activities, for the employees who are in the Talent Management Program, the bank 
provides mentors from senior management in order to support employees’ personal and professional development in 
line with their goals.

Denizbank: The training system in Denizbank has been shaped in line with organizational structure of the Bank. 
Depending on their positions, newly recruited employees participate in Orientation, Basic Training, Management Trainee, 
and Assistant Auditors’ training. They are then supported through training programs enabling them to enhance technical 
information, skills and personal development in accordance with their career steps. International training opportunities 
and conferences, internship opportunities in their foreign branches and correspondent banks, foreign language and IT 
courses, training programs offered by the Banks Association of Turkey are the training chances.Deniz Academy as a 
employee training and development unit of the bank completed 2010 with 6.5 days of training per person. 

Eurobank Tekfen: All of the new employees in the bank attend an orientation program that contains training 
customized to their position. Furthermore, both self-improvement and career improvement programs for the 
experienced employees are provided. In addition to the traditional in-class seminars, e-learning and simulation 
programs to implement multiple learning methods are used. 

Finansbank: After recruiting and engaging the employees that best fi t to the position into the Finansbank family, 
Human Recourses Department organizes training activities to develop the human resources and increase the human 
resources’ added value utilizing its performance consultancy approach. The goals of the training are set and the 
development of the employees after the training is measured with the training activities designed in compliance 
with the bank’s values, and the effect of the training on the realization of company objectives is evaluated. 11 days 
of training is conducted per employee with the participation of 94 % of the employees in 2010. The objective of 
training activities was to reinforce the refl ection of the effi ciency and applicability on the work outputs through 
various methods. During these training activities trainees are encouraged to closely follow up technology, the domestic 
and international developments and to adapt to these developments rapidly. Besides position-spesifi c professional, 
managerial, personal, social and cultural development trainings within the programs, it is aimed to internalizate the 
corporate culture. In company trainers are utilized and knowledge is transferred within the corporation, and thus new 
acquisitions are provided for the employees who act as in-company trainers. And thus, new acquisitions are provided 
for the employees who act as-in trainers. Finansbank is one of the corporations that provide the most training in the 
sector through such activities and it becomes a subject for the benchmark studies with its improvement portal.

Garanti Bankası: In 2010 employees received 68 hours of training per person in classroom sessions and via 
e-learning methods in Garanti Bankası.The bank provides training programs directed towards the positions of the 
employees. The programs involve in-class and/or on-the-job training in Turkey and abroad, and web-based training. 
The programs can be categorized as follows: For entry-level positions such as Management/Sales Trainee and 
Assistant Inspector positions; for the career developments of current employees; project-based training intended to 
enable the bank to reach its strategic goals or to spread corporate culture; vision/quality training programs. And 
training programs specifi cally organized for Garanti executives concentrated on leadership, coaching, strategy and 
marketing. While employees continued to receive technology-based training programs, development support was 
extended via 12 hours of remote training per person annually. With the 24 new e-learning programs started in 2010, 
the total number of programs reached 87 in total.
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Halkbank: Training programs in Halkbank are categorized as; career training, e-learning training, training 
program electives, conferences and seminars and legally required training programs. Furthermore, internship 
opportunities are delivered for university students. One of the major education programs in Halkbank is Halkakademi 
which was set up with the intention to provide employees with original work and creative education solutions while 
bringing the projects and training activities in progress under the same roof. The training opportunities offered by 
Halkakademi are independent of time and location. A total of 2,905 training sessions across 14 different programs 
were organized by the Bank in 2010 and offered 18,20 days training period per employee.

ING Bank: ING Bank offers internship opportunities for the university students during summer time and 
commercial high school students during school time. One of the programs delivered for employees is the Management 
Trainee program which is a accelerated training program depends on lessons of experience and observational learning. 
In this program, in order to let them discover their capacities and abilities the trainees follow 6 months rotation on 3 
different job areas. The bank also provides in-class, on-the-job, distance vocational and self-development trainings 
to develop employees skills and knowledge about their jobs. Furthermore; ING offers the employees global training 
and development opportunities by means of ING International Graduate Programme(IIGP). New employees have the 
global career opportunity by attending this four year lasting program.

HSBC: Education and training programs are designed, in accordance with the the Bank’s objectives and strategies, 
to meet the personal and career development needs of all of our employees. In addition to classroom learning, on-the-
job training and e-learning are used extensively. All necessary technical and skill trainings are provided to employees 
so that they are enhanced in their roles. Employees who work in positions that require certifi cation, are provided 
with all the educational support they need to receive their certifi cations, with common examples being SPK (Capital 
Markets Board) and BES (Banking Education Certifi cate). For those just starting their jobs, in-depth guidance and 
orientation programs are provided regarding their positions and the team in which they will work, with job adaptation 
training also being provided. Just as there are special training programs designed for specifi c positions and units 
(management trainees, telephone banking, teller, etc.), there are also common training programs that all new hires 
must attend. While some training programs are offered internally by the Bank’s own staff of trainers, others are 
provided by third-party training companies. In addition, for some training requirements, the Bank take advantage 
of its Group’s resources and send staff to courses in other countries. MyLearning, the web-based education and 
training system collects all the training applications under one roof. Every employee has their own password for the 
MyLearning and since it is web-based they can access it from any place where there is an Internet connection. By 
using this platform to convert training programs that do not have to be classroom based into e-learning, the Bank not 
only ensure that everyone receives the training they need quickly, but also are able to minimize the amount employees 
are required to travel. Employees can connect to the system remotely and do their training from the comfort of their 
own homes. In 2010 each HSBC employee received an avarage of 6,05 days training. 

İş Bankası: New personnel start work after they receive appropriate training customized in line with the specifi c 
requirements of their jobs. Technical and personal development programs are designed to prepare personnel for 
managerial positions in line with their career paths, to provide them with necessary knowledge and competencies. 
Later , the Bank implements the Training Catalogue, which also allows personnel to make individual requests for 
training in accordance with their professional developmental needs. The University students who plan their careers as 
a bank employee are offered intern opportunities in the bank. New employees take orientation trainings in which they 
gain the culture of the institution and has the basic course about the sector, job and the company. In accordance with 
their career plans the employees are offered different classroom learning, on-the-job training and e-learning programs. 

TEB: In TEB, training programmes are organised under 82 headings in order to improve the personal knowledge, 
skills and the business quality. There are technical training programmes in 61 different subjects, competence training 
programmes in 16 different subjects and hobby training programmes in 5 different subjects. Also e-learning training 
system is used effi cently, there are 29 different subjects in e-learning training catalogue. In 2008, 221.819 hours of 
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training was carried out. According to this, it is seen that each employee received approximately 42 hours of training. 
Besides there is “Development Center Project” in order to bring up the managers within the bank. In this project 
candidates are supported with training programmes and coaching process. And in Management Trainee program, the 
elected candidates receive training in basic banking and competency for some three months before being assigned to 
the available posts in the units or branches with the title of Assistant Manager. Another learning program in TEB is 
mentorship activities. The TEB Mentor program contributes to self-development of employees by benefi ting from the 
professional knowledge and experience of mentors, who are more advanced in their careers at TEB. Requests of Bank 
employees, who would like to benefi t from the TEB Mentor program but whose needs can be met by means of any 
channels other than mentorship, were covered through different methods(training, rotation, career interview, etc). The 
average training period per employee was 32 hours in 2010 in TEB.

Şekerbank: Şekerbank makes use of Career Schools, as well as structured training systems comprising selective 
training, e-education and on the job training. Current and newly recruited employees participate in career schools 
designed according to their business line and hone their skills in every stage of their career. With certifi cate programs 
Şekerbank offers the training packages comprising in-class, on the job and e-learning trainings for the personnel 
starting to work in the bank as Assistant Specialist-Customer & Commercial Representatives, and Assistant Auditor. 
Furthermore, the bank offers the employees specialization trainings in which the knowledge and skills required 
by the current job defi nitions are taught. Another education program is career trainings in which knowledge and 
administrative skills required for a superior title are taught in terms of the performance assessment and career plans 
of the employees. And the president development enable the potential candidates for the president title, selected 
from the employees working as manager, to be prepared for this position in terms of management and technical 
knowledge. In the bank information technologies trainings offered the employees in which the operating system of 
the bank is told in simulation environment and the changes in the system are shared. And foreign language trainings 
held or fi nancially supported with the intention that the bank personnel can improve their foreign language skills. In 
Şekerbenk e-learning is also used as a distant training system including web-based personal development, banking 
applications and information technologies. With the purpose of adding value to its employees the Bank delivered an 
average 3.5 days of classroom training to each of its employees in 2010. 

Yapı ve Kredi Bankası: Yapı Kredi Banking Academy, launched in 2009 that aims to train the most qualifi ed 
employees in the banking sector, is one of the most comprehensive corporate universities in Turkey. The daily training 
capacity of Yapı Kredi Banking Academy is approximately 1,200 participants.Yapı Kredi Banking Academy has a 
structured training catalogue based on each position. Each employee outlines an annual training schedule, including 
compulsory and elective courses, from the training catalogue. In addition, contribution to employees’ development was 
ensured through specially designed development programs and certifi cate programs in cooperation with universities 
and in parallel with the Bank’s strategies and goals. Also, e-learning, game based simulation, remote development 
activities, workshop and social responsibility programs supporting personal development were provided to employees. 
In 2010, the average training time per employee was 53 hours.

Ziraat Bankası: The bank provides in-class, on-the-job, distance vocational and self-development trainings that 
enable employees opportunities to reach higher standards in business life. One of these programs is banking school 
in which the students are educated with theoretical information on fi elds of Economy, Finance, Law, Accounting, 
Credits, Risk Management, Sales and Marketing. This theoretical education is fi nalized with on-the-job training in 
the selected branches.  This program aims to develop the employees competencies in the fi elds of entrepreneurship, 
innovation, analytical thinking, problem solving and strategic thinking. The other program is manager academy that 
must be graduated successfully in order to be promoted to management positions.The main target of this program 
is to train competent managers and leaders in fi elds of leadership, strategic planning, entrepreneurship, innovation, 
and coaching and performance management and to continue making a difference and become pioneers in the sector. 
Another training program in Ziraat Bankası is orientation that supports new employees  in learning the basic attitude 
and information that the job requires, in gaining the vocational and personal development and interpersonal skills 
basically; and in enhancing their talents in adjusting to the Bank and its various positions. Orientation trainings 
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comprise basic information such as the corporate presentation of the banking profession and the Bank, sale and 
product information; and credit and banking ethics principles.

Vakıfbank: The newly employed assistant inspectors, assistant experts and offi cials have been trained in order 
to ensure their adaptation to the bank, to ensure corporate culture and to provide them basic banking skills. The bank 
offers both external and internal training courses for the employees in accordance with their career plans and the 
technical needs of their duties.The trainings identifi ed in accordance with the training need analyses performed by the 
Training Department are conducted in a manner that meets the requests of all employees as well. Employees attend 
classroom training programs in 300 subjects in multiple training sessions. Besides the classroom sessions, e-learning 
sessions are conducted in 51 unique subjects. In 2010; employees in the Bank received 384,546 hours of classroom 
training and 134,677 hours of e-learning session.

The avarage number of training days per employee in some selected Commercial Banks in Turkey are as follows . 

Table 2: The Avarage Number of Training Days per Employee in Some of the Commercial Banks in Turkey. 

 The Avarage Number of 
Training Days per Employee

Akbank 9,45
Anadolubank 5,3
Denizbank 6,5
HSBC 6,05
TEB 4
Garanti Bankası 8,5
Şekerbank 3,5
ING 2,7
Halkbank 18,2
Vakıfbank 5,86
Yapı Kredi 6,63

CONCLUSION

The fi ndings of the research show that all of the examined banks offer various levels of training periods and spend 
resources for their employees. All banks have made educational activitions and learning programs as a part of their 
annual activities. All of them use classroom learning, on-the-job training and e-learning methods extensively. It has 
been determined that the use of technology in education is widespreaded in the banking sector. Orientation method 
has been used in all of the examined banks by different names. It has also been realized that the examined commercial 
banks in Turkey have been comitted to the management trainee programs. The career plannings of the employees’, 
the economic developments and the sectorel tendencies have been determining the educational activities and learning 
programs. Education is permanent in the examined commercial banks in Turkey. Finally, we can say that education 
should be at the center for an effective and succesfull banking institution.
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MATEMATİKSEL MODELLEME YÖNTEMİNİN

DİZİ VE SERİLER KONUSUNDA EDİNİLEN BİLGİLERİN

 KALICILIĞINA ETKİSİ

Alper Çiltaş*                           Ahmet Işık**                        Ferhat Öztürk***, 

Özet

Bu çalışmada amaç, matematiksel modelleme yönteminin öğrencilerin dizi ve seriler ko-
nusunda edindikleri bilgilerin kalıcılığına etkisini araştırmaktır. Bunun için araştırma grubu; 
deney ve kontrol grubuna ayrılmış ve bir dönem boyunca deney grubuna matematiksel model-
leme ile kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemi uygulanmıştır. Araştırma grubu, 2010–
2011 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği üçüncü 
sınıfta öğrenim gören 75 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma deseni içerisinde 
yer alan yarı deneysel yöntem kullanılarak veriler, dizi ve seriler bilgi testi ile elde edilmiştir. 
Verilerin analizinde; betimsel istatistikten ve t-testinden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin 
analizi sonucunda, deney grubu öğrencilerinin dizi ve seriler konusunda edindikleri bilgilerin 
kalıcılığına olumlu yönde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Buna göre, matematiksel modelleme 
yönteminin öğrencilerin öğrenmelerinde kalıcılık düzeyleri üzerine pozitif yöndeki etkisi ve 
sınırlılıkları da dikkate alınarak eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmasının faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematiksel modelleme, kalıcılık, dizi, seri

* Atatürk Üniversitesi, K.K.E.F., İlköğretim Matematik Eğitimi ABD , e-mail: alperciltas@atauni.edu.tr
** Atatürk Üniversitesi, K.K.E.F., İlköğretim Matematik Eğitimi ABD, e-mail: isik@atauni.edu.tr
*** Atatürk Üniversitesi,  K.K.E.F.; İlköğretim Matematik Eğitimi ABD, e-mail: fozturk@atauni.edu.tr
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GİRİŞ

Matematiğin toplum hayatını düzenlemede önemli bir rol oynadığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçek-
tir. Çünkü matematik, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sayma ve ölçme ile ortaya çıkmış, günümüzde ise başta 
teknoloji olmak üzere diğer bilimler arasında önemli bir yere sahip olmuştur. Matematik hakkında, sayma işlemi, 
ölçme işlemi, düşünerek sayma, bir düşünce sanatı, bilimin ortak dili, hesaplama tekniği, bir iletişim aracı, bir 
disiplin, doğruyu ve gerçeği görmek gibi çeşitli tanımlar yapılsa da üzerinde hem fi kir olunduğu bir tanım henüz 
bulunamamıştır (Işık, Çiltaş ve Bekdemir, 2008). Buna rağmen matematiği evrensel bir dil ve diğer disiplinlerin ortak 
dili olarak kabul etmek mümkündür. 

Matematiğin zor olarak kabul edilişinin üç temel sebebinin; i) matematikte masal payının olmayışı, ii) matema-
tik zekâsının her an çalıştırılabilmesinin bir sorun oluşu (Kart, 1996) ve iii) matematik öğreticilerinin, öğretecekleri 
kavramları yeterince özümsemedikleri (Işık, 2007) olduğu araştırmacılar tarafından belirtilmiştir. Dolayısıyla 
matematik öğretimi yapılırken esas olan matematiksel kavramların yeterince kavratılması gerçeği ortaya çıkmaktadır. 
Bunun için matematik eğitiminde farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Çünkü her bir kavramın 
öğretiminin kendi içersinde farklı bir öğrenme ve öğretim yöntemine ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Matematik eğitimi 
alanında yapılan yurt içi ve yurt dışı çalışmalardan matematiksel kavramların kavratılmasının ancak farklı yöntemler 
kullanılarak mümkün olabileceğini açık ve net olarak görmek mümkündür. Yani matematik öğretimindeki zorluklar 
sadece ülkemizin problemi değil, bütün dünyanın ortak sorunu olduğundan son yıllarda kavram öğretimi ile ilgili 
yapılan çalışmaların sayısı gittikçe artmakta ve bu sorunu çözmeye yönelik öneriler getirilmektedir. Ülkemizde de 
eğitim programlarındaki çağdaşlaşma yolundaki çalışmalar sürmekte olup (Okur, Bahar, Akgün ve Bekdemir, 2011), 
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] tarafından 2005 yılında geliştirilen ve yenilenen matematik dersi öğretim programında, 
matematiksel düşünme sistemini öğretmek, temel matematiksel becerileri ve bu becerilere dayalı yetenekleri gerçek 
hayat problemlerine göre yapılandırma amacı benimsenmiştir.

Öğrencilerin öğrenim hayatları boyunca öğrendikleri bilgileri günlük yaşantılarında nerede ve nasıl uygulayabi-
lecekleri konusunda güçlükler yaşadıkları söylenebilir. Öğrenmenin öğretmen merkezli ve tek düze bir sınıf ortamında 
olması, öğrencilerin bilgilerini gerçek yaşam problemlerine transfer edebilme becerileri üzerinde negatif bir etkiye sa-
hiptir (Doruk, 2010). Bu anlamda matematik eğitiminde öğretilecek kavramların veya konuların öğrenciler için daha 
anlamlı hale gelebilmesi için farklı uygulama alanları veya etkinlikler ile desteklenmesi gerekmektedir (Bransford, 
Brown ve Cocking, 1999). 

(    Keskin, 2008) matematiksel modellemeyi günlük hayat problemlerinin üstesinden gelme süreci olarak 
tanımlarken,   Kapur (1998) ise matematiksel modellemeği, temelinde günlük hayat problemlerine tercümanlık eden, 
matematiksel problemleri gerçek dünyanın sorunlarına dönüştüren bir yöntem olarak tanımlamaktadır. Günlük hayat 
problemi, matematiksel olarak formüle edildikten sonra matematiksel model oluşturulur ve matematiksel işlemlerle 
sonuca ulaşılmaya çalışılır. Keskin (2008), matematiksel modelleme sürecini Şekil 1’deki gibi dizayn etmiştir. 
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Ş  ekil 1. Matematiksel modelleme diyagramı

  Keskin’e (2008) göre matematiksel modelleme sürecinde yer alan aşamalar; problemi anlama, değişkenleri 
seçme, modeli kurma, problemi çözme ve çözümü günlük hayata uygulama şeklinde birbirleri ile iletişim içindedir. 
Bu aşamaların doğrusal bir sıra takip etmesi gerekmemektedir. Örneğin modeli oluşturamayan bir kişi problemi anla-
ma aşamasına geri dönüp problemi tekrardan incelemek isteyebilir. Problemi çözme aşamasında güçlükler yaşayan bir 
kişi, değişkenleri seçme aşamasına geri dönüp değişkenleri tekrardan belirleyebilir. Bu çalışmada Keskin tarafından 
dizayn edilen matematiksel modelleme yönteminin basamakları esas alınarak dizi ve serilerin öğretimi yapılmış ve bu 
yöntemin öğretmen adaylarının öğrendikleri bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisi araştırılmıştır. 

Yöntem

Dizi ve seriler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yöntemi ile edinilen bilgilerin kalıcılığı üz-
erine etkisini belirlemek için yapılan bu çalışmada “yarı deneysel” araştırma yöntemi esas alınmıştır. McMillan ve 
Schumacher’e (2010) göre yarı deneysel araştırma yöntemi sebep ve sonuçları belirlemek için kullanılır ve koşullara 
doğrudan etki söz konusudur. 

Araştırma Grubu

Çal    ışma grubu, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim matematik öğretmenliği üçüncü sınıfta öğrenim 
gören 75 öğretmen adayından oluşmaktadır. Yarı   deneysel araştırma yönteminin uygulandığı bu çalışmada deney 
ve kontrol grupları, Dizi ve Seriler ön Bilgi Testi (DSBT) uygulanılarak yansız atama yoluyla belirlenmiştir. DSBT 
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin DSBT bağımsız t-testi sonuçları

Grup n X ss t p

Deney 35 9,11 4,96
.193 .848

Kontrol 40 9,48 3,95

p<.05 Anlamlılık düzeyi

Tablo 1 incelendiğinde, dizi ve seri kavramına yönelik ön bilgi testinde, deney grubunun ortalaması  9,11 kontrol 
grubunun ortalaması ise 9,48 olarak bulunmuştur. Ön bilgi testinden alınan puanlara göre gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark yoktur [t(73)=0.193; p>.05]. Bu araştırmada, dizi ve seri kavramlarına yönelik hazırlanan ön bilgi 
testinden alınan puanlara göre, ortalaması düşük olan deney grubu olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması

Araştırmada kullanılan DSBT’nin, ilk beş sorusu dizi ve özelliklerinden, kalan on sorusu seri ve özelikleri ile ilgili 
olmak üzere toplam 15 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmacı tarafından dizi ve seriler bilgi testinin hazırlanma 
aşamasında kazanımlar dikkate alınarak (Akbayır, 2004; Akdeniz, Ünlü ve Dönmez, 2006; A  kgün ve Duru, 2007; 
Balcı, 2008; Dönmez, 1985; Kadıoğlu ve Kamali, 2009; Nelsen, 1993; Stewart, 2003) kaynak kitaplardan ve liter-
atürden faydalanılmış ve üç uzman görüşü alınmıştır. Başlangıçta 25 sorudan oluşan bu testin güvenilirliği, i   lköğretim 
matematik öğretmenliği dördüncü sınıfta öğrenim gören 80 öğretmen adayının katılımı ile test edilmiş ve tekrar uz-
man görüşlerine başvurularak soru sayısı 15’e indirilmiştir. Ayrıca uzmanlar, bu sorulardan oluşan DSBT’nin dizi ve 
seriler konusundaki kazanımları ölçebilecek seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. Ön testin güvenilirliği, güvenilirlik 
hesaplama yöntemlerinden tek uygulamaya dayalı yöntemler içerisinde yer alan Kuder-Richardson KR–20 yöntemi 
ile hesaplanmış ve 0.83 olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi

Öğretmen adaylarının dizi ve seriler bilgi testine vermiş oldukları yanıtlar, 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
Matematiksel modelleme yönteminin öğretmen adaylarının öğrendikleri bilgilerinin kalıcılığı üzerine etkisinin test 
edilmesinde, elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakılmış ve parametrik testlerden t-testi 
kullanılmıştır. Bu araştırmada istatistiksel analizler SPSS/PC paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Uygulama

Mate  matiksel modelleme yönteminin, dizi ve serilerin öğretimi üzerindeki kalıcılığına etkisini belirlemek için 
yapılan bu çalışma, 2010–2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yürütülmüştür. İlköğretim matematik öğretmenliği 
üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan 3/A ve 3/B şubelerine dönemin başında DSBT uygulanmıştır. Test sonuçları 
analiz edildikten sonra bu şubeler arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında 3/B şubesi 
kontrol grubu 3/A şubesi de deney grubu olarak seçilmiştir. Ön te  st uygulandıktan sonra araştırmacı tarafından, 
deney grubuna on dört hafta süre ile toplam 42 saat matematiksel modelleme yöntemiyle, aynı süre içinde geleneksel 
öğretim yöntemi ile öğretim yapılan kontrol grubuna ise Balcı (2008), Dönmez (1985), Kadıoğlu ve Kamali (2009) 
ve Stewart (2003) kaynak kitaplarından yararlanılmıştır. Kaynak olarak deney grubunda da aynı kitapların ilgili konu 
içeriğine bağlı kalınarak matematiksel modelleme yöntemine uygun ders sunumları yapılmıştır. Dene  ysel çalışma 
tamamlandıktan 12 hafta sonra, matematiksel modelleme yönteminin etkinliğini belirlemek amacıyla, deney ve kon-
trol gruplarına DSBT uygulanarak gerekli veriler toplanmıştır.
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BULGULAR

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin, dizi ve seriler konusu ile ilgili kavramlara yönelik hazırlanan akademik 
başarı testinden almış oldukları kalıcılık puanlarının grup değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmış 
ve analiz sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2. Grupların DSBT kalıcılık puanlarının bağımsız t-testi sonuçları 

Grup N X ss t p

Deney 35 40.56 16.70
-2.958 .005

Kontrol 40 26.20 17.61

Tablo 2’ye göre deney grubu öğrencilerinin akademik başarı testi puan ortalamasının 40,56 ve kontrol grubu 
öğrencilerinin başarı testi puan ortalamasının 26,20 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ö  ğrencilerin dizi ve seriler ile 
ilgili kavramlara yönelik hazırlanan akademik başarı testinden aldıkları puanlar, grup (deney-kontrol) değişkenine 
göre istatistiksel olarak deney grubunun lehine anlamlı farklılık göstermiştir [t(73)=-2.958; p<0.05].

Sonuç ve Tartışma 

Çalışma tamamlandıktan on iki hafta sonra yapılan kalıcılık testi sonucunda öğrencilerin dizi ve seriler ile ilgili 
kavramlara yönelik hazırlanan akademik başarı testinden aldıkları puanlar, grup değişkenine göre istatistiksel olarak 
deney grubu lehine anlamlı farklılık göstermiştir.

Matematiksel problemlerin çözümünde oluşabilecek sorunları, çeşitli stratejiler geliştirilerek ve uygulayarak, akıl 
yürütme esasına dayalı gerekli bilgiler kullanılarak ve işlemler yapılarak ortadan kaldırmak önemlidir. Matematiksel 
modellemenin de problem çözmek için bir yöntem olduğu düşünülür ise öğrenciler için matematik öğrenimindeki 
modelleme etkinliklerinin; kavramların içselleştirilmesinde, zorlukların ve stratejilerin gözlem ve analizinde, öğrenme 
ve iletişim kurma becerilerinde ve akıl yürütme faaliyetlerinde etkin rol oynayacağı düşünülmektedir.

Matematiksel modelleme yönteminin ilk ve ortaöğretim düzeyinde kavramların öğretiminde kalıcı öğrenmeğe 
etkisi olduğu hem literatür hemde bu çalışma sonuçlarından anlaşıldığı üzere bu yöntemin öğretmen adaylarına 
uygulamalı olarak öğretilmesi için matematik lisans programlarında seçmeli bir ders olarak konulmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. Ayrıca hizmet veren öğretmenlerinde matematiksel modelleme yöntemi ile öğretimi benim-
seyebilmeleri için, bu konuda uzman kişilerce hizmet içi eğitim seminerleri verilebilir.
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İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK 

DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING THE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF THE 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Barış Uslu*                          Esergül Balcı**                  Aslı Coşkun Uslu***

Abstract

Depicting elementary school teachers’ organizational citizenship behaviors, investigating in 
terms of some variables and determining which ones propound signifi cant differences are aimed 
in this study. Measurement tool consist “Organizational Citizenship Scale” Yücel (2007), “Or-
ganizational Communication Inventory” Tuna (2008) and personal information form. Sample is 
composed of 548 teachers from schools in Manisa. For analyzing the data; t-test, ANOVA and 
Scheffe tests were made, effect size values were calculated. There are statistically signifi cant differ-
ences according to age, gender, profession, working time, working time in organization, the level 
of socio-economic environment of institutions and organizational communication perception in 
sub-dimensions of organizational citizenship behaviors and marital status doesn’t make signifi cant 
difference. Teachers’ organizational citizenship behaviors have positive effects on effectiveness 
of education and training process. Voluntary behaviors have been assessed relatively low. Thus; 
giving importance to activities; improving voluntary behaviors of teachers and working to create 
medium of communication; inciting teachers in this direction are suggested to practitioners.

Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Organizational Communication, Elemen-
tary Education, Teacher

Özet

Bu çalışmada ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının betim-
lenerek, bazı değişkenler açısından incelenmesi ve hangileri açısından anlamlı farklılıklar or-
taya konulduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Tarama modelindeki araştırmada kullanılan 
ölçme aracı; Yücel’in (2007) “Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği”, Tuna’nın (2008) “Örgütsel İletişim 
Envanteri” ve kişisel bilgi formundan oluşmaktadır. Örneklem; Manisa’daki 19 resmi ilköğretim 
okulunda görev yapan 548 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesi amacıyla t testi, 
ANOVA ve Scheffe testleri yapılmış, etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Örgütsel vatandaşlık 
davranışı alt boyutlarında yaş, cinsiyet, meslekteki çalışma süresi, kurumdaki çalışma süre-
si, kurumun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre ve örgütsel iletişim algı düzeyi değişkenlerine 
göre anlamlı farklar olduğu; medeni durum değişkeninin ise anlamlı bir farklılık yaratmadığı 
tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının eğitim öğretim sürecinin 
etkinliğine olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Bu davranışlar arasında göreceli olarak düşük 
değerlendirilen gönüllü davranışlar olmuştur. Bu nedenle uygulayıcılara, öğretmenlerin gönüllü 
davranışlarını artırmaya yönelik faaliyetlere önem vermeleri ve öğretmenleri bu yönde teşvik 
edici bir iletişim ortamı oluşturmaya çalışmaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel İletişim, İlköğretim, 
Öğretmen
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GİRİŞ

Hızla gelişen teknolojinin ve küreselleşmenin etkilerinin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da meydana 
getirdiği değişiklikler, örgütlerde bulunan insan kaynağının öneminin artmasına ve nitelikli insan gücünün örgütlerin 
başarı ve verimliliğinde temel etkenlerin başında yer almasına neden olmaktadır. Örgütlerin sahip olduğu insan 
kaynağının örgütün yapısı ve kültürü doğrultusunda geliştirilmesine önem verilmesi örgütlerin sürekliliğini sağlamada 
önem kazanmaktadır (Nar, 2009: 2). 

Günümüzde işgörenlerin örgüt kültürüne uygun biçimde gelişimini öngören ve bunun sonucunda gerçekleşecek 
gönüllü davranışların önemini ortaya koyan ve “biçimsel ödül sisteminde doğrudan ve tam olarak dikkate alınmayan, 
fakat bir bütün olarak ele alındığında organizasyonun fonksiyonlarını verimli bir biçimde yerine getirmesine yardımcı 
olan, gönüllülüğe dayalı, görev ve iş tanımlarında zorunlu tutulmayan, yapılmadığı takdirde ceza gerektirmeyen ve 
daha çok kişisel tercihlerle yapılan davranışlar (Greenberg ve Baron, 2000; Organ, 1988)” olarak tanımlanan Örgütsel 
Vatandaşlık Davranışı kavramı ile ilgili birçok çalışma (Allison ve diğ., 2001; Altunbaş, 2009; Nar, 2009; Oplatka, 
2009; Samancı Kalaycı, 2007; Somech ve Ron, 2007; Tschannen Moran, 2001; Yarım, 2009); örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının örgütün sağlıklı işleyişini engelleyen yıkıcı ve istenmeyen davranışlardan korunmasını, çalışanların 
yetenek ve becerilerini geliştirmesini, etkin bir koordinasyon kurarak örgütün verimliliği ile performansını arttırmayı 
amaçladığını ortaya koymaktadır.

 Örgütlerin verimliliği ve performansını arttırması açısından örgütsel vatandaşlık davranışı; örgütlerin rekabet 
avantajı elde etmesi, öğrenen bir kimliğe kavuşması, çevresine ayak uydurabilmesi, bireylerinin sadakati, çalışması, 
özverisi ve bağlılıklarıyla yakından ilgili olduğu kadar, örgütsel vatandaşlık davranışlarının ortaya konulmasının 
örgütlerin sahip olduğu örgütsel sağlık ve örgütsel iletişimin düzeyine bağlı olduğu ifade edilmektedir (Altunbaş, 
2009: 2). Bu nedenle örgütlerde var olan iletişimin neleri etkilediği ve nelerden etkilendiğinin bilinmesinin önemli 
olduğu söylenebilir. 

Sağlıklı kabul edilen örgütlerin işleyişi içerisinde daha yüksek düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışı sergilendiği 
görülmektedir (Buluç, 2008). Örgüt sağlığını oluşturan öğelerden örgütsel iklim ve örgüt kültürü ile örgütsel vatandaşlık 
davranışı arasındaki ilişkinin incelendiği (Çelik, 2007; Gök, 2007; Sezgin, 2009) birçok çalışma bulunmasına rağmen 
örgütsel iletişimin etkileri üzerine fazlaca çalışma olmadığı görülmektedir. Bundan dolayı örgütsel vatandaşlık 
davranışlarına etki eden örgütsel iletişim kavramına da bir değişken olarak çalışmada yer verilmiştir.

“İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları bazı değişkenler açısından anlamlı farklılıklar 
göstermekte midir?” problem cümlesi üzerinde şekillendirilen çalışmanın amacı; ilköğretim okullarında görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algılarını betimleyerek, bu algıları bazı değişkenler (yaş, 
cinsiyet, medeni durum, meslekteki çalışma süresi, kurumdaki çalışma süresi, okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre 
ve örgütsel iletişim düzeyi) açısından inceleyip ne düzeyde örgütsel vatandaşlık davranışları ortaya koyduklarını analiz 
etmek, hangi değişkenler açısından anlamlı farklılıklar ortaya konulduğunu belirlemektir. Ayrıca elde edilen sonuçlara 
göre öğretmenlerin sahip oldukları ve yardımseverlik, kendini geliştirme, gönüllülük, sportmenlik, vicdanlılık alt 
boyutlarından oluşan örgütsel vatandaşlık davranışlarına yönelik tutumlarının geliştirilmesi için yapılması gerekenlerin 
belirlenmesi, çağımızın içinde bulunduğu hızlı değişime ve kurumun gelecekteki hedefl erine ulaşabilmesi için örgütsel 
vatandaşlık davranışının öneminin kavranmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Türk Eğitim Sistemi içerisinde yer alan eğitim kademeleri düşünüldüğünde; ilköğretim seviyesindeki eğitimin iyi 
bir vatandaş olarak öğrencilerin yetiştirilmesinde temel nitelikte olduğu, öğrencilerin kişiliklerinin gelişiminin önemli 
bir bölümünün ilköğretim düzeyinde gerçekleştiği ve ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin sergiledikleri 
davranışların öğrenciler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bununla birlikte ülke çapında yaygın 
olan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarında örgütsel vatandaşlık davranışlarının ortaya 
konulma düzeyini etkileyebilecek olanakların daha az bulunduğu belirtilebilir. Tüm bu etkenler göz önüne alındığında 
öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt üzerinde olduğu kadar bütün paydaşlar üzerinde yarattığı 
etkinin daha belirgin olarak incelenebileceği düşünülmüş ve çalışmada yer alan ölçekler Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı resmi ilköğretim kurumlarında görev alan öğretmenlere uygulanmıştır.
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YÖNTEM

İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının belirlenmesi ve eğitim-öğretim sürecinde 
eğitim kurumu başta olmak üzere ilgili paydaşlar üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma; Karasar 
(2007) tarafından “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, 
evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleri” olarak 
tanımlanan tarama modelinde bir araştırmadır.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini Manisa Mili Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında görevli 1788 öğretmen 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Manisa il merkezindeki 95 resmi ilköğretim okulundan rastlantısal 
örneklem tekniğiyle seçilen 19 okulda görevli 548 (%30.65) öğretmenden oluşmaktadır. Örneklemde yer alan 860 
öğretmene ölçek uygulaması yapılmış, 548 (%63.72) öğretmenden geri dönüş sağlanmıştır.

Öğretmenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, meslekte çalışma süresi, kurumda çalışma süresi özelliklerinden 
oluşan değişkenler ile kurumun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik çevre ve kurumun örgütsel iletişim düzeyi 
parametreleri dikkate alınacaktır. Aşağıda örnekleme ilişkin değişkenlere ait betimleyici istatistiklere yer verilmektedir.

Tablo 1. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Yaş Aralıklarına Gore Dağılımı

Yaş Aralığı N %
20-30 66 12.04
31-40 206 37.59
41-50 220 40.15
51-60 56 10.21
Toplam 548

Tablo 2. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet N %
Erkek 228 41.61
Kadın 320 58.39
Toplam 548

Tablo 3. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Medeni Durumlarına Göre Dağılımı

Medeni Durum N %
Bekâr 84 84.67
Evli 464 15.33
Toplam 548

Tablo 4. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Meslekteki Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı

Meslekte Çalışma Yılı N %
0-5 42 7.66
6-10 73 13.32
11-15 131 23.91
16-20 108 19.71
21-25 194 35.40
Toplam 548
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Tablo 5. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Kurumlarındaki Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı

Kurumdaki Çalışma Süresi N %
0-3 199 36.31
4-6 187 34.12
7-9 70 12.77
10-12 50 9.12
13-15 42 7.66
Toplam 548

Tablo 6. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Kurumlarının Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Çevreye Göre Dağılımı

Kurumun Sosyo-Ekonomik Çevresi N %
Düşük 87 15.86
Orta 405 73.91
Yüksek 56 10.22
Toplam 548

Tablo 7. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Örgütsel İletişim Algı Düzeylerine Göre Dağılımı

Meslekte Çalışma Yılı N %
Düşük (40-60) 67 12.23
Orta (60-80) 432 78.83
Yüksek (80-100) 49 8.94
Toplam 548

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak Yücel tarafından geliştirilen ve Samancı Kalaycı’nın (2007) çalışmasında 
kullandığı 18 maddelik “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği”, Tuna’nın (2008) geliştirdiği 20 maddelik “Örgütsel 
İletişim Envanteri” isimli ölçek ve araştırmacı tarafından düzenlenen kişisel bilgi formu araştırma örneklemine 
uygulanmıştır.

Bu araştırmanın ölçme aracı içerisinde yer alan “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” Yücel tarafından 
geliştirilen bir ölçektir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği 2007 yılında danışmanlığını Yücel’in yaptığı, Samancı 
Kalaycı’nın “Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı” adlı tezinde kullanılmıştır. Ölçek; 18 maddeden 
oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışması ve faktör analizi Samancı Kalaycı 
(2007) tarafından yapılmıştır. Samancı Kalaycı tarafından yapılan analiz sonucu Cronbach Alpha katsayısı 0.94 olarak 
belirlenmiştir ve örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği; yardımseverlik (0.91), kendini geliştirme (0.93), gönüllülük 
(0.82), sportmenlik (0.80) ve vicdanlılık (0.79) olmak üzere beş alt boyuttan oluştuğu belirtilmiştir. Bu araştırmanın 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili ölçek kısmında ise güvenirlik katsayısı da 0.90 olarak bulunmuştur.

Araştırmada kullanılan ölçme aracı içerisindeki diğer ölçek olan “Örgütsel İletişim Envanteri” isimli ölçek Tuna 
tarafından geliştirilmiştir. Örgütsel iletişim ölçeği 2008 yılında Tuna’nın “Örgütsel İletişim Sürecinde Yöneticilerin 
Duygusal Zekâ Yeterlilikleri” adlı tezinde kullanılmıştır. Ölçek; 20 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçektir. Tuna 
tarafından 2008 yılında Viking Kağıt A.Ş.’de pilot uygulama yapılmıştır. Pilot çalışma sonunda yapılan güvenirlik 
çalışması sonucunda Cronbach Alfa katsayısı 0.85 olarak saptanmıştır. “Örgütsel İletişim Envanteri” isimli ölçek alt 
boyutlara ayrılmamış ve analiz sürecinde ise Tuna tarafından 1-5, 6-10, 11-15, ve 16-20 olmak üzere soru numaralarına 
göre gruplanarak veriler tablolaştırılmıştır.
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Veri toplama aracında yer alan ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu; yaş, cinsiyet, medeni 
durum, meslekte çalışma süresi, kurumda çalışma süresi ve kurumun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye ilişkin 
bireysel ve kurumsal özellikleri içeren bilgileri toplayıcı sorulardan oluşmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket; Manisa İli Merkez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 19 resmi 
ilköğretim okulunda görevli öğretmenlere dağıtılmış ve gerekli açıklamalar yapılmıştır. Anketler okul idarecileri veya 
ilgili bölümlerde görevli memurlar aracılığıyla ve araştırmacının daha sonra tekrar okulları ziyaret etmesi sonucu 
toplanmıştır.

Verilerin analizi ise SPSS 13.0 paket programından yararlanılarak yapılmış ve öncelikle değişkenlerin incelenmesi 
için betimsel istatistikleri ele alınmıştır. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı boyutlarına yönelik öğretmen algılarının, 
belirlenen değişkenlere göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek için t testi, varyans analizi ve 
Scheffe testi yapılmıştır. Problem ve alt problemlerin özelliği dikkate alınarak dağılımları belirlemede yüzde, frekans, 
aritmetik ortalama, standart sapma yöntemleri kullanılmıştır. Son olarak etki büyüklüğü değerleri bulunmuş; 0.01-
0.06 aralığı küçük, 0.06-0.14 aralığı orta, 0.14’den yüksek olanların ise büyük olarak değerlendirildiği aralıklar kriter 
alınmıştır (Gren ve Salkind, 2003).

BULGULAR

Araştırmanın alt problemi “ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı 
alt boyutlarına ilişkin algıları anlamlı farklılık göstermekte midir?” biçimindedir. Tablo 8.’de öncelikle ilköğretim 
okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı algılarına göre belirlenen betimsel istatistiklerin 
genel bir dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 8. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algıları

Alt Boyutlar N Ss

Yardımseverlik 548 18.27 / 3.65 3.10
Kendini Geliştirme 548 14.76 / 3.69 2.57
Gönüllülük 548 9.23 / 3.08 2.48
Sportmenlik 548 10.67 / 3.56 2.40
Vicdanlılık 548 10.77 / 3.59 2.03
Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı

548 63.70 / 3.54 9.62

Tablo 8.’de yer alan verilere göre; ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre 
örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin bulgular incelendiğinde ‘Kendini Geliştirme’ ( X =3.69) ve 
‘Yardımseverlik’ ( X = 3.65) alt boyutlarına ilişkin algıların daha üst düzeyde olduğu; ‘Vicdanlılık’ ( X =3.59) ile 
‘Sportmenlik’ ( X =3.56) alt boyutlarına ilişkin algıların daha düşük olduğu; ‘Gönüllülük’ ( X =3.08) alt boyutunun 
ise en düşük düzeyde değerlendirildiği görülmektedir.
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Tablo 9. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Yaşa, Cinsiyete, Medeni 
Duruma ve Meslekteki Çalışma Sürelerine Göre Farklılıkları

Alt Boyutlar
Yaş Cinsiyet Medeni Durum Meslekteki 

Çalışma Süresi
F P η T P T P F P η

Yardımseverlik 6.85 .000* .036 1.59 .11 .76 .45 5.61 .000* .040
Kendini Geliştirme 1.70 .166 .009 2.35 .02* .83 .41 2.49 .042 .018
Gönüllülük 7.53 .000* .040 3.52 .00* .05 .96 4.82 .001* .034
Sportmenlik 2.58 .053 .014 .80 .42 .45 .65 2.94 .020 .021
Vicdanlılık 12.46 .000* .064 1.71 .09 .34 .73 8.17 .000* .057

*P≤.05

Tablo 9.’da ortaya konan analiz sonuçlarına göre; ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı alt 
boyutlarına ilişkin algılarının ‘Yardımseverlik’ [F=6.85; P=.000]; ‘Gönüllülük’ [F=7.53; P=.000] ve ‘Vicdanlılık’ 
[F=12.46; P=.000] alt boyutlarında yaşa göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Yaş değişkeninin etki 
büyüklüğü açısından vicdanlılık (η=0,064) alt boyutunda ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel 
vatandaşlık davranışına ilişkin algıları üzerinde diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 10. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Yaşa Göre Scheffe Testi 
Sonuçları

Alt Boyutlar Yardımseverlik Gönüllülük Vicdanlılık

Yaş

30-40 ile 40-50* arasında 20-30 ile 50-60* arasında 20-30 ile 40-50* arasında
30-40 ile 50-60* arasında 30-40 ile 50-60* arasında 20-30 ile 50-60* arasında

30-40 ile 40-50* arasında
30-40 ile 50-60* arasında
40-50 ile 50-60* arasında

*lehine

Tablo 10’.da bulunan yaş aralıkları arasında olan farkı bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre 
‘Yardımseverlik’ alt boyutunda 30-40 yaş aralığındaki öğretmenler ile 40-50 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘40-
50 yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.55) lehine ve 30-40 yaş aralığındaki öğretmenler ile 50-60 yaş aralığındaki 
öğretmenler arasında ‘50-60 yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =19.55) lehine; ‘Gönüllülük’ alt boyutunda 20-30 
yaş aralığındaki öğretmenler ile 50-60 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘50-60 yaş aralığındaki öğretmenler’ 
( X =19.55) lehine ve 30-40 yaş aralığındaki öğretmenler ile 50-60 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘50-60 
yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =19.55) lehine; ‘Vicdanlılık’ alt boyutunda 20-30 yaş aralığındaki öğretmenler 
ile 40-50 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘40-50 yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.55) lehine, 20-30 
yaş aralığındaki öğretmenler ile 50-60 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘50-60 yaş aralığındaki öğretmenler’ 
( X =19.55) lehine, 30-40 yaş aralığındaki öğretmenler ile 40-50 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘40-50 
yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.55) lehine, 30-40 yaş aralığındaki öğretmenler ile 50-60 yaş aralığındaki 
öğretmenler arasında ‘50-60 yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =19.55) lehine ve 40-50 yaş aralığındaki öğretmenler 
ile 50-60 yaş aralığındaki öğretmenler arasında ‘50-60 yaş aralığındaki öğretmenler’ ( X =19.55) lehine fark 
bulunmuştur.

Tablo 9.’daki t-testi sonuçlarına göre; öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin 
algılarının ‘Kendini Geliştirme’ [t=2.35; p≤,05] ve ‘Gönüllülük’ [t=3.52; p≤,05] alt boyutlarında cinsiyete göre 
P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık 
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davranışı alt boyutlarından kendini geliştirme düzeyleri ( X =15.07) ortalama ile ‘Erkeklerin’ lehinedir. İlköğretim 
okullarında görev yapan öğretmenlerin gönüllülük örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutuna ilişkin algıları ( X
=9.66) ortalama ile ‘Erkeklerin’ lehinedir. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin 
algıları medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.

Tablo 9.’da ortaya konan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık 
davranışı alt boyutlarına ilişkin algılarının ‘Yardımseverlik’ [F=5.61; P=.000]; ‘Gönüllülük’ [F=4.82; P=.001] ve 
‘Vicdanlılık’ [F=8.17; P=.000] alt boyutlarında meslekteki çalışma sürelerine göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir 
fark bulunmuştur. Ayrıca meslekteki çalışma süresi değişkeninin etki büyüklüğü açısından vicdanlılık (η=0,057) alt 
boyutunda öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin algıları üzerinde diğerlerine göre daha büyük bir 
etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 11. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Meslekteki Çalışma 
Sürelerine Göre Scheff e Testi Sonuçları

Alt Boyutlar Yardımseverlik Gönüllülük Vicdanlılık

Meslekteki Çalışma Süresi
6-10 ile 21-25* arasında 6-10 ile 21-25* arasında 0-5 ile 21-25* arasında
11-15 ile 21-25* arasında 11-15 ile 21-25* arasında 6-10 ile 21-25* arasında

11-15 ile 21-25* arasında

*lehine

Tablo 11.’de belirtilen meslekteki çalışma süresi aralıkları arasında olan farkı bulmak amacıyla yapılan Scheffe 
testinin sonuçlarına göre ‘Yardımseverlik’ alt boyutunda 6-10 yıl aralığındaki öğretmenler ile 21-25 yıl aralığındaki 
öğretmenler arasında ‘21-25 yıl aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.97) lehine ve 11-15 yıl aralığındaki öğretmenler 
ile 21-25 yıl aralığındaki öğretmenler arasında ‘21-25 yıl aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.97) lehine; ‘Gönüllülük’ 
alt boyutunda 6-10 yıl aralığındaki öğretmenler ile 21-25 yıl aralığındaki öğretmenler arasında ‘21-25 yıl aralığındaki 
öğretmenler’ ( X =18.97) lehine ve 11-15 yıl aralığındaki öğretmenler ile 21-25 yıl aralığındaki öğretmenler arasında 
‘21-25 yıl aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.97) lehine; ‘Vicdanlılık’ alt boyutunda 0-5 yıl aralığındaki öğretmenler 
ile 21-25 yıl aralığındaki öğretmenler arasında ‘21-25 yıl aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.97) lehine, 6-10 yıl 
aralığındaki öğretmenler ile 21-25 yıl aralığındaki öğretmenler arasında ‘21-25 yıl aralığındaki öğretmenler’ (
X =18.97) lehine, 11-15 yıl aralığındaki öğretmenler ile 21-25 yıl aralığındaki öğretmenler arasında ‘21-25 yıl 

aralığındaki öğretmenler’ ( X =18.97) lehine fark bulunmuştur.

Tablo 12. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Kurumdaki Çalışma 
Süresine, Kurumun Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Çevre ve Örgütsel İletişim Algı Düzeyine Göre Farklılıkları

Alt Boyutlar
Kurumdaki Çalışma Süresi

Kurumun Bulunduğu

Sosyo-Ekonomik Çevre

Örgütsel İletişim

Algı Düzeyi
F P η F P η F P η

Yardımseverlik 4.32 .002* .031 .27 .765 .001 2.88 .057 .010
Kendini Geliştirme 1.12 .346 .008 3.40 .034* .012 4.11 .017* .015
Gönüllülük 2.66 .032 .019 1.34 .262 .005 2.44 .088 .009
Sportmenlik 2.82 .025 .020 .38 .683 .001 1.17 .312 .004
Vicdanlılık 3.78 .005 .027 .74 .476 .003 2.17 .115 .008

*P≤.05
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Tablo 12.’de ortaya konan tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre; ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel 
vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin algılarının ‘Yardımseverlik’ [F=4.32; P=.002] alt boyutunda kurumdaki 
çalışma süresine göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Kurumdaki çalışma süresi değişkeninin etki 
büyüklüğü açısından yardımseverlik (η=0,031) alt boyutunda öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışına ilişkin 
algıları üzerinde diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 13. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Kurumdaki Çalışma 
Sürelerine Göre Scheffe Testi Sonuçları

Alt Boyutlar Yardımseverlik

Kurumdaki Çalışma Süresi 4-6 yıl ile 13-15 yıl* arasında

*lehine

Tablo 13.’de yer alan kurumdaki çalışma süresi aralıkları arasında olan farkı bulmak amacıyla yapılan Scheffe 
testinin sonuçlarına göre ‘Yardımseverlik’ alt boyutunda 4-6 yıl aralığındaki öğretmenler ile 13-15 yıl aralığındaki 
öğretmenler arasında ‘13-15 yıl aralığındaki öğretmenler’ ( X =19.83) lehine fark bulunmuştur.^

Ayrıca Tablo 12.’deki analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına 
ilişkin algılarının ‘Kendini Geliştirme’ [F=3.40; P=.034] alt boyutunda kurumun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye 
göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Kurumun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre değişkeninin etki 
büyüklüğü açısından kendini geliştirme (η=0,012) alt boyutunda öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışına 
ilişkin algıları üzerinde diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 14. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Öğretmen Görüşleri 
Açısından Kurumun Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Çevre Düzeyine Göre Scheff e Testi Sonuçları

Alt Boyutlar Kendini Geliştirme

Kurumun Bulunduğu Sosyo-Ekonomik Çevre Düşük ile Orta* düzeyde sosyo-ekonomik çevrede yer 
alan okullarda görev yapan öğretmenler arasında

*lehine

Tablo 14.’de yer alan kurumun bulunduğu sosyo-ekonomik çevre düzeyleri arasında olan farkı bulmak amacıyla 
yapılan Scheffe testinin sonuçlarına göre ‘Kendini Geliştirme’ alt boyutunda düşük düzeydeki sosyo-ekonomik 
çevrede görev yapan öğretmenler ile orta düzeydeki sosyo-ekonomik çevrede görev yapan öğretmenler arasında ‘orta 
düzeydeki sosyo-ekonomik çevrede görev yapan öğretmenler’ ( X =14.92) lehine fark bulunmuştur.

Bunlarla birlikte Tablo 12.’deki analiz sonuçlarına göre; öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı alt 
boyutlarına ilişkin algılarının ‘Kendini Geliştirme’ [F=4.11; P=.017] alt boyutunda öğretmenlerin örgütsel iletişim algı 
düzeyine göre P≤.05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel iletişim algı düzeyi değişkeninin 
etki büyüklüğü açısından kendini geliştirme (η=0,015) alt boyutunda öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışına 
ilişkin algıları üzerinde diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 15. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Öğretmen Görüşleri 
Açısından Örgütsel İletişim Algı Düzeyine Göre Scheffe Testi Sonuçları

Alt Boyutlar Kendini Geliştirme

Örgütsel İletişim Algı Düzeyi Orta ile Yüksek* düzeyde örgütsel iletişim algı düzey-
leri arasında

*lehine
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Tablo 15.’de yer alan öğretmenlerin örgütsel iletişim algı düzeyleri arasında olan farkı bulmak amacıyla yapılan 
Scheffe testinin sonuçlarına göre ‘Kendini Geliştirme’ alt boyutunda orta düzeydeki örgütsel iletişim algı düzeyi ile 
yüksek düzeydeki örgütsel iletişim algı düzeyi arasında ‘yüksek örgütsel iletişim algı düzeyi’ ( X =14.92) lehine fark 
bulunmuştur.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmada ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı algı düzeyleri; 
yaş, cinsiyet, medeni durum, meslekteki çalışma yılı, kurumlarındaki çalışma yılı, görev yapılan kurumun bulunduğu 
sosyo-ekonomik çevresi ile öğretmenlerin örgütsel iletişim algı düzeyi değişkenlerine göre incelenmiştir. Aşağıda 
çalışmaya ilişkin bulgular alanyazınla desteklenerek ve yorumlanarak verilmektedir.

Örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin algılarla ilgili bulgular incelendiğinde ‘kendini geliştirme’ 
alt boyutuna ilişkin algıların en yüksek düzeyde olduğu, bunu ‘yardımseverlik’ alt boyutunun izlediği, ardından ise 
‘vicdanlılık’ alt boyutunun yer aldığı anlaşılmaktadır. Diğer alt boyutlara ilişkin bulgularda ise sırasıyla  ‘sportmenlik’ 
ve ‘gönüllülük’ alt boyutlarına yönelik algı düzeylerinin yer aldığı görülmektedir. İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel 
vatandaşlık davranışı algılarına yönelik genel ortalamaya bakıldığında örgütsel vatandaşlık davranışları ortalamasının 
3.54 düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Araştırma ile elde edilen verilerin örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin daha önce uygulandığı Aktaş’ın 
(2008), Aktay’ın (2008), Altunbaş’ın (2009), Kaynak Taşçı’nın (2007), Özcan’ın (2008) ve Samancı Kalaycı’nın 
(2007) çalışmalarında örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarına ilişkin algılara yönelik elde edilen verilerle 
benzerlik gösterdiği gözlemlenmektedir. Bu araştırmalarda da genel olarak alt boyutlar arasında en yüksek algı düzeyi 
‘kendini geliştirme’ ile ‘yardımseverlik’ alt boyutlarına ait olanlar çıkarken, en düşük algı düzeyi ise ‘gönüllülük’ alt 
boyutuna ilişkin olarak belirtilmekte ve yapılan araştırmanın bulgularını desteklemektedir.

Oplatka’nın (2006) çalışmasının sonuçlarına göre; öğrenci ve meslektaşlara karşı destekleyici davranışları, 
öğretimde yenilikçilik ve değişimin, örgüt yararına güçlü bir yönlendirmenin, öğretmenlik mesleğine güçlü bir 
bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışlarının bileşenleri olduğu ve okul yönetimi, öğretmenin karakteristik özellikleri, 
okul iklimi gibi değişkenlerin öğretmenin örgütsel vatandaşlık davranışlarının belirleyicileri olduğu görülmüştür. 

Yapılan araştırmada en yüksek algı düzeyine sahip olan kendini geliştirme alt boyutunda ise Kaynak Taşçı’nın 
(2007) çalışmasına göre; ilköğretim öğretmenlerinin mesleki yayınların takibini yüksek düzeyde gerçekleştirdikleri, 
böylece mesleki açıdan akademik yeterliliklerini sürekli sorgulayarak kişisel gelişimlerini sürdürdükleri ifade 
edilmektedir. En düşük algı düzeyine sahip olan gönüllülük alt boyutuna ilişkin Özcan’ın (2008) çalışmasına göre; 
ilköğretim öğretmenlerinin zorunlu olmadığı halde gönüllü olarak görev alma, pek çok kişinin almak istemediği 
görevleri gönüllü alma ve örgüt adına işleri organize etme ve yürütmede aktif olma maddelerine düşük düzeyde 
katıldıkları ve “ara sıra böyle davranışlarda bulunurum” seçeneğini çoğunlukla seçtikleri görülmektedir. Meslekteki 
çalışma yılı arttıkça öğretmenlerin şikâyet etmeden kaçınma, sorunları büyütmeme ve işle ilgili olumsuzluklara 
tahammül etme gibi sportmenlik alt boyutunda yer alan davranışlarını daha sık göstererek örgütlerdeki çalışma 
ortamına olumlu katkılarının arttığı belirtilmektedir (Ay, 2007). 

Vicdanlılık alt boyutunda yer alan “herkesten önce gelme ve derse zamanında girme”, “mesai saatleri dışında ve 
hafta sonu çalışmada daha aktif olma” ve “okul başarısı için herkesten fazla çalışma” davranışları; Aktay’ın (2008) 
çalışmasında elde edilen verilere göre orta düzeyde olup, bekâr öğretmenlerin evli olanlara göre bu davranışları daha 
sık gösterdiklerini ve bu konuda örgütün etkili oluşuna daha fazla katkıda bulundukları belirtilmektedir. Yapılan 
araştırmada ise aynı alt boyutta medeni durumun anlamlı farklılık yaratmadığı; yaş ve meslekteki çalışma süresi ve 
örgütsel iletişim algı düzeyi değişkenlerinin farklılık oluşturduğu görülmektedir. Vigoda Gadot ve diğ.’nin (2007) 
çalışmasında elde edilen sonuçların bireysele doğru ve örgüte doğru grup örgütsel vatandaşlık davranışları olmak 
üzere iç içe geçmiş iki faktörün daha önce yapılmış olan örgütsel vatandaşlık davranışı çalışmalarında yer alan temel 
bileşenleri desteklediği görülmüştür.
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Örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgütün hedefl erine ulaşmada etkililiğinin arttırılmasında destekleyici ve 
motive edici özelliklere sahip olduğu ifade edilmektedir (Oplatka, 2009). Örgütsel vatandaşlık davranışlarının rahatlıkla 
kabul gördüğü ve desteklendiği bir ortam oluşturması sürecinde okul yönetimlerine de önemli görevler düşmektedir. 
Kurumdaki yöneticilerin algılama ve uygulama biçimleri, örgütsel vatandaşlık davranışlarını destekleyici bir kültürü 
oluşturmada etkili bir boyuttur (LeBlanc, 2010). Yöneticilerin benimsedikleri yönetim biçimleri, örgütteki işbirliği 
ve iletişim düzeyinin örgütsel vatandaşlık davranışı kavramı üzerindeki önemi alanyazında da vurgulanmaktadır. 
Araştırmanın bulguları örgütsel vatandaşlık davranışına ait söz konusu alt boyutların geliştirilmesi gerektiğini 
göstermektedir.

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenler tarafından en yüksek düzeyde algılanan örgütsel vatandaşlık 
davranışı alt boyutunun “Kendini Geliştirme” olarak ortaya çıkmasının sebebi olarak; mesleki tatmin, kendine 
güven, diğer işgörenler tarafından saygı görme ve kariyer açısından meslekte yükselme ile kendini mesleki açıdan 
yetkinleştirme arasındaki ilişki olduğu söylenebilir. İşgörenler arasındaki iletişim eksikliklerinin, karşılıklı anlayışın 
oluşturduğu arkadaşlık ortamındaki eksiklerin, örgüt dışında birlikte ortak paylaşımların azlığının, maddi kaygıların 
ve ailevi sorumlulukların fazlalığının “Sportmenlik ve Gönüllülük” alt boyutunda yer alan örgütsel vatandaşlık 
davranışlarına ait algı düzeyinin düşük çıkmasına neden olduğu düşünülebilir.

Bunlarla birlikte örgüt yapısı içerisinde yüz yüze iletişim imkânlarının az oluşu, resmi olmayan kanallardan 
edinilen bilgilerin çokluğu, problemlerin yöneticilere iletilmesinde sorun yaşanması, iletişim eksikliğinden 
kaynaklanan çatışmaların olması, istenenlerin doğrudan o işi yapacak kişi yerine üst makamına iletilmesi, ast-üst 
ilişkilerinde resmiyet olması ve bürokratik engellerin işleri yavaşlatması gibi nedenler sonucu örgütteki iletişim düzeyi 
olumsuz yönde etkilenir. Bu durumda örgüt üyelerinin örgütsel bağlılıkları, örgüte duydukları güvenin ve örgütteki 
adalete inancın da olumsuz etkilendikleri; bunun sonucundaysa ortaya koydukları örgütsel vatandaşlık davranışlarının 
da azaldığı belirtilebilir.

Bu çalışma ile elde edilen veriler sonucu gönüllülüğe, karşılıklı anlayışa, arkadaşlık ortamına, işbirliğine, kendini 
geliştirmeye bağlı olarak ortaya konulan ve örgütlerin başarı düzeylerini olumlu yönde etkileyen örgütsel vatandaşlık 
davranışlarını arttırmak amacıyla örgütlerin ortak hedefl erinin öğretmenler tarafından kabul görmesi önemlidir. Bu 
durumda örgütteki liderlerin öğretmenler arasında eşgüdümü, paylaşımı ve iletişimi arttırmaya yönelik etkinlikler 
düzenleyerek, öğretmenler arasında örgüt hedefl erinin paylaşımını kolaylaştırmaları önerilmektedir. Ayrıca düşük 
düzeyde olduğu saptanan “Gönüllük” alt boyutunda yer alan ‘diğerlerinin almak istemediği görevleri üstlenme’, 
‘örgüt yararına işleri düzenleme ve yürütmede daha aktif olma’ ve ‘zorunlu olmadığı halde gönüllü olarak fazladan 
görev alma’ gibi davranışların işgörenler tarafından daha sık ortaya konmasını sağlamak amacıyla kurum içerisinde 
bu tarz davranışları destekleyici bir ödül sistemi oluşturulabilir.

Bunlarla birlikte iletişim eksikliğinden kaynaklanan çatışmaların olması, yüz yüze iletişim imkânlarının az oluşu, 
problemlerin yöneticilere iletilmesinde sorun yaşanması, ast-üst ilişkilerinde resmiyet olması gibi örgütteki iletişim 
düzeyini olumsuz yönde etkileyen nedenleri azaltmak ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının ortaya konmasını 
olumlu yönde etkilemek amacıyla başta yöneticiler olmak üzere öğretmenler arasında sadece dikey olarak değil, 
yatay ve çapraz iletişimin sağlanması adına paylaşım günleri, açık kapı uygulaması, teknolojik haberleşme araçlarının 
kullanımı gibi uygulamalarda bulunulabilir.

Araştırmacılara ise örgütsel vatandaşlık davranışı araştırmalarının evren ve örnekleminin genişletilebileceği 
(Türkiye’deki diğer iller, bölgesel farklılıklar, özel okullar, ortaöğretim kurumları, üniversiteler, vb.), örgütsel 
vatandaşlık davranışı içerisinde yer alan ekstra rol model davranışlarının örgütün diğer paydaşları üzerindeki 
yansımaları ile ilgili araştırmalar yapılabileceği, örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkili olabilecek farklı 
değişkenler (eğitim düzeyleri, yönetim görevine sahip olup olmamaları, bireylerin kültürel özellikleri, vb.) araştırmaya 
dahil edilebileceği ve benzer araştırmaların çeşitli ülkelerde de yapılarak, farklı kültürel özelliklerin ortaya çıkaracağı 
değişikliklerin karşılaştırılabileceği önerilerinde bulunulmaktadır.
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A CROSS-AGE STUDY ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARD 
CHEMISTRY

Hatice Belge Can*                                                       Yezdan Boz**

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of grade level on high school students’ 
attitudes toward chemistry as a school subject. Attitude Scale Toward Chemistry developed by 
Geban & Ertepınar (1994) was administered to collect data. The sample of the study was com-
posed of 197 high school students from different grades that ranged from Grade 9 to 11. Princi-
pal component analyses revealed two dimensions of the scale for this data set and these dimen-
sions were labeled as “enjoyment” and “importance”. Cronbach Alpha reliability coeffi cient 
of the scale was computed as .93. MANOVA results indicated that grade level had signifi cant 
effects on high school students’ attitudes toward chemistry as a school subject in terms of both 
enjoyment and importance dimensions. Post Hoc analyses revealed that there is signifi cant mean 
differences between Grade 9 and Grade 10 students’ attitudes toward chemistry as a school 
subject on both dimensions. 

Keywords: Attitude toward chemistry, grade level, high school students.
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INTRODUCTION

Attitudes, one of the constructs of the affective domain, have been searched deeply for more than 40 years (Aiken 
& Aiken, 1969; Koballa & Crawley, 1985; Koballa, 1988). The main reasons of conducting studies related to attitude 
are its potential to predict future behaviors like subject and career preferences of students (Koballa, 1988; Osborne, 
Simon & Collins, 2003), and due to the correlation that exists between attitude and academic achievement (Shrigley, 
1990; Weinburgh, 1995; Osborne & Collins, 2000). 

Accumulation of knowledge related to the importance of attitudes caused science programs to include science-
related attitudes. One of the aims of Turkish secondary school science program, for instance, is to develop positive 
attitudes toward science (Ministry of National Education [MNE], 2007). Then, what is meant by apparently simple 
term “attitudes toward science”? Actually, the literature had scene of a debate related to the meaning of “attitudes 
toward science” and “scientifi c attitudes or attributes”. Gardner (1975a) made a distinction between these two concerns 
as describing the latter as a scientifi c thinking and questioning strategy that can be treated under the cognitive domain 
(Osborne et al., 2003) whereas describing “attitudes toward science” as a learned tendency to evaluate in certain ways 
which is the aspect within the scope of the present paper. 

Attitudes toward science is related to positive or negative feelings about scientifi c objects and enables to 
predict scientifi c attitudes (Koballa & Crawley, 1985). Schibeci (1983) argued that various objects can be related 
to attitudes like science lessons, scientists, science in real life, chemistry as a school subject, and etc. For example, 
students’ attitudes toward chemistry as a branch of science and as a school subject may be different in nature and 
level. Moreover, some of the studies (Havard, 1996; Spall, Dickson & Boyes, 2004) pointed out that treating different 
branches of science lessons under the general heading (i.e. science) may cause deviated results; that is, students may 
have varied attitudes toward chemistry and physics or any other branches of science.

Since attitudes are not the same for different objects and studies confi rmed that attitude is a multidimensional 
variable (i.e. includes various constructs like importance and enjoyment) (Gardner, 1995), it is crucial to defi ne the 
scope of the study, explicitly. The focus of the current study is on high school students’ attitudes toward chemistry as 
a school subject in Turkey (Grades 9-11).

Besides defi ning and measuring attitudes, the attitude literature deals widely with the factors affecting attitude 
toward science. Grade levels (Hofstein, Ben-Zvi, Samuel & Tamir, 1977; Yager & Yager, 1985; Simpson & Oliver, 
1990; Francis & Greer, 1999; George, 2006; Barmby, Kind & Jones, 2008), gender (Hofstein et al., 1977; Harvey 
& Stables, 1986; Francis & Greer, 1999; Barmby et al., 2008), achievement (Weinburgh, 1995; Salta & Tzougraki, 
2004) are some of the mostly investigated factors affecting high school students’ attitudes toward science. Results of 
the studies that dealt with attitude changes among students of different age groups are not in exact consistency as a 
result of various factors. Examining different constructs of attitudes may be one of the possible factor (Osborne et al., 
2003). George (2006), for instance, showed that students’ attitudes toward science declined whereas attitudes toward 
utility of science increased during secondary years. Nevertheless, Francis & Greer (1999) did not fi nd any signifi cant 
differences among 13-16 years students’ attitudes about the importance of science. Apart from attitudes about the 
importance of science lessons, the attitude literature introduced also studies related to students’ enjoyment of science 
lessons (Whitfi eld, 1979; Stables, 1990; Havard, 1996). Actually, enjoyment of chemistry, physics or biology was 
associated with gender differences in most of the studies. Stables (1990) found that girls have a tendency to biological 
sciences and males to physical sciences. Havard (1996) pointed out advanced level students in the UK and stated that 
the least enjoyable lesson is physics according to the students. On the other hand, Whitfi eld (1979) reported chemistry 
and physics as the least enjoyable subjects for post-14 English students.
The purpose of the present study is to examine students atti  tudes toward chemistry as a school subject over the 
Grade 9-11, in Turkey. The research questi on was addressed as follows:

• How do attitudes toward chemistry as a school subject change during Grade 9 through 11 of Turkish students?
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METHODOLOGY

Sample

The sample of the study was assigned through convenience sampling method. The sample was composed of 197 
high school students from different grades that ranged from Grade 9 to 11 (Years 16-18), from a public high school in 
Isparta, Turkey. 116 of the students were female and the remaining 81 of them were male. Table 1 indicates number of 
students with regard to their grade levels. 

Table 1 Number of Students within each Grade Level

Grade 9 Grade 10 Grade 11

Number of Students 83 36 65

Instrument

The Attitude Scale toward Chemistry (ASTC), developed by Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altın & Şahbaz in 1994, 
was administered by the instructor during regular chemistry lessons. The scale consists of 15 items in 5-point Likert 
type that ranges from “Completely Disagree” to “Completely Agree”. The items of the scale involve both positive (10 
items) and negative sentences (5 items) in nature. The possible minimum score of a student is 15 and the maximum is 
75. Lower scores show negative attitudes but higher scores, on the contrary, show positive attitudes toward chemistry 
as a school subject. The reliability of the scale was found as .83 by the developers. However, the researchers computed 
the Cronbach Alpha internal consistency coeffi cient of the general scale as .93 for the present data.

Data Analysis

First of all, the items that are negative in nature were recoded. In order to check dimensionality of the scale, as 
suggested by Rennie & Parker (1987) and Gardner (1995), the Principal Component Analysis was used. The analysis 
pointed out two dimensions of the scale for the present data (details of the dimensions reported in the “Findings” 
section). Reliability analysis of both of the dimensions was computed. Finally, One-Way Multivariate Analysis of 
Variance (One-Way MANOVA) was conducted to test the research question. All of the mentioned analyses were 
performed by the use of SPSS.

FINDINGS

The results of the study were reported in two parts namely, fi ndings from descriptive statistics and inferential 
statistics, respectively.

Findings from Descriptive Statistics

Results driven from descriptive statistics involves the Principal Component Analysis and the reliability analysis 
which were stated respectively. 

According to Stevens (2002), items that load on more than .40 are reliable as long as the sample size is above 
150. As can be seen from Table 2, the items were loaded on two factors; that is, the ASTC involves two dimensions for 
the present data. The fi rst dimension is made up of 8 items which are all above .638. The second dimension consists 
of 7 items that are above .454. However, the fi fth, second, and fourteenth items were loaded on both dimensions. As a 
result, the contents of the mentioned items were checked and categorized in such a way that two of them were assigned 
to the fi rst dimension (2nd and 14th items) and one of them was handled under the second dimension (5th item). The 
dimensions were named with regard to their contents and on the basis of the literature as “enjoyment of chemistry” 
and “importance of chemistry” (e.g. Dhindsa & Chung, 1999). Table 3 summarizes items that belong to one of the 
two dimensions.



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  52

Table 2 Rotation Component Matrix a

Items Component
1 2

7 .855
4 .848

13* .799
9* .796
1 .788
6* .763
15 .724
8 .638
10 .803
12 .778
3* .691
11 .667
5 .459 .622
2 .430 .551

14* .403 .454
a: Rotation converged in 3 iterations

*: Recoded items

Table 3 The Items of the Dimensions of the ASTC

Enjoyment of Chemistry Importance of Chemistry

Items 7, 4, 13, 9, 1, 6, 15, 8, 2, 14 10, 12, 3, 11, 5

The Cronbach Alpha internal consistency coeffi cient is a useful statistics for deducing that students did not 
respond items of the scale randomly (Fraenkel & Wallen, 2006). The reliability coeffi cients were computed for each 
dimensions and the whole scale as general. The Alpha values are found as .92 for the “enjoyment of chemistry” , 
.81 for the “importance of chemistry”, and .93 for the whole scale. George & Mallery (2003) declared that Alpha 
values greater than .9 is excellent and greater than .8 is good. The “importance of chemistry” dimension has a good 
internal consistency, on the other hand, the “enjoyment of chemistry” and the whole scale have excellent internal 
consistencies. The number of items in the “importance of chemistry” is less than the other dimension which may be 
the cause of smaller Alpha value whereas it is also above the acceptable level.

Findings from Inferential Statistics 

In order to test the effect of grade level on enjoyment and importance dimensions of attitudes toward chemistry 
as a school subject, One-Way MANOVA was performed after meeting assumptions that were normality, homogeneity 
of variance-covariance matrices and independence of observations. The hypothesis tested was introduced in its null 
form, as follows:

Ho1: There is not a signifi cant mean difference on the enjoyment and importance dimensions of the attitudes 
toward chemistry as a school subject over the Grade 9 to 11 students in Turkey.

The results of the One-Way MANOVA indicated a signifi cant mean difference on the overall enjoyment and 
importance dimensions of the attitudes toward chemistry as a school subject across Grade 9 to 11 (Wilks’ Lambda=0.948, 
F (4, 360)=2.44, p<0.05). Table 4 involves data necessary to comprehend the effect of grade level on the enjoyment 
and importance dimensions of the attitude separately.
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Table 4 Relationships Between Dimension Means and Grade Level

Dimensions

Grade Level

F Sig. η2Grade 9

Mean

Grade 10

Mean

Grade 11

Mean
Enjoyment of Chemistry 33,843 29.111 32.138 3.950 .021 .042
Importance of Chemistry 17.325 15.694 16.708 3.874 .023 .041

The signifi cance value for the enjoyment dimension (.021) is smaller than .05 which means that there is a signifi cant 
mean difference on the enjoyment dimension. Similarly, the signifi cance value for the importance dimension (.023) is 
smaller than .05 that means there is a signifi cant mean difference on the importance dimension of the attitudes toward 
chemistry as a school subject across Grade 9 to 11. 

Furthermore, Table 4 can be used to deduce important information related to the means of each grades on both 
of the enjoyment and importance dimensions of attitude towards chemistry as a school subject. The highest mean 
score belongs to Grade 9 students (33.843) and the lowest one belongs to Grade 10 students (29.111) in terms of the 
enjoyment of chemistry. Similarly, the highest mean score belongs to Grade 9 students (17.325) and the lowest one 
belongs to Grade 10 students (15.694) with respect to the importance of chemistry. 

Table 5 Post Hoc Tests (Bonferroni)

Dimensions (I) Grade Level (J) Grade Level Sig.

Enjoyment of Chemistry

Grade 9
Grade 10 .017
Grade 11 .676

Grade 10
Grade 9 .017
Grade 11 .260

Grade 11
Grade 9 .676
Grade 10 .260

Importance of Chemistry

Grade 9
Grade 10 .019
Grade 11 .624

Grade 10
Grade 9 .019
Grade 11 .300

Grade 11
Grade 9 .624
Grade 10 .300

Table 5 shows signifi cance values among grade levels on both of the enjoyment and importance dimensions 
which gives results related to the separate grade levels. As can be seen from Post Hoc analyses, there is signifi cant 
mean differences between Grade 9 and Grade 10 students’ attitudes toward chemistry as a school subject on both 
enjoyment and importance dimensions.

DISCUSSION AND CONCLUSION

The present study has marked a signifi cant mean difference on attitudes toward chemistry as a school subject 
across Grade 9 to 11. More specifi cally, students’ attitudes changes across grade levels in terms of both “enjoyment of 
chemistry” and “importance of chemistry” constructs. Furthermore, in-depth analysis indicated that there is signifi cant 
mean differences between Grade 9 and Grade 10 students’ attitudes toward chemistry as a school subject on both 
enjoyment and importance dimensions. The noteworthy point of this study is its taking the dimensionality of the 
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scale into account; that is, students’ “attitudes toward chemistry as a school subject” was analyzed with respect to two 
constructs which enables more accurate results about the whole picture. 

The fi ndings of the present study cannot be directly compared with the fi ndings of the previous studies since 
the literature does not provide a study that deals only with the effect of grade level on the enjoyment and importance 
constructs of attitude toward chemistry as a school subject. However, there are informative studies related to the effect 
of grade level, gender, and the interaction of grade level and gender (Cheung, 2009) on various constructs of attitude 
towards chemistry (such as Hofstein, Ben-Zvi & Samuel, 1976; Dhindsa & Chung, 1999). Dhindsa & Chung (1999), 
for example, reported that females enjoy chemistry laboratory work more than males. Cheung (2009), on the other 
hand, found that males like chemistry theory lessons more than females in secondary 4 and secondary 5 grades.  

According to the fi ndings of the study, the mean scores of Grade 9 students is the highest and Grade 10 students 
is the lowest. Actually, fi nding of the highest scores at Grade 9 is in agreement with the fi ndings of the previous studies 
whereas literature reports a decline across secondary years (such as Barmby et al., 2008). Finding of the lowest mean 
scores at Grade 10 may be the result of students’ extensive exposure to learning in that subject specialist (students 
select subject specialist at the end of Grade 9 and 10th grade is the fi rst year in the preferred fi eld in Turkish context) 
and /or the scope of the chemistry contents at 10th grade. Moreover, as students spend time and experience solely the 
contents of the selected fi eld their attitudes increase again at Grade 11.

Overall, the fi ndings of this study offer that the educational objective of developing positive attitudes toward 
chemistry lesson is not fully accomplished in Turkey. The highest mean score of students is about 33 (see Table 
4) out of 50 in terms of enjoyment of chemistry and about 17 (see Table 4) out of 25 with regard to importance of 
chemistry dimensions, which can be treated as just above average. To conclude, students of the present study have 
moderate attitudes toward chemistry as a school subject. This is a causal-comparative study and cross-sectional in 
nature. A longitudinal research design can be designed in order to evaluate the effect of grade level on attitudes toward 
chemistry for further research. 
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MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN 

SAHİP OLDUKLARI METAFORLAR

PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ METAPHORS ABOUT MATHEMATICS 
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G  ürsel GÜLER*                                  Levent AKGÜN** 

Mehmet Fatih ÖÇAL***                        Muhammet DORUK****

Abstract

In this study, the purpose is to determine metaphorical thoughts of secondary school pre-
service mathematics teachers about the mathematics. Participants completed the question 
“Mathematics is like…, because….” by writing what mathematics means for the participants 
and why. 140 pre-service mathematics teachers participated to this study in department of sec-
ondary school mathematics education. With content analysis method, the data will be analyzed 
according to participants’ responses to this prompt. 28 metaphors and 5 categories appeared 
about the concept of mathematics.

 Key Words: Mathematics, metaphor, pre-service mathematics teacher.

Özet

Bu çalışmada, orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin 
metaforik düşüncelerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bunun için öğretmen adaylarından  
“Matematik… gibidir, çünkü …”  cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Araştırmanın çalışma 
grubunu, 140 orta öğretim matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcı cevaplarından 
elde edilen veriler içerik analizine göre değerlendirilmiştir. Matematik kavramına yönelik 28 
metafor ve 5 kategori ortaya çıkmıştır. 

Anahtar sözcükler: Matematik, metafor, matematik öğretmeni adayı.
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GİRİŞ

Metaforlar (benzetmeler, eğretilemeler, istiareler, mecazlar) olayların oluşumu ve işleyişi 
hakkında düşüncelerimizi yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden en güçlü zihinsel araçlardan biridir 
(Saban, 2004). Metaforlar günümüzde, bir söz sanatı olarak bilinmekle birlikte, metafor kullanımı genel anlamda 
insanların dünyayı kavrayışına yardım eden bir düşünme ve görme biçimi anlamına gelmektedir. Bilimsel araştırmaların 
sonuçlarına göre metaforik düşünme biçimi, dil ve bilim üzerinde olduğu kadar, insanın günlük yaşamında kendini 
ifade edişi üzerinde de biçimlendirici bir etki yapmaktadır (Morgan, 1998).

Metaforlar, bilinçli ya da bilinçsiz biçimlerde günlük düşüncelerimizi ve eylemlerimizi yönetmekle beraber, 
gerçeğin ve yaşantının nasıl yorumlandığını göstermek için kullanılmaktadırlar(Kılıç ve Arkan, 2010).  Son yıllarda 
metaforlar,  bireylerin yüksek düzeyde soyut, karmaşık veya kuramsal bir olguyu anlamada ve açıklamada işe 
koşabileceği güçlü bir zihinsel araç olarak değerlendirilmektedir (Yob, 2003). Metaforlar, bireylerin soyut veya 
karmaşık olan olguları daha somut veya tecrübe edilen olgularla karşılaştırmalarını ve bu sayede de bilinmeyen 
olgulara ilişkin anlayış geliştirmelerini sağlar. Metaforlar günlük hayatta kullandığımız dili sadece süslemeye yönelik 
bir söz sanatından ibaret değildir, metaforların insan hayatındaki önemi bundan çok daha fazlasını kapsar (Saban, 
Koçbeker ve Saban, 2006; Semerci, 2007). 

Metaforlar kişilerin zihinlerinde ki kavram izlerini, kavramlarla ilgili olmayan başka kelimelerle belirleyebilmek 
için eğitim araştırmalarında sıklıkla kullanım alanı bulmaktadır. Eğitim alanında; metaforlar çalışmaları öğretmen 
adaylarının öğretmen kavramına ilişkin sahip oldukları algıları (Koçbeker ve Saban, 2006; Saban, 2004; Cerit, 2008), 
ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik algıları (Güven ve İleri, 2006), öğretmen adaylarının coğrafya 
kavramına yönelik algıları (Öztürk, 2007), öğretmen adaylarının öğrenci kavramına yönelik algıları (Saban, 2009), 
öğretmen adaylarının matematik öğretmeni kavramına yönelik algıları (Güler, Öçal ve Akgün, 2011), lisansüstü 
öğrencilerinin nitel araştırma yöntemine yönelik algıları (Saban, 2006), velilerin veli eğitimi ve çocukların okula 
başlamalarına yönelik algıları (Kılıç ve Arkan, 2010) şeklinde çalışma alanları bulmuştur. 

Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde, ileride orta öğretim kurumlarında matematik öğretmeni olacak ve 
öğrencilerine matematik dersini öğretecek olan orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik hakkındaki 
düşünceleri üzerine yapılan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının öğretecekleri 
matematik dersine yönelik algılarının önemli olduğu düşüncesiyle yapılan araştırmanın amacı, orta öğretim matematik 
öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri metaforlar aracılığıyla ortaya 
çıkartmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

(1) Orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar (ya da 
zihinsel imgeler) nelerdir? 

(2) Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?

Yöntem

Bu   çalışma, nitel araştırma yöntemleri içinde değerlendirilen “içerik analizi” modeli çerçevesinde yürütülmüştür. 
İçerik analizi, elde edilen ham verilerin anlamlandırılarak belirli bir çerçeve oluşturulması ve beliren durum 
netlik kazandıktan sonra düzenlenerek kod ve kategorilerin ortaya çıkarak somutlaşmasını sağlamaktadır (Patton, 
2002). Araştırmanın çalışma grubunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi OFMA Matematik 
Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 140 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  

Ar  aştırmaya katılan öğretmen adaylarının matematik  kavramına ilişkin zihinsel imgelerini ortaya çıkartmak 
için her bir öğretmen adayından “Matematik…… gibidir, çünkü……..”  cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Bu 
çalışmanın verileri, 2010–2011 eğitim ve öğretim yılı güz döneminin beşinci haftasında bir ders saatinde toplanmıştır. 

Araştırmaya katılan 140 matematik öğretmeni adayı 28 geçerli ya da tek metafor geliştirmiştir. Bununla birlikte 
geçersiz, birden fazla veya boş bırakılan 25 öğretmen adayının kağıtları çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmada 
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geçerli metafor üreten öğretmen adaylarının yazmış oldukları metaforlar ilk olarak alfabetik sıraya konularak 
numaralandırılmıştır. Boş bırakılan ve birden fazla metaforun kullanıldığı kağıtlar işaretlenerek çalışma dışında 
tutulmuştur. İkinci aşamada geçerli metaforların konusu, atıfta bulunduğu düşünce ve kaynağına göre analiz edilerek 
ortak özelliklerine göre sınıfl andırılmıştır. Bu aşamadan sonra öğretmen adaylarının geliştirdiği metaforlar metaforu 
temsil eden öğretmen adayı sayısı (f) ve yüzdesi (%) hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Son aşamada ise araştırmacılar 
tarafından ortak özellikleri belirlenen metaforlar bu ortak özellikleri karşılayacak kategoriler altında toplanmıştır. Her 
bir araştırmacının oluşturduğu kategoriler karşılaştırılarak farklılıklar üzerinde tartışılmış ve kategorilere son şekli 
verilmiştir.  

Bulgular ve Yorum

Matematik öğretmeni adaylarının “Matematik” kavramına yönelik toplam 115 metafor geliştirdikleri görülmüştür. 
Öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforlar Tablo 1 de sunulmuştur.

Tablo: 1

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Kavramına Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar

Metafor Frekans (f) Yüzde (%) Metafor Frekans (f) Yüzde (%)
  Hayat 28 21,7 Okyanus 2 1,7
  Bulmaca 15 13 Salgın Hastalık 2 1,7
  Su 10 8,6   Uzay 2 1,7
  Sevgili 5 4,3    Soyut Resim 2 1,7
Sonsuzluk 5 4,3   Oyun 2 1,7
   Hayatın Mantığı 4 3,4   Çerez 2 1,7
   Dünya 3 2,6   İlaç 2 1,7
  Bina 3 2,6   Kainatın Dili 1 0,83
  Yaşam Tarzı 3 2,6   Korku Filmi 1 0,83
  Temel İhtiyaç 3 2,6   Kuyu 1 0,83
  Deniz 3 2,6 Vaha 1 0,83
  Bilimin Öncüsü 2 1,7   Rüya 1 0,83
Pusula 2 1,7   Sıradan bir Ders 1 0,83
  Zor Bir Ders 2 1,7   Yol 1 0,83
  Ampul 2 1,7 Hırçın Bir Çocuk 1 0,83
  Dost 2 1,7   Gece 1 0,83

Tablo 1 incelendiğinde orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının “matematik” kavramına yönelik olarak 
çeşitli metaforlar ürettikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların ağırlıklı olarak Hayat 
(28), Bulmaca (15), Su (10), Sevgili (5) ve Sonsuzluk (5) fi kirleri üzerinde birleştiği görülmektedir. Öğretmen adayların 
matematik kavramına yönelik ortak fi kirleri genellikle matematikten zevk alıp almamalarına göre değişkenlik 
göstermiştir. Özellikle matematik kavramı için Hayat, Su, Sevgili, Yaşam Tarzı, Temel İhtiyaç… vb. gibi olumlu 
anlamlar yüklenen metaforları üreten öğretmen adaylarının genellikle matematikten zevk almaları, matematikle 
uğraşmaktan hoşlanmaları bu tip metaforları üretmelerine sebep olmuştur. Bununla ilgili olarak Hayat metaforunu 
geliştiren bir öğretmen adayının yazdıkları şu şekildedir:

… Hayatı var eden, yaşanılır kılan yaşam standartları, teknoloji vs… her şeyde matematik vardır. Hayatın var 
olma sebebi başka bir sebep olan matematiğin aslında kendisidir.
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Ayrıca sayıları çok olmamakla birlikte “matematik” kavramına yönelik olarak olumsuz metafor geliştiren 
öğretmen adayları da olmuştur. Bu metaforlar; Zor Bir Ders (2), Salgın Hastalık (2), Korku Filmi (1), Sıradan bir Ders 
(1) ve Hırçın bir Çocuk (1) şeklindedir. Olumsuz metaforların geliştirilmesi genellikle matematiğin zor, sevilmeyen 
bir ders olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bununla ilgili olarak Sıradan bir Ders metaforunu geliştiren bir 
öğretmen adayının yazdıkları şu şekildedir:

…Bu zamana kadar bu şekilde çok ders aldık. Günümüzde artık hocalarımız matematiği sadece ders olmaktan 
kurtarmaya çalışıyor olsalar bile bunu yapmak imkansız. Çünkü bir işe nasıl başlarsanız öyle devam eder.

Matematik öğretmeni adaylarının geliştirdikleri metaforların ortak özellikleri bakımından kategorisel olarak 
sınıfl andırılması Tablo 2 de sunulmuştur.

Tablo:2 

Matematik Öğretmeni Adaylarının Geliştirdikleri Metaforların Kategorileri

Kategoriler Metaforlar F r e k a n s 
(f)

Y ü z d e 
(%)

Gereksinim Su, Sevgili, Bina, Temel İhtiyaç, İlaç, Dost, Yaşam Tarzı 28 24,3
Yol Gösterici Pusula, Ampul, Yol, Bilimin Öncüsü 7 6
Sonsuzluk Sonsuzluk, Deniz, Okyanus, Uzay, Gece, Vaha, Kuyu, Rüya 16 13,9
Bakış Açısı Bulmaca, Zor Bir Ders, Salgın Hastalık, Soyut Resim, Hırçın 

Bir Çocuk, Sıradan bir Ders,  Korku Filmi, Çerez, Oyun
28 24,3

Hayatın Kendisi Hayat, Hayatın Mantığı, Dünya, Kainatın Dili 36 31,3

Tablo 2 de matematik öğretmeni adaylarının “matematik” kavramına yönelik olarak geliştirdikleri metaforlara 
ait kategoriler görülmektedir. Buna göre; Hayatın Kendisi kategorisi (f=36, %31,3) altında toplanan metaforları 
üreten öğretmen adaylarının matematiği hayatın kendisi ile özdeşleştirdikleri görülmektedir. Bu bakış açısına sahip 
olan öğretmen adaylarının, matematiği hayatın olmazsa olmazları arasında gördükleri söylenebilir. Bununla birlikte 
Gereksinim kategorisi (f=28, %24,3) içerisinde yer alan metaforları geliştiren öğretmen adayları açısından da matematik 
kavramının insan yaşamı için önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Bu kategoriye giren metaforların; öğretmen 
adaylarının hayatlarını devam ettirebilmek için gerekli olan ihtiyaçlarından oluştuğu görülmektedir. Bu düşünceye 
sahip olan matematik öğretmeni adaylarına göre matematik hayatın vazgeçilmez ihtiyaçları arasındadır. 

Bakış Açısı kategorisi (f=28, %24,3) içerisinde ise, matematik öğretmeni adaylarının genellikle olumsuz yöndeki 
zihinsel imgeleri yer almaktadır. Bu kategorideki metaforları geliştiren öğretmen adaylarının matematik yaparken 
zorlandıkları ve çok istekli olmadıkları söylenebilir. Bununla birlikte Oyun (f=2) ve Çerez (f=2) metaforlarını üreten 
öğretmen adayları ise; matematiğin sadece bu konuda başarılı olabilenler için zevkli hale geldiği yönünde görüş 
belirtmişlerdir.

Sonsuzluk kategorisi (f=16, %13,9) oluşturulurken bu kategoriye ait olan bir metafordan yararlanılmıştır. Çünkü 
bu kategori içerisinde yer alan metaforların en belirgin ortak özelliklerinin sonsuzluk olduğu fi kri ağır basmıştır. 
Bu bakış açısına sahip olan öğretmen adayları, matematiğin geçmişten günümüze kadar geliştiği ve bilgiye ulaşma 
noktasında da bir sınırının olmadığını düşünmektedirler. Bununla birlikte matematiği öğrenmeye başlayanlar için de 
öğrenmenin bir sınırının olmadığı vurgulanmıştır.

Matematiğin diğer bilimlere ve farklı düşünmeye olan katkısına vurgu yapan zihinsel imgeler Yol Gösterici 
kategorisi (f=7, %6) altında toplanmıştır. Bu kategoride yer alan öğretmen adaylarının görüşlerine göre, matematik 
bilimin gelişmesinde önemli bir rehber vazifesi görmektedir.
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Tartışma ve Sonuç

Orta öğretim matematik öğretmeni adaylarının, matematik kavramına yönelik metaforlarını incelemeyi 
amaçlayan bu çalışmada matematiğin değişik kavramlarla ilişkilendirildiği görülmüştür. Buna göre, araştırmaya 
katılan matematik öğretmeni adaylarının büyük bir çoğunluğu matematiği hayatın değişmez bir parçası, gereksinim, 
sonsuzluk ve yol gösterici olarak nitelendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Genellikle öğretmen adaylarının matematikle 
ilgili olumlu görüşe sahip olmaları, matematikten zevk almaları ve sevmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
yüzden bu kategorilerde yer alan öğretmen adaylarının, meslek hayatlarında öğrencilerine matematiği daha eğlenceli 
aktarabilecekleri düşünülmektedir. Çünkü öğretmen adaylarının öğretmekle yükümlü oldukları kavramlarla ve 
öğretmenlikle ilgili algıları ve tutumları o kavramları nasıl aktaracağına işaret eder (Öztürk, 2007). 

Öğretmen adayları tarafından matematik kavramına yönelik olumsuz tutum ve görüşlerini temsil eden 
metaforlarda geliştirdikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarının matematik hakkında geliştirdikleri olumsuz metaforlar 
bakış açısı kategorisi içerisinde yer almaktadır. Bu kategori içerisinde yer alan görüşlerin genellikle matematiğin 
zor ve sevilmeyen bir ders olmasından dolayı ortaya çıkmaktadır. Öğretmen adaylarının ileride öğretecekleri 
ders hakkında bu şekilde olumsuz tutum geliştirmeleri meslek hayatlarında karşılarına bir engel olarak çıkacağı 
düşünülmektedir. Çünkü üniversite eğitimi almakta olan bireyler ön öğrenmeleri ile getirdikleri algılarına fakülte 
hayatları boyunca karşılaştıkları öğretmenler, yaptıkları gözlemler ve öğrencilik yaşamları sürecince edindikleri 
deneyimlerini ekleyerek olay, durum ve olgulara karşı yeni algılar geliştirirler (Öztürk, 2007).   Bu yüzden genelde 
öğretmen yetiştiren kurumlarda görev yapan öğretim elemanlarının özelde ise matematik öğretmeni adayı yetiştiren 
öğretim elemanlarının iyi birer rol model olması gerekmektedir. Bu sayede matematiği sevmeyen veya bu derste 
zorlanan öğretmen adaylarının kendilerini geliştirmeleri yönünde destek sağlanabilir.
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COMPARING THE IMPORTANCE OF MANAGERIAL AND LEADERSHIP 

BEHAVIORS FROM VIEWS OF SCHOOL PRINCIPALS AND TEACHERS
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Abstract

Purpose of study: Present study has been   conducted to   compare importance of managerial 
and leadership behaviors from views of schools’ principals and teachers in Zahedan.

Research Method: Participants were 59 school principals, were selected by systematic 
random sampling and 118 teachers were selected by simple random sampling from subset of 
same principals. Participants responded to the leadership behavior Inventory (Couzes and Pas-
ner’s, 1987) and to the managerial behavior Inventory (Peterson, 2000). Results were analyzed 
by using, paired T-test and independent T-test.

Result and discussion: Study fi ndings showed that Encourage the heart is the most im-
portant from the view of principals and modeling the way is the most important from the view 
of teachers. Also, Challenging is the least important from the view of teachers and principals. 
Analyses of data showed that principals and teachers paid attention equally to leadership and 
managerial behaviors. The Results also showed that female principals paid more attention to 
leadership and managerial behaviors than male principals. Furthermore, results showed that 
male and female teachers paid attention equally to leadership and managerial behaviors.

Key words: Managerial Behavior, Leadership Behavior, School Principals, Teacher.
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INTRODUCTION

In every organization, leadership and management are a key process and the most important factor for success 
or failure of an organization (Anand, 2010). There is an emphasis on educational leadership, leaders’ preparation 
and leaders’ roles in the twenty fi rst century educational system (Lyles, 2009). Because, the leaders in educational 
organizations are signifi cant due to their constructive role in making the future of society (Boyd, 2004). Kouzes 
& Posner reasoned that the leadership is a set of skills that can be acquired (Posner, 2010); and, leadership is the 
management which is, a combination of offi cial ranks, knowledge, information, intelligence, bravery and severity 
(Collins, 2002), and causes the vision and relationship among the staff (Palmgren, 2010). Leaders and managers 
penetrate their staff through their behaviors (Shamir, et al, 2005), Due to that the staffs’ understanding of leadership 
and management is infl uenced by the leadership and managerial behaviors of the managers (Burke, et al, 2009). 
Thus, awareness of differences between the management and leadership behaviors in creating the organization, 
organization changes and guiding the organizational teams are important (Bolzmann, et al, 2007), and infl uences 
on the improvement and performance constancy of the organization. Managers and leaders have different points of 
view towards the aims, working concepts, personal style and understandings (Weaver & Usaf, 2001). School leaders’ 
(educational) roles, education improvement and students learning (Usdan, et al 2000; Watson, 2009), and school 
(educational) principals’ roles are to guide the activities in order to achieve the goals (Bush, 2008) and to cause the 
discipline and stability in the organization (Collins, 2002). So, even though there are obvious differences between 
management and leadership, these two concepts overlap with each other and complete each other (Weaver & Usaf, 
2001); for example, when managers penetrate in the group to have the staff evolved for aims they play leadership role 
and when They are put in the process of planning, organizing, guidance and controlling the activities, they do the role 
of management (Farahbakhsh, 2007). Peterson determines the management behaviors in more details and considers 
them to include reward, Delegation of authority, role cl  arifi cation, goal setting, supervision, Training, informi  ng, 
coordinating, work facilitation and discipline (White, 2005).

Since 1940, researchers have been inclined to determine the leadership behavior, especially infl uential leaders’ 
behaviors. In the   late 1930, at IOWA Univer  sity three kinds of leadership behaviors were determined, Democra  tic style, 
Autocratic style and Laissez   Faire style (Morero, et al, 2007). In the late 1940 and 1950, advanced researches were 
conducted at Ohio and Michigan universities; at Ohio university two kinds of leadership behavior were determined; 
Task based and Relation based (Mc Guire & Silvia, 2009). At Michiga  n university two kinds of leadership behavior 
were determined; Employe    e Orientated and Production Orientated (Madlock, 2008). According to Kouses and Posner 
leadership behavior consist of: modeling the way, inspiring a shared vision, challenging the process, enable other 
to act and encourage the heart (Condren & Martin, 2006). As regards, in this study, this view of leadership was 
investigated, we explain features of it.

1) Modeling the way: leaders have a bright view about their business value and beliefs; therefore, they matched 
their behaviors with these values, using modeling the way from they what expect, they put the people in their wanted 
way to act (Russell, 2000). thus, modeling the way is, considering the sample and model and planning for little 
victories (Razzalli, 2007).

2) Inspiring a shared vision: Leaders make a vision of future in their minds and this picture leads them forward 
(Weaver& Usaf, 2001). So, inspiring a shared vision consists of, future imagination and attracting others to follow the 
future (Gatlin, 2010).

3) Challening the process: Leaders are looking for opportunities to change the current Situations and to perform 
these actions they risk and accept it as an inevitable educational opportunity (Kozes, & Posner, 2001). Therefore, 
challenging the process includes, searching for opportunities for experiment and risking and fi nding the ways for 
changing the current conditions (Hyatt, 2010).

4) Enabling other to act: Successful leaders propagate the cooperation (Fullan, 2007), they know, for achieving 
the goals, a person should feel self-power and ownership and leaders should provide this feel for people (Stumpf, 
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2007). Thus, Enable others to act consists of developing the cooperation and encouraging the persons (Gatlin, 2010; 
Timothy & Cox, 2007).

5) Encourage the heart: Leaders increase the passion in their staff, with encouraging and appreciating them and 
encourage them to work (Razzalli, 2007). Thus, Encourage the heart includes, recognizeing other’s participation and 
distinguishing other’s roles and celebrating success and achievements (Zagorsek, et al, 2006).

Riley (1991) about the importance of managerial behaviors, stated that Encourage the heart is the least important 
behavior among the fi ve behaviors. Elliot’s (1990) showed that modeling the way is the most important factor from 
the view of trainers. Research fi ndings of Okorie (1990) in the fi eld of leadership behaviors indicated that teachers’ 
understanding is remarkably different with those of principals. Quitugua (1990) revealed that leadership behaviors in 
male and female teachers are different from female and male principals (Manning, 2004). Also, Osborn’s & Vicars 
showed that sex does not infl uence leadership behavior (Osborn & Vicars, 1976; Kipnis, 1983). Naeemullah (2010) 
showed that female principals show better managerial behaviors.

So, principals are expected to act in schools as leader, because the success of a school in the way of achieving 
goals depends on the capability of principal in the fi eld of staff leadership (Farahbakhsh, 2007). Then, the existence 
of adequate managerial and leadership behaviors based on the school situation is one of the factors of success in 
educational aims. The main aim of the present article is to investigate the differentiation of inclination towards 
managerial and leadership behaviors of school principals from the view of principals and teachers and also comparison 
between female and male principals. Therefore, this research is looking for the answers to these questions. 1) How 
important are the subscales of leadership behaviors from the view of principals and teachers? 2) Which is more 
important to principals and teachers, leadership behaviors or managerial behaviors? 3) Does the gender of principals 
and teachers in the fi eld of caring leadership and managerial behaviors make any difference?

METHOD

The descriptive survey model was employed in the study. Participants were 59 (34 male and 25 female) school 
principals of high school of Zahedan City, were selected by systematic random sampling and 118 (68 male and 50 
female) teachers were selected by simple random sampling from subset of same principals.

The participants responded to two inventories: 1) Leadersh  ip Behavior Inventory (Couzes and Pasner’s, 1987): 
This Inventory consisted of 5 subscales (Ch  allenging the process, Modeling the way, Encourage the heart, Enable 
other to act and inspiring a shared vision) including 5 items for each subscale with a 5 point Likert scale (25 items 
total). 2) Managerial Be  havior Inventory (Pe  terson, 2000): This Inventor  y consisted of ten subscales, which assess 
the managerial behaviors, such as: reward, permission giving, clarity of roles and aims, aim adjustment, supervision, 
education, informing, coordination, facilities and performance of working and discipline. This subscales assessed by 
10 items, each item is rated on a fi ve-point Likert scale. 

Apart from having good internal and external validity, the leadership behavior inventory and managerial behavior 
inventory also have been successful in obtaining good reliability data. Reliability estimates for the scales in the two 
inventories were obtained through Cronbach’s (1951) alphas. Generally the Cronbach alpha coeffi cients in the present 
study are 0.86 for leadership behavior inventory and 0.74 for managerial behavior inventory. The obtained data was 
analyzed by employing some statistical techniques such as descriptive statistics, paired T-test   and independent T-test 
techniques.

FINDINGS

Question 1: How important are the subscales of leadership behaviors from the view of principals and teachers?
Results of table 1 show that encourage the heart is the most important from the view of principals and modeling the 
way is the most important from the view of teachers. Also, challenging is the least important from the view of teachers 
and principals.
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Table 1: mean and standard deviation leadership behavior subscales’

  Leadership behavior subscales’
Principals Teachers
M S.D M S.D

Challenging the process 42.92 4.40 41.77 4.57
Inspiring a shared vision 45.12 4.98 45.02 3.86
Enable other to act 43.52 4.95 44.25 3.59
Modeling the way 45.77 3.75 45.08 3.32
Encourage the heart 46.16 3.58 44.82 3.42

Question 2: which is more important to principals and teachers, leadership behaviors or managerial 
behaviors?

  To analyze the related results of this question, paired T-test was applied and results are shown in   table-2 and 
table-3.

Table 2: Comparison between the importance of leadership behaviors and managerial behaviors from the view of 
principals

sig t df S.D M n

0.40 0.83 58
3.11 45.02 59 Importance Leadership Behaviors

4.25 44.71 59 Importance Managerial Behaviors

As shown in table-2, because of (t=0.83, p>0.05) there is no statistically signifi cant difference between the mean 
scores importance of leadership behaviors and managerial behaviors from the view of principals. So we can claim that 
the importance of leadership behaviors and managerial behavior are same to principals.

Table 3: Comparison between the importance of leadership behaviors and managerial behaviors from the view of 
  teachers

sig t df S.D M n

0.10 1.64 117
2.83 44.45 118 Importance Leadership Behaviors
3.72 44.85 118 Importance Managerial Behaviors

As shown in table-3, because of (t=1.64, p>0.05) there is no statistically signifi cant difference between the mean 
scores importance of leadership behaviors and managerial behaviors from the view of teachers. So we can claim that 
the importance of leadership behaviors and managerial behavior are same to teachers, too.

Question 3: Does the gender of principals and teachers in the fi eld of caring leadership and managerial 
behaviors make any difference?

To analyze the related results of this question, independent T-test was applied and results are shown in table-4 
and table-5.

Table 4: Diff erentiation between the importance of managerial and leadership behaviors from the view of principals 
based on gender
sig t df S.D M n Gender

0.004* -2.99 57
3.32 44.04 34 Male

Leadership Behaviors
2.25 46.35 25 Female

0.004* -2.98 57
4.24 43.38 34 Male

Managerial Behaviors
3.59 46.52 25 Female

*p<.001
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  As shown in table-4 because of, for leadership behaviors (t=2.99, p<0.01) and for managerial behavior (t=2.98, 
p<0.01) there is statistically signifi cant difference between the mean scores of principals on gender and indicates 
female principals paid more attention to leadership and managerial behaviors than male principals.

Table 5: Differentiation between the importance of managerial and leadership behaviors from the view of   teachers 
based on gender

sig t df S.D M n Gender

0.96 0.04 116
2.82 44.46 68 Male

Leadership Behaviors
2.87 44.43 50 Female

0.77 0.28 116
3.56 44.94 68 Male

Managerial Behaviors
3.95 44.74 50 Female

As shown in table-5 because of, for leadership behaviors (t= 0.04, p>0.05) and for managerial behavior, (t=0.28, 
p>0.05) there is no statistically signifi cant difference between the mean scores of teachers on gender. 

DISCUSSION AND CONCLUSION

The purpose of the present study was to compare importance of managerial and leadership behaviors from views 
of schools’ principals and teachers. The results of the fi rst question of research demonstrated that among the leadership 
behaviors, from the view of principals, encourage the heart, and from the view of teachers modeling the way is the 
most important. The current results are consistent with the result of study that carried out by Elliott (1990), but this 
fi nding does not match with Riley’s (1991) research results. In this connection, we can reason that encourage the heart 
is important for principals because using encouraging the heart they can increase the cooperation and bring success 
to the organization. Also, modeling the way is important for teachers because, leaders using modeling the way, from 
what they expect, put persons in their ways to act and facilitate the way for persons to achieve the goals. Results also 
showed that among the leadership behaviors from the view of principals and teachers, challenging process is the least 
important, because challenging the processes may cause principals and teachers to encounter with some barriers that 
breeds failure to them and changes the situation. The results of the second question of research showed that principals 
and teachers paid attention equally to leadership and managerial behaviors, that these fi ndings do not match Okorie’s 
(1990) research fi ndings.

The results of the third question of research demonstrated that female principals paid more attention to leadership 
and managerial behaviors than male principals. The probable cause of this difference is that male principals are more 
risk-taking than female pri  ncipals; it’s possible that men due to having more confi dence, without considering the 
managerial leadership behaviors, saw themselves capable of doing the duties. Furthermore, results showed that there 
is no meaningful differentiation between male and female teachers based on leadership and managerial behaviors. 
This similarity between the view of male and female teachers can prove that male teachers were not in the place of 
managerial duties, to benefi t them their risking power or self-confi dence. In conclusion, both groups, male and female, 
expressed their opinions orally and similar results were gained. The current results are consistent with the results of 
studies that carried out by Quitugua (1990) and Naeemullah (2010).

Since the principal should supervise the school matters and at the same time play management and leadership 
roles, so it is recommended for principals to be trained to reform their expectations from their duties and utilize the 
managerial and leadership behaviors adequately.
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Abstract

Improvement of students’ academic qualifi cation is one of the main concerns of any educa-
tional system, then psychological and counseling theories may be applied in the way of reaching 
the point. This research investigated the effectiveness of training the Choice Theory of Glasser 
to teachers on improvement of students’ academic qualifi cation. The study was One Group Pre-
Post Test Quasi Experimental Design. Statistical universe included all teachers of Sarv Abad( a 
city in Iran, Kurdistan Province) Education Offi ce and teahers in Ghaleji Secondary School were 
selected as sample conveniencely. 8 sessions of training the Choice Theory were implemented 
for teachers. Within-Subject ANOVA was applied to analyze data; results showed signifi cant dif-
ference between students’ scores in pre and post test(P<0/01). Training the Choice Theory could 
affect and improve students’ academic qualifi cation.
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Introduction

Educating today’s children is in constant fl ux. Keeping students motivated and eager to learn is an important 
task. Educators must use strategies to keep students engaged in their learning and provide an education that will meet 
the needs of today’s society. According to Hatch and Bowers (2002), the primary mission of school counselors is 
to support and encourage academic achievement. Many school counselors often try to work in isolation to meet the 
needs of students, even though the ratio of students to counselors is usually very high. This approach might indicate 
success, but only for a small number of students, usually the very high or very low achieving students. The American 
School Counselor Association (ASCA,2005) has provided a clear and concise defi nition of what constitutes a school 
counseling program in the modern age: A school counseling program is comprehensive in scope, preventative in 
design and developmental in nature. The ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs is 
written to refl ect a comprehensive approach to program foundation, delivery management and accountability. School 
counseling programs are designed to ensure that every student receives the program benefi ts. (p.13)

School counseling programs exist to provide services and implement programming that has a positive impact 
on student achievement. In this study, the infl uence of a school counselor-directed training program for educators 
that teaches the theory and methods of William Glasser’s Choice Theory and Reality Therapy was examined. The 
beliefs behind the teacher training program are that school climate will improve, and as a result achievement scores 
will increase. William Glasser’s model focuses on improving the responsibility level of students by helping them 
realize that they are in control of themselves. This often increases intrinsic motivation. One of the theories about why 
achievement will increase as a result of using choice theory and reality theory methods is because students will be 
more intrinsically motivated to learn.

The ASCA Model (2005) suggests that school counselors need to be more active in the systemic processes of the 
school and collaborate with teachers, parents, administration, and outside services to provide comprehensive services to 
a larger number of students. A school counseling based intervention program of training teachers and staff is one way that 
a school counselor can use systemic methods to collaborate with school personnel to reach more students (ASCA, 2005).

Training teachers how to utilize the theory and strategies of William Glasser’s (1998) CT/RT is an example of a 
collaborative and systemic intervention program that is aligned with ASCA (2005) and the Education Trusts’ defi nition 
of the role of the school counselor (The Education Trust, 2009). The premise of the program operates on the belief that 
if the classroom climate is a positive learning environment, then motivation will increase, behavioral problems will 
decrease, and school attendance will improve, which ultimately leads to enhanced academic success (Glasser, 2010).

The main precept of choice theory is based on the idea that people choose behaviors to attempt to meet their basic 
needs met. Glasser describes the fi ve basic needs that all humans possess as love and belonging, fun, freedom, power, 
and survival. The needs do not exist on a hierarchy; rather, everyone has different levels of need strength (Glasser, 
1998). Glasser (1998) believes that relationships are paramount to living a healthy life and that all ills can be traced 
back to a relationship defi cit or problem.

Theoretically, if a person’s basic needs are not met, then he or she will act in a way to get his or her needs met. 
For instance, a student who does not feel powerful may be disruptive in class to feel more in control. If a teacher 
recognizes that the student does not feel powerful in his or her life, then a teacher might respond with giving the 
student an opportunity to gain power in a healthy way. As a result, the power is met in a positive way and the need 
to disrupt to meet his or her power need will dissipate. Many times teachers might have to share their power to allow 
students to have some infl uence on the classroom climate and rules. This can be very diffi cult for teachers to do; 
however, the results are usually worthwhile. A high school teacher in Detroit, Michigan who uses reality therapy in 
her classroom reports “I had to give up power, to gain power” (Agency for Instructional Technology DVD, 1994). She 
has seen an increase in student participation, motivation, and achievement, and a decrease in discipline infractions 
(Agency for Instructional Technology DVD, 1994).

Glasser believes that CT/RT is a perfect match for improving achievement in schools. He wrote the books Schools 
without Failure in 1969, Control Theory in the Classroom in 1986, The Quality School in 1990, and Every Student 
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Can Succeed in 2000. Some schools across the country have incorporated Glasser’s ideas according to his program for 
implementation and are categorized as “quality schools”. Currently there are schools that are labeled as quality schools 
across the United States of America (Wubbolding, Roby, & Brickell, 2011).

Glasser purported that part of the reason CT/RT is effective in the classroom is because students begin to operate 
from an internal locus of control rather than an external locus of control. The act of learning becomes a part of a student’s 
quality world, and intrinsic motivation becomes more meaningful than extrinsic rewards (Glasser, 1992/1998). Deci, 
Ryan, and Koestner (1999) completed a meta-analysis of research studies measuring the impact of intrinsic rewards 
compared to extrinsic rewards to change behavior. The results showed that intrinsic rewards were signifi cantly better 
than extrinsic rewards for creating positive change. Extrinsic rewards might work at fi rst, but after the extrinsic reward 
was removed, the unwanted behaviors resumed (Deci,Ryan, & Koestner, 1999).

Parish (1992) discussed the importance of teachers being able to model effi cient behaviors that help students 
learn about CT/RT. If teachers are continually operating from an external focus, then it will be next to impossible for 
students to be able to operate from an internal locus of control and get their basic needs met (Parish, 1992). Therefore, 
teachers need to realize how they feel when they are valued, given tasks they perceive as meaningful, and not coerced 
to behave in certain ways as an educator, spouse, parent, etc.(Glasser,1990; Parrish, 1992). Chances are that teachers 
will feel more motivated to perform well in their role, just as students will be more motivated to achieve.

As mentioned above, the role of the school counselor is to remove barriers to learning that ultimately affect school 
achievement . A school counseling based intervention program of training teachers and staff is one way that a school 
counselor can use systemic methods to collaborate with school personnel to reach more students; so the intent of this 
study is to determine if training the Choice Theory of Glasser to teachers improves students’ academic qualifi cation. 

Method

The study was One Group Pre-Post Test Quasi Experimental Design. Statistical universe included all teachers 
of Sarv Abad( a city in Iran, Kurdistan Province) Education Offi ce and teahers in Ghaleji Secondary School were 
selected as sample conveniencely. After giving monthly report cards to students in September, teachers of one 
classroom(included 24 students) were asked to participate in a training course on the basis of Choice Theory of 
Glasser in order to improve academic qualifi cation of students. School counselor was in charge of performing the 
course. 8 sessions of training the Choice Theory were implemented for teachers which lasted 1 month. After giving 
monthly report cards to students in December, researchers compared scores of students in September and December. 
Within-Subject ANOVA was applied to analyze data. Description of 8 training sessions illustrated in table1.

Table1. summary of 8 sessions 

Session no Session description
1 Introduction of the project, commitment to perform the project
2 Changing attitudes of teachers from previously applied methods to the new pattern
3 Discussion and debate about job satisfaction and its relation with the concept “joyance” of Glasser 

which is neglected in the schools
4 Description of theoretical basis of Choice Theory, quality world, involvement, failure identity, self-

worth, love and being loved
5 7 harmful behavior and 7 positive alternative behavior in Choice Theory of Glasser for real life
6 7 harmful behavior and 7 positive alternative behavior in Choice Theory of Glasser for school and 

classroom
7 Formative evaluation and pay more attention to aptitude-based tasks
8 Reviewing previous sessions, make clear ambiguities and misunderstandings, make oneself ready 

to teach and perform in the school which due to our behaviors and Choice Theory would be more 
like to real life
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Results

As mentioned earlier, in this study  students’ scores of two different periods(before training and after training) 
were compared together. In table 2 mean of 24 students’ scores have been listed(pre taining and post training).

Table 2. mean of scores

Lessons N Mean(pre training) Mean(post training)
Persian literature 24 13.625 14.917
Persian language 24 13.917 15.875
Mathematics 24 12.625 14.25
Chemistry 24 13.5 15.75
Biology 24 13.688 15.042
Theology 24 14.979 18.062
English language 24 13.396 14.292
Arabic language 24 14.062 14.485

As seen in table 2. Mean of scores in all lessons promoted. Within-Subject ANOVA was applied to consider if 
there is signifi cant difference between scores of pre and post training which its result shown in table 3.

Table3. tests of Within-Subjects Effects

Measure:MEASURE_1

Source
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta 
Squared

factor1 Sphericity Assumed 32.736 1 32.736 101.774 .000 .816

Greenhouse-Geisser 32.736 1.000 32.736 101.774 .000 .816

Huynh-Feldt 32.736 1.000 32.736 101.774 .000 .816

Lower-bound 32.736 1.000 32.736 101.774 .000 .816

Error(factor1) Sphericity Assumed 7.398 23 .322

Greenhouse-Geisser 7.398 23.000 .322

Huynh-Feldt 7.398 23.000 .322

Lower-bound 7.398 23.000 .322

As considered in table 3. there is signifi cant difference between scores in pre and post training(F(1,23)=101.774, 
P<0.001  2=0.816). It means training Choice Theory(C/T) of Glasser resulted in higher academic achievement.

Discussion

Findings of current study showed training C/T  to teachers can improve academic achievement of students. This 
result has been gained by Egan and Judson(2008). It can be said to explain the fi ndings of the current study that the 
school/classroom climate plays a role in improving student achievement (Mitchell, Bradshaw, & Leaf, 2010). In 
Mitchell, Bradshaw, and Leaf (2010), school climate is defi ned as “the shared beliefs, values, and attitudes that shape 
interactions between the students, teachers, and administrators (p. 3)”. The belief that students need to experience a 
positive environment in the classroom, consisting of mattering (Dixon & Tucker, 2008), love and belonging (Glasser, 
1988), and safety (Heydenberk, Heydenberk & Bochnowicz, 2006) is essential for students to experience positive 
educational outcomes. Neibuhr and Neibuhr (1999) found that high school freshman who reported experiencing 
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positive student-teacher relationships had higher grade point averages then their peers. This relates to Glasser’s need 
of love and belonging being met and as a result, the students showed higher achievement.

Motivation is often connected to academic success. In educational research literature, there are two commonly 
defi ned philosophies of motivation: 1) extrinsic motivation and 2) intrinsic motivation. Extrinsic motivation consists 
of giving a student an incentive or reward for completing a task. Rewards might be tangible, such as candy or a special 
privilege, or might consist of praise or receiving a high grade. The avoidance of an unpleasant activity or punishment 
is another method of employing extrinsic motivation methods (Dev & Poonam, 1997). Extrinsic motivation can be 
benefi cial at fi rst, but not long lasting (Glasser, 1988). Intrinsic motivation is defi ned as “the performance of activities 
for their own sake in which pleasure is inherent in the activity itself (Berlyne, 1965; Deci, 1975 as cited in Gottfried, 
1985, p. 631).” Academic intrinsic motivation is characterized by a mastery orientation, curiosity, persistence, a high 
degree of task involvement, and the learning of challenging, diffi cult, and novel tasks (Gottfried, 1990). Gottfried’s 
(1990) fi ndings showed that students in grades 4-9 with higher levels of academic intrinsic motivation showed 
signifi cantly lower academic anxiety, higher school achievement, and reported more positive perceptions of their 
academic abilities than their peers who had lower levels of academic intrinsic motivation. In younger elementary 
students, the fi ndings remained concurrent and showed that academic intrinsic motivation was signifi cantly related 
to achievement (Gottfried, 1990). An approach that some elementary schools use to increase student achievement is 
through increasing intrinsic student motivation (Covington, 2000). It has been recognized that intrinsic motivation 
level and achievement level are positively correlated (Gottfried, 1990). The integration of reality therapy methods in 
the classroom is one technique used to increase intrinsic motivation of students (Glasser, 1992/1998). If a student has 
his or her basic needs met through experiencing a positive school climate, then motivation to learn will increase and 
students will work harder, thus improving achievement (Neibuhr & Neibuhr, 1999).

Another explanation for the fi nding is related to teacher-student relationships. What is taught and how it is 
taught exert tremendous infl uence on student performance and learning. “Children,” Ashworth (1990) asserts, “are 
keenly aware of where they stand in the school community and of how they are perceived by other students and 
teachers” (p. 3). “By nature,” Ashworth (1990) adds, “human beings are social creatures…biologically intended to 
live, work, play and succeed together…deeply infl uenced by others and how they treat us” (p. 6). For Perry (2001), the 
“capacity to form and maintain relationships is the most important trait of humankind—without it, none of us would 
survive,learn, work, or procreate” (p. 32). In positive teacher-student relationships, Payne (2005) states “emotional 
deposits are made to the student, emotional withdrawals are avoided, and students are respected” (p.111). Moos 
(1979) and Goodenow (1993) suggest teachers who show personal involvement with students show those students 
that they are respected. These feelings of respect motivate and engage students toward increased positive productivity 
and academic achievement (Wentzel, 1997). There is abundant research stressing the importance of teachers caring 
for their students and believing that these students can learn and holding high expectations for them as learners (Barr 
& Parrett, 1995). Numerous studies suggest a connection between teacher beliefs and how they teach or fail to teach 
children (White-Clark, 2005). The relationship between a teacher and a student, therefore, is the foundation upon 
which learning rests. For many students, their successes or failures are largely dependent upon the relationships they 
enjoy or fail to enjoy with their teachers. Kohn (2006) suggests most children do not fail due to their cognitive abilities 
but because they feel unwelcome, detached, or alienated from signifi cant others in the educational environment. 
Effective teachers care about their students and demonstrate that they care in such a way that their students are aware 
of it. According to Thayer-Bacon and Bacon (1996), “Teachers who care about their students are remembered, effect 
change, stimulate growth, and are more likely to be successful at teaching their students” (p. 255). Research indicates 
that children who are securely attached to signifi cant adults become more curious, self-directed and empathetic. Such 
relationships foster achievement, autonomy and altruism (Brendro et al., 1990). Students need to feel affi rmed and 
to be assured they are valued. They need to be challenged and they need to know they can succeed at a high level of 
expectation. Teacher expectations can be very powerful and can infl uence a student’s attitudes and actions and lead to 
success or failure (Tomlinson & Eidson, 2003). The research supports that relationships between teachers and students 
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are critical for academic achievement and school success. According to its 2002 Set for Success report, the Ewing 
Marion Kauffman Foundation (Blankstein, 2004) asserts, “positive relationships are essential to a child’s ability to 
grow up healthy and achieve later social, emotional, and academic success” (p. 59). Lewis ( 2000) also concluded that 
fostering relationships between children and adults provides opportunities for them to “see each other in new ways” 
(p. 643). According to Glasser (1992), “The better we know someone and the more we like about what we know, the 
harder we will work for that person” (p. 30). Similarly, Ryan and Patrick (2001) found that students who believe that 
their teachers care about them perform better on tests.
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CLASSROOM EFFECTS ON THE EFFECTIVENESS OF A SCHOOL

Habip Özgan*                                                    Mustafa Toprak**

Abstract

This study aims to assess the effects of classroom environment on the overall effectiveness 
of a school. Whether steps towards effective schools should be taken from top-down, that is from 
leaders, or bottom-up, that is from other members of school has been a matter of discussion. 
The truth is that a leadership that cannot reach classes cannot be considered to be an effective 
leadership. Among many factors leading up to effective schools, classroom environment is one 
of the most signifi cant. Quality of classroom teaching and learning, teachers’ characteristics, 
nature of teacher-student, student-teacher and student-student interactions, the way confl icts are 
resolved in class, learning habits, attitudes towards learning and how these factors are refl ected 
on students’ academic success and their social and cognitive attitudes play a role in increasing 
effectiveness of schools. 

Keywords: Classroom Environment, Quality of Teaching, School Effectiveness, Teacher 
Characteristics. 
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INTRODUCTION

In recent years, class-level effectiveness and quality of instruction in classes have gained importance for the 
research on school and instruction. Whether school in macro-level infl uences class context or vice-versa has been a 
matter of discussion for years. Delving into school effectiveness research liteature, it is possible to see that there are 
a lot of studies showing that in order to ensure a change in a school, leadership, school-parents cooperation, school 
climate and culture are indispensable assets. The questions that this study will focus on are:

• Should school improvement efforts start from top or bottom level of the organization?

• What characteristics of classes contribute to overall school effectiveness of a school?

Leadership in school change efforts

As Townsend (1997) notes, nearly fi fty discrete characteristics are identifi ed as being consistent with improved 
school effectiveness. Apart from these, in trying to put these characteristics in priority order, he enumerates a lot of 
other qualities an effective school has to embody:

• A Clear School purpose (Policy),

• Academic and Administrative Leadership,

• Dedicated and Qualifi ed Staff,

• Staff Development,

• High Expectations,

• Academic Focus on the curriculum,

• Time on task, Monitoring students Progress,

• Safe and Orderly Environment, 

• Positive School Climate, 

• Home school relations, 

• School-based decision making,

• Teachers take responsibility for and are involved in school planning, 

• Positive motivational strategies, 

• Opportunities for student involvement (Townsend, 1997).

 Looking at all these features that are naturally among a school leader’s goals to be achieved, we can’t help asking 
how all these characteristics could be integrated into a school culture. The question itself is harder than coming up 
with all these characteristics mentioned. Taking school-context into account, we can conclude that while theories 
behind school processes are of high importance, the “know-how” abilities that teachers, school leaders and all other 
partners involved in schools have to own are crucial, as well. That’s, knowing about implementation strategies will 
show the way the change will take place. In that sense, whether there will be a bottom-up or top-down process in 
implementation process should be determined. 

 Elaborating more on top-down or buttom-up processes, the school change policies adopted in the US with the 
publication of A Nation at Risk in 1983 shed light on how to initiate change plans. The policy sparked a major wave 
of educational reform that focused on a need for greater governmental regulation of schools by raising standards for 
graduation and increasing testing requirements. Mandates and inducements were the favored policy instruments to 
promote excellence and effi ciency (Stringfi eld, 1997). Decisions were made at the state level under former President 
Reagan’s new federalism, thus reducing local control at the school site level. These reforms allowed teachers little 
freedom to decide the curriculum as a whole or to determine what to teach in their classrooms (McNeil, 1988). 
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Policy makers soon concluded that top-down implementation of standardized policies did not meet the diverse 
needs of students at the classroom level (Stringfi eld, 1997). The changes we are talking about in the US case are 
whether they should be at state level or school level and the policy makers agreed that teachers are best poised to make 
decisions about what their students need (Darling-Hammond, 1988). The failure seen by American educationalists 
was that the change should occur from bottom to top not vice-versa. Transferring this to school level, what we mean by 
bottom is of course class context and teacher characteristics and that any change effort has to start from improvement 
of classes.

Class context, quality of instruction and its attributes

Class context is not only to be interpreted as a simple aggregation of students’ characteristics, but as an educational 
or socio-psychological construct with an additional potential of explanation beyond students’ characteristics. Class 
context also refers to instruction quality, knowledge structuring strategies, grade level, socio-economic status of the 
students, cognitive prerequisites, ethnic composition, instructional styles, subject matter, lesson segments (Wolfgang, 
Treinies, 1997). As John Anderson, the head of New American Schools (NAS) articulates, national academics focus 
on the class level change which refers to well-designed materials and more comprehensive, detailed professional 
development programs. Referring to the fact that systemic changes should start from curriculum content enrichment, 
Schlecty (2005) believes that in order to have engaged students who learn at high levels and have a profound grasp 
of what they learn, and who can transfer what they learn to new contexts, instead of compliant students who fi nd no 
meaning in what they learn in class, who try to attain to miniums and only try to meet exit requirements, the content 
should be restructured as to have content richness and texture by which he means curriculum content should appeal to 
students and arise the desire to learn meaningfully. 

We use the term ‘class context’ in this double meaning: (a) cognitive abilities as an aggregated characteristic, (b) 
educational process as a global feature (Wolfgang, Treinies, 1997). Class context is the environment where the core 
activities of schooling process take place. It is where teaching-learning take place, where social living principles are 
learned and where students encounter emotional experiences. Restricting class context only to a place where student 
strive for academic excellence is a misperception as students learn how to behave and how to conduct social behaviors 
in micro-level, as well.  So, in addition to academic dimensions, there are social and emotional dimensions of a class 
context.

In an international study, Scheerens, Vermeulen, and Pelgrum (1989) found that the class variables explained more 
variance of students’ achievement than school variables did (Wolfgang, Treinies, 1997). Mortimore (1993), Scheerens 
(1993) and other researchers take the view that in the fi eld of teaching research there are a lot of important results 
which have not been integrated enough into research on school effectiveness (cited in: Sammons, 95). Although, in 
his study about key characteristics of effective schools, Sammons (95) also stresses that there is less evidence about 
classroom processes that are important in determining a school’s success, later studies show the profound effects 
of class context on an effectiveness of a school. Within that context, teachers are directly responsible for creating 
activities leading to results that will help students learn. (Schlecty, 2005).

Schools are made up of classes in the fi rst place which are governed by teachers. In that sense, classes are the 
building blocks of school the strength of which depends largely on how these blocks are constructed, how they 
are managed and how they are maintained. Student outcomes to a great extend determines the success of a school. 
Although from the point of view of many school leaders, academic outcomes such as test results are the ultimate 
indicators of effective classes, schools are bound to achieve some social/affective outcomes, as well. In that sense, a 
very “powerful learning and teaching” have to be achieved in classes (Hopkins, 2001). 

Referring to that “powerful learning and teaching”, Hopkins (2001) maintains that ‘effective student learning’ 
is commonly equated with a range of test scores or examination results, rather than something broader. Powerful 
learning is more than just results and scores, it subsumes a range of cognitive and affective processes and outcomes. 
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The challenge is to fi nd ways of raising levels of attainment while at the same time helping students become more 
powerful learners, by expanding and making articulate their repertoire of learning strategies.

A key focus for authentic school improvement is high quality teaching. This refl ects the teacher’s ability to create 
powerful learning experiences for her students. Successful teachers are not, as Joyce and Showers (1991) note, simply 
charismatic, persuasive, and expert presenters; rather, they provide their students with powerful cognitive and social 
tasks and teach them how to make productive use of them.

Talking about the evidence of effectiveness in a school, Sammons (1995) maintains that most school effectiveness 
studies have focused on academic achievement in terms of basic skills in reading and mathematics, or examination 
results (Goodlad, 1984). He also mentioned that only some studies provided evidence of important differences in 
social/affective outcomes such as attendance, attitudes and behaviour (Reynolds, 1976; Rutter et all, 1979; Mortimore 
et all,1988a). So, we may note that as schools exist and develop in their social environment, it is very natural that they 
have a mission to shape characteristics of its members. These members all go through and are infl uenced by schooling 
process (Sammons, 1995). 

Of course, pupils come to schols with some intake characteristics and these also infl uence success of the students. 
But, as schooling is a long process that infl uences students’ development largely, class context, the way teachers 
behave and interact with students, the way students interact with each other, the way learning occurs, the perceptions 
teacher and pupils hold towards learning and life in general have an overwhelming effect on students outcomes. 

In that sense, it is useful to claim that instructional climate is an important factor in determining school effectiveness 
(Grift, Hutveen, Vermeulen, 1997).  Grift, Hutveen and Vermeulen (1997)  in their study on school climate emphasize 
the fact that social school climate and social class climate have to be integrated. They point out that student behaviour 
and student attitude (e.g. enjoyment in learning) can be seen as outcome measures that can be infl uenced by learning 
climate. Schlecty (2005) makes a comparison between attendance, compliance, attention and commmitment. He notes 
that school systems today function under the pretense of compliance and attendance. Compliant and attendance do 
not produce learning while students who put meaning to what they learn and identify with it are engaged learners. 
Compliant and attentive learners just do what they are asked to do while engaged learners who are actively attending 
and committed to learning tasks analyze and question what they are taught.  Our classroom enivironments must be 
designed to make students more engaged in the tasks they are given.

Student behavior and student attitudes are good indicators for the quality of instructional climate (Grift, Hutveen, 
Vermeulen, 1997). That’s why, it is possible to argue that safe, task-oriented, orderly learning environment with 
useful teaching strategies will create desirable behaviors in students. Getting both academically and social/affectively 
desirable behaviors from students will add to the strength of school effectiveness.

Cohen (1983) also notes that school effectiveness is clearly dependent upon effective classroom teaching. Similar 
conclusions about importance of teaching and learning at the classroom level are evident in reviews by Scheerens 
(1992), Mortimore (1993) and Creemers (1994).  Sammons (1995) mentions the quality as well as the quantity of 
teaching and learning that take place in class.

Creemers (1994), likewise, in his book The Effective Classroom elaborates on class context and quality of 
instruction and argues that the classroom is the most important place for achieving educational effectiveness. It is 
acknowledged that teaching quality, time, and opportunity at the classroom level are infl uenced by factors at the 
school and classroom level that may or may not promote these classroom factors. Thus, indirectly these factors may 
contribute to students’ learning achievement as well, respectively may hinder this to take place. So, it can be argued 
that while classroom outputs such as test scores, whether students are engaged in higher order thinking skills infl uence 
the effectiveness of a school, school level variables such as positive instructional climate, effective leadership, how 
innovation is perceived by all members of the school affect clasroom level effectiveness. Creemers (1994)’ table that 
shows the details of quality of instruction is given below:
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Figure 1. The basic model of educational effectiveness: quality of instruction (Creemers, 1994, p. 98). 

For Creemers (1994), a quality instruction cannot be ensured without the quality of teacher behaviours, grouping 
procedures and the design of curriculum. How teacher perceive these features add a lot to overall quality of instruction 
and class context. He also maintains that the quality of instruction the details of which are given above have a profound 
effect on the general effectiveness of a school. Schlecty (2005) argues that all school programs that do not enhance 
student learning must be abandoned. A school’s fi rst mission is to create safe and rich learning environments, to come 
up with good works for students, and to annihilate obstacles beyond teachers to achieve these goals.

Paralell to the features mentioned by Creemers (1994), while talking about increasing the quality of instruction, 
Hopkins (2001) touches upon four characteristics a powerful teacher has to have: a) the creation of powerful learning 
experiences, b) perspectives on the research on curriculum and teaching, c) a framework for thinking about teaching, 
d) the nature of teaching style (p.72).

a) Creating Powerful Learning Experiences: Teaching cannot be confi ned to only present the material and let it 
happen. It is more about how to integrate learning content to learning experiences through use of appropriate teaching 
strategies. 

In Models of Learning: Tools for Teaching (Joyce et al., 1997: 7) the idea of powerful learning experiences is 
expressed in this way: 

“Learning experiences are composed of content, process and social climate. As teachers we create for and with 
our children opportunities to explore and build important areas of knowledge, develop powerful tools for learning, and 
live in humanising social conditions.” 

It is the integration of ‘content, process and social climate’ that puts the ‘power’ into the powerful learning 
experience. Bruner (1966:21) has written evocatively about the dialectic between curriculum, teaching and learning. 
In his book, Towards a Theory of Instruction, he wrote:

“Let me conclude with one last point. What I have said suggests that mental
growth is in very considerable measure dependent upon growth from the

outside in – a mastering of techniques that are embodied in the culture and

that are passed on in a contingent dialogue by agents of the culture.”
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There is a similarity between Bruner’s notion of ‘mental growth’ and what has been referred to here as ‘powerful 
learning’. He argues convincingly for an integration of the ways in which individuals develop and grow, the ways in 
which they are taught, and what it is that they are taught. Teaching is more than just presenting material, it is about 
infusing curriculum content with appropriate instructional strategies that are selected in order to achieve the learning 
goals the teacher has for her students (Hopkins, 2001).  It will be more useful if students not only learn but also 
experience whatever they are involved in the class. The person who has the most responsibility in that sense is of 
course the class teacher.

b) Perspectives on the research on curriculum and teaching: One of the most important barriers for creating 
an effective class context and teaching methods is that most teachers are not informed enough about the research on 
teaching. The lack of profound knowledge and insights about curriculum designs and learning strategies result in 
problems that put obstacles beyond effective teaching. In addition to not knowing enough about the nature of teaching 
and learning, teachers often do not keep up with the latest developments in their area. Joyce (1997: 43) mentions some 
key lessons for school improvement and for creating effective class: 

• There are a number of well-developed models of teaching and curriculum that generate substantially high 
levels of student learning than does normative practice.

• The most effective curricular and teaching patterns induce students to construct knowledge – to enquire into 
subject areas intensively. The result is to increase student capacity to learn and to work more effectively.

• The most effective models of curriculum and teaching increase learning capacity for all students, greatly 
reducing the effects of gender, socioeconomic status, linguistic background, and learning styles as factors 
in student learning.

This is just one model teachers have to be updated about. Learning about the nature of learning, various curriculum 
designs, learning behaviors will all lead to a more powerful class context.

c) A framework for thinking about teaching: How teaching and its nature is viewed by individual teacher 
contributes a lot to the quality of teaching. How teacher maintains his relationships with students, how he integrates 
his teaching skills into meaningful learning experiences are very important in creating a positive atmosphere in a 
class. Teachers’ skills, relationships they create with students and the models they base their teaching are important in 
creating that class atmosphere (Hopkins, 2001).

d) The Nature of Teaching Style: Teaching style refers to teacher perceptions, teaching models and strategies. 
It is about how teacher refl ects on teaching processes. In his book, School Improvement for Real, Hopkins (2001:90) 
notes that it is through refl ection that the teacher harmonises, integrates and transcends the necessary classroom 
management skills, the acquisition of a repertoire of models of teaching, and the personal aspects of her teaching into 
a strategy that has meaning for her students. 

In a comparative study of policies aimed at improving teacher quality conducted for the OECD six characteristics 
of high quality teachers were identifi ed (Hopkins and Stern, 1996):

• • commitment

• • love of children

• • mastery of subject didactics

• • a repertoire of multiple models of teaching

• • the ability to collaborate with other teachers

• • a capacity for refl ection.

All these factors constitute powerful teaching which powerful teachers carry out, leading to powerful class 
context with powerful students which will ultimately result in powerful and effective schools.
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Class Culture vs. School Culture 

Each class is a unique entity with its pupils, teacher, resources and interactions going on. That is what Fullan 
(2007) means by asserting that classes have different “personalities” (p.24). Classes obviously develop their own 
“culture”, genuine styles of a more formal interaction or of an interaction which has higher cognitive demands. The 
research on school effectiveness and on instruction should try to identify further types of class contexts, such as types 
resulting from groups of student characteristics and types resulting within the cognitive and socio-emotional domain 
(Brady, 2005). 

Teachers are very effective in creating a sub-culture, in other words, class culture. However, when creating this 
culture, they have to be extra vigilant to create a culture consistent with school culture. According to Page (1987:) , 
teachers’ defi nitions of students refl ect the culture of the educational organizations and are, simultaneously, one of 
its defi ning elements (p. 89), a factor that is related directly to the manner in which they interact with their students 
(Brady, 2005). 

Discussion and results

Studies on school effectiveness imply that creating an effective school is a long-term process that starts with 
small steps each of which has to be taken cautiously. Research also show that a school leader has to create common 
values, shared rules and agreed-upon strategies while increasing effectiveness of a school. So as to achieve this end, all 
members of the school community have to believe in change and strive for excellence in that community. Among the 
most important assets of a school community are students and teachers.  Teachers’ perceptions, their interactions with 
students, problem-solving strategies, learning habits, perceptions about learning, how these perceptions are transferred 
to student are of high importance in creating an effective class. One of three dimensions mentioned by Fullan (2007) as 
the possible use of new teaching approaches refers to classroom effects In order to create effective schools and bring 
about positive change. While turning ineffective schools into effective ones is seen as a daunting task, decision makers 
who launch such efforts must pay strong attention to what is going in classes. Classes are where the culture,- in its 
small sense-, is created in a school. As every school has a culture, each class with its culture comprises the big picture, 
that is, school culture. So, in order to create a strong culture that is open to change in a school, the fi rst place to start 
is to create a desirable class culture. It’s crucial to note here that creating a positive school culture is hard without a 
positive class culture, since “a sense of belonging to a community” initiates from inside a positive class environment. 
Effective classes give a “driving force” to effectiveness of a school. So, it will not be an exaggeration to claim that 
effectiveness in a school is hard to attain unless the core of school community is enhanced and empowered. And, that 
core is the class and its members.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE AND 

THE PERFORMANCE OF MANAGERS  

   Shahram Gholami*                                                 Sepideh Safaee**

Abstract

Statement of the problem: Organizational intelligence is one of the issues that is new, 
interesting and more considerable. There are many questions about the organizational intelli-
gence, the factors affecting it and its relation to performance of managers. The question always 
asked by managers is how to work smarter?

Purpose of Study: This study examined the relationship between the organizational intel-
ligence and the performances managers of educational groups in the universities of Garmsar in 
the 89-90 school year.

Research Methods: The method of the research is applied and the data collection was 
descriptive correlation.

Statistical population includes all educational managers group in Garmsar universities 
that those numbers is reported 40.

The research tools include Albrecht intelligence questionnaire (2003) and a report form of 
the managers performance that was created by the researcher.

For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics such as regression by SPSS 
was used.

Findings: no signifi cant positive relationship was found between the general organizational 
intelligence and the performances managers of educational groups. But the stepwise regression 
indicated that application of knowledge (one of the components of organizational intelligence) 
is a signifi cant predictor of managers performance in human resources part (one of the sections 
of managers performance).

Conclusions: It should be noted equally to all component of organizational intelligence 
That will ultimately lead to improve performance and productivity. 

Key words: university, performance managers, department manager
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Introduction

Human as the most exalted creature was always wonderful and creative in universe. He can be the origin of 
useful effects for his society with the power of thought and idea that God bestowed him and with learning science and 
wisdom during his life. People’s lives are suffused with the organizations. Nowadays organizations face with wide and 
rapid changes in political, cultural, social, technological and economical environment.

Organization’s successful reaction in a dynamic and variable atmosphere depends on their abilities to provide 
concerned information and fi nding suitable solutions for the problems which they pose. Under these conditions, 
theoreticians and organizational managers focus on one aspect based on designing of what is called thought abilities 
of an organization (Simic,2005). 

Albrecht claims that after the fi rst, second, and third waves (agriculture, industry and information), the fourth 
wave is consciousness and brain (Albrecht, 2003).

Similarly in human world and in this turbulence life, there are successful and effi cient human beings who have 
bountiful intelligence, surely organizational world is the same, especially in this age of the development of science, 
technologies, and the emergence of needs and new challenges, the organizations and managing then will be more 
complicated and diffi cult.

The majority of administering managers believe that knowledge is the most blessing in the organization.       

They believe that the brain and mental consciousness and the awareness are the main principles in their organization 
that cause of competition in the organization, since they make attempts to enjoy organizational intelligence to gain a 
true competition (Liebowitz, 1999).

Today in this world the promotion organizational intelligence is one of the undeniable necessities for most of the 
organizations in order to increase their capabilities through information acquisition and analysis and also by increasing 
knowledge and providing awareness.

Increasing organizational intelligence causes that the organizations analyze their surrounding information quickly 
and meticulously and enable them to share the results in a useful way and to make information available to the decision 
makers in appropriate times. This matter accelerates the exchange of information and knowledge in organization and 
improves the effectiveness of thought and group decision making markedly.

 The amounts of organizational intelligence are different and variable like human beings. It means that a series of 
external and internal factors effect its growth and emergence. Also the organizations present an amount of intelligence 
like human beings. Some of the organizations are so dull. They can not even recognize the powerful signals from their 
surrounding changes and they are unable to respond to these stimulants. These organizations learn slowly and repeat 
their previous faults without interpretation. 

 Organization existence philosophy depends on human life. The human beings blow spirit in organizations 
body, move it and manage it. Therefore, human sources are the most valuable source for organizations. They form 
organizational decisions and offer solutions and ultimately solve their problems. They materialize the productivity 
and give sense to the effi ciency and effectiveness. This description shows that since human sources pass the main part 
of its life as employer, worker or managers in organizational environment, it’s natural to pay more attention to them. 

Manager’s responsibilities make them act effi ciently and effectively. The main reason to employ managers is that 
they help the organization members to achieve the goals of group attempts. Organizational intelligence helps you to 
recognize your organizational weak points and to strengthen your positive points. The organizational intelligence is 
looking for the measurement of organizational consciousness condition to recognize their abilities and weaknesses; 
Then, based on the outcomes determines to offer vital strategies to improve organizational intelligence and 
organizational operation. Organizational intelligence with depending on human intelligence, is an unlimited source 
of thought capitals that if recognized and managed correctly, it can increase its fl exibilities. Also with providing an 
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appropriate situation, it paves the way for creating knowledge management and organizational learning and promotes 
the power of giving idea, creativity and innovation.

Also the university as one of the important training institutions should promote its capabilities and abilities for the 
sake of fulfi llment of its goals to train the generation that is looking for development and pave the way to achieve the 
goals with suitable mechanism that are appropriate for people and society. The organizational intelligence theory helps 
the university to promote its thought abilities as an intelligent organization and enables it to make its commissions 
come true intelligently. 

Knowledge viewpoints

Some of scientists examine the organizational intelligence from the knowledge viewpoints. The knowledge, 
behavioral and emotional-social viewpoints are the three subjects of organizational intelligence and the general 
goal is that we know how different ideologies and association of idea can offer a comprehensive interpretation from 
organizational intelligence in management and organizational development literature.

Organizational intelligence is a social process whose fundamental theories are based on absolute individual 
intelligence which is being ignored up to now. The usage of individual intelligence couldn’t specify social nature of 
organizational intelligence (Akgun, 2007).

Matsuda viewpoints 

The organizational intelligence consists of complex, relational, pilled up and coordinator collections of human 
intelligence and mechanics of organization as the whole (Matsuda, 1992).

Liebowitz viewpoints

Based on his opinion organizational intelligence consists of all intelligent that are used to make a common 
viewpoint, renovation process (examination) leading the whole system (Liebowitz, 1999).

Simic viewpoints

Based on his opinion organizational intelligence consists of thought ability of an organization to solve the 
organizational problems that focus a mixture of human and technical abilities to solve the problems (simic, 2005).

Albrecht viewpoints

Based on this viewpoint org anizational intelligence consists of organizational capacity to apply all its brain powers 
and the focus of that brain powers on its commission. He believes that generally organization damage themselves 
more than being injured by their rivals.

Lack of skill in performance, administrative wars, political contests, organizing disorder and nonsense policies 
are the obstacles to the organization progress (Albrecht, 2003).

Karl Albrecht believes that organizational intelligence consists of seven components which are as follows:                                                             
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Figure 1. Seven Indicators of Organizational Intelligence (Karl Albrecht 2002)

1. Strategic Vision: It refers to the capacity of providing goals.

2. Shared Fate: It means having a common goal, unanimity and coordination with the goals.

3. Appetite for Change: Flexibility capacity and more compatibility with environmental changes.

4. Heart: It shows the tendency to the activity beyond the standard.

5. Alignment and Congruence: Elimination of contradictions and promotion of individual energy appropriate 
for achieving common goals.

6. Knowledge Deployment: The ability of creation, transition, organizing, participating and applying 
knowledge.

7. Performance Pressure: Forming the culture in which each new member who join the organization feels 
cooperation binding toward job.

There are diff erent ambiguiti es about organizati onal intelligence, the eff ecti ve factors and its relati on with 
manager’s performance, in a way that make some researchers do researches about it.

Mangers always ask this questi on how to act more intelligently. 

The main problem of this research is to investi gate whether there is any relati onship between organizati onal 
intelligence and manager’s performance. 

As it was menti oned above, organizati onal intelligence consists of seven Components.

Consequently the purpose of this research is whether there is any relati onship between organizati onal 
intelligence and its Components with manager’s performance?

Implementati on of such applied research can lead to promoti on of manager's knowledge and prepare a suitable 
situati on to increase their performance, because each person performance in every situati on indicates person’s 
knowledge and awareness toward that situati on or special matt er. With respect to the people organizati onal 
intelligence is the sign of person awareness and informati on in relati on with eff ecti ve factors on organizati on, so 
organizati onal intelligence can be one of the eff ecti ve factors in person performance, because in every organizati on 
the role of manager as one of the important leadership factors is undeniable. So the investi gati on of the relati onship 
between organizati onal intelligence and the manager's performance seems necessary. 
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Research Method

The research statistical community, consists of the whole managers of different educational groups at Azad 
university, Payam Noor university and Azad university of Garmsar within the second half year 89-90. The numbers 
is reported as forty. According to the limitation of statistical community, the research was conducted upon the whole 
study community as fi eld research.
The research tools consist of: 

• organizational intelligence questionnaire (Albrecht, 2003) that includes thirty six question and it measures 
general organizational intelligence and its seven components

• The form that is a work report about the performance of educational groups and measures manager’s 
performance in three parts including hiring faculty, educational activities and research and scientifi c 
activities.

Cronbach’s alpha index indicates that reliability of organizational intelligence is %92 and its indicators are 
between %73 to %88. The validity of the 36 item reported as greater than 0.3 that is confi rmed by Kohansal and 
colleagues. Also the content of work reporting form was confi rmed by fi ve professors.
In order to analyze data, we used descripti ve and inferenti al stati sti c as regression by the use of SPSS stati sti cal 
soft ware.

Findings

Table 1. Multivariable regression results

Model

Unstandardized 
Coeffi cients

Standardized 
Coeffi cients

t Sig.

95% Confi dence 
Interval for B

B
Std. 

Error Beta
Lower 
Bound

Upper 
Bound

(Constant) 58.697 19.720 2.977 .006 18.529 98.865
Strategic Vision 2.310 2.155 .522 1.072 .292 -2.079 6.699
Shared Fate 1.595 1.990 .319 .801 .429 -2.459 5.650
Appetite for Change .027 1.860 .007 .014 .989 -3.761 3.815
Alignment and Congruence 2.248 2.049 .367 1.097 .281 -1.926 6.423
Knowledge Deployment 4.669 2.287 .874 2.041 .050 .009 9.328
Performance Pressure .998 2.340 .114 .426 .673 -3.768 5.764
OI -1.818 1.199 -2.102 -1.516 .139 -4.261 .625

Table 1 is related to the examining of the main question (Is there any relationship between organizational 
intelligence and manager’s performance?) indicated that no signifi cant positive relationship was found between the 
general organizational intelligence and the performances managers of educational groups. But Knowledge Deployment 
(one of the components of organizational intelligence) is signifi cant predictor of manager’s performance in hiring 
faculty (one of the sections of manager’s performance).
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The fi ndings of the sub-questions
1. Is there any relationship between the strategic vision and the manager’s performance?

 Table 2. F test for linear relationship between the strategic vision and the manager’s performance

                                                               Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: Strategic Vision

b. Dependent Variable: Hiring faculty

Regression 199.597 1 199.597 .668 .419a

Residual 11352.803 38 298.758
Total 11552.400 39

a. Predictors: Strategic Vision

b. Dependent Variable: Educational 
Activities

Regression 4637.174 1 4637.174 .032 .859a

Residual 5484254.326 38 144322.482
Total 5488891.500 39

a. Predictors: Strategic Vision

b. Dependent Variable: Research and 
Scientifi c activities

Regression 2378.339 1 2378.339 .891 .351a

Residual 101383.561 38 2667.988
Total 103761.900 39

According to table No. 2 there is not a meaningful relati on between the Strategic Vision and manager’s perfor-
mance.

2. Is there any relationship between the Shared Fate and the manager’s performance?

Table3. F test for linear relationship between the shared fate and the manager’s performance

                                                              Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: Shared Fate

b. Dependent Variable: Hiring 
faculty

Regression 589.146 1 589.146 2.042 .161a

Residual 10963.254 38 288.507
Total 11552.400 39

a. Predictors: Shared Fate

b. Dependent Variable: 
Educational Activities

Regression 135376.196 1 135376.196 .961 .333a

Residual 5353515.304 38 140881.982
Total 5488891.500 39

a. Predictors: Shared Fate

b. Dependent Variable: Research 
and Scientifi c activities

Regression 1050.234 1 1050.234 .389 .537a

Residual 102711.666 38 2702.939
Total 103761.900 39

According to table No. 3, there is not any meaningful relation between the Shared Fate and the manager’s 
performance.

3. Is there any relationship between the Appetite for Change and the manager’s performance?

Table 4. F test for linear relationship between the appetite for change and the manager’s performance

                                                              Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: Appetite for Change 

b. Dependent Variable: Hiring 
faculty

Regression 938.132 1 938.132 3.359 .075a

Residual 10614.268 38 279.323
Total 11552.400 39
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a. Predictors: Appetite for Change

b. Dependent Variable: 
Educational Activities

Regression 46703.376 1 46703.376 .326 .571a

Residual 5442188.124 38 143215.477
Total 5488891.500 39

a. Predictors: Appetite for Change             
b. Dependent Variable: 
Research and Scientifi c 
activities

Regression 2334.872 1 2334.872 .875 .356a

Residual 101427.028 38 2669.132
Total

103761.900 39

According to table No. 4, there is not any meaningful relationships between the Appetite for Change and the 
manager’s performance.

4. Is there any relationship between the Heart and the manager’s performance?

Table 5. F test for linear relationship between the heart and the manager’s performance

                                                              Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: Heart

b. Dependent Variable: Hiring 
faculty

Regression 1013.635 1 1013.635 3.655 .063a

Residual 10538.765 38 277.336
Total 11552.400 39

a. Predictors: Heart

b. Dependent Variable: 
Educati onal Acti viti es

Regression 137843.675 1 137843.675 .979 .329a

Residual 5351047.825 38 140817.048
Total 5488891.500 39

a. Predictors: Heart

b. Dependent Variable: Research 
and Scienti fi c acti viti es

Regression 1131.507 1 1131.507 .419 .521a

Residual 102630.393 38 2700.800
Total 103761.900 39

According to table No. 5, there is not any meaningful relation between the Heart and the manager’s performance.
5. Is there any relationship between the Alignment and Congruence and the manager’s performance?

Table 6. F test for linear relationship between the alignment and congruence and the manager’s performance

                                                              Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: Alignment and 

Congruence 

b. Dependent Variable: Hiring 
faculty

Regression 106.443 1 106.443 .353 .556a

Residual 11445.957 38 301.209
Total

11552.400 39

a. Predictors: Alignment and 
Congruence 

b. Dependent Variable: 
Educati onal Acti viti es

Regression 5738.379 1 5738.379 .040 .843a

Residual 5483153.121 38 144293.503
Total

5488891.500 39

a. Predictors: Alignment and 
Congruence 

b. Dependent Variable: Research 
and Scienti fi c acti viti es

Regression 562.704 1 562.704 .207 .652a

Residual 103199.196 38 2715.768
Total

103761.900 39

According to table No. 6, there is not any meaningful relati on between the Heart and the manager’s performance.

6. Is there any relati onship between the Knowledge Deployment and the manager’s performance?
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Table 7. F test for linear relationship between the knowledge deployment and the manager’s performance

                                                              Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
a. Predictors: Knowledge 

Deployment

b. Dependent Variable: Hiring 
faculty

Regression 124.231 1 124.231 .413 .524a

Residual 11428.169 38 300.741
Total

11552.400 39

a. Predictors: Knowledge 
Deployment 

b. Dependent Variable: 
Educati onal Acti viti es

Regression 476.426 1 476.426 .003 .955a

Residual 5488415.074 38 144431.976
Total

5488891.500 39

a. Predictors: Knowledge 
Deployment 

b. Dependent Variable: Research 
and Scienti fi c acti viti es

Regression 1420.449 1 1420.449 .527 .472a

Residual 102341.451 38 2693.196
Total

103761.900 39

According to table No. 7, there is not any meaningful relation between the Knowledge Deployment and the 
manager’s performance.

7. Is there any relati onship between the Performance Pressure and the manager’s performance?

Table 8. F test for linear relationship between the Performance Pressure and the manager’s performance

                                                              Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

a. Predictors: Performance 
Pressure

b. Dependent Variable: Hiring 
faculty

Regression 455.622 1 455.622 1.560 .219a

Residual 11096.778 38 292.020

Total 11552.400 39

a. Predictors: Performance 
Pressure

b. Dependent Variable: 
Educati onal Acti viti es

Regression 53296.684 1 53296.684 .373 .545a

Residual 5435594.816 38 143041.969

Total 5488891.500 39

a. Predictors: Performance 
Pressure 

b. Dependent Variable: Research 
and Scienti fi c acti viti es

Regression 174.814 1 174.814 .064 .801a

Residual 103587.086 38 2725.976

Total 103761.900 39

According to table No. 8, there is not any meaningful relation between the Performance Pressure and the 
manager’s performance.

Discussion and conclusion

We can generally conclude that organizational intelligence seems so week in our studying organizations, and 
they should equally concentrate on all of the components of organizational intelligence so that their resultant which 
become manifest as the organizational intelligence will be improved. In this way good performance and productivity 
will occur at the end.
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But the fi ndings of research showed that the Knowledge Deployment is a signifi cant predictor of managers’ 
performance in hiring faculty members. Therefore it is necessary to know that the resultant of Knowledge Deployment 
has a meaningful and important share in hiring faculty part of manager’s performance. 

Hence the managers who believe their abilities in using one of the components of the organizational intelligence 
as the Knowledge Deployment, sound be more successful in preparing the hiring faculty area. That’s why we can bring 
up this matter that the organizations which pay more attention to this component have suitable and better strategy in 
attracting powerful and specialized forces. So we can observe better human relationship in our work environment if 
we can improve the level of the component of Knowledge Deployment usage there. According to this subject the most 
effective person in an organization is the one who goes on learning and educating constantly and tries to improve his 
ideas, skills and knowledge.

Various researches have been done in the organizational intelligence the results of which are harmonious. 
For example Vedadi and his co-worker’s research (2011) showed that among the components of organizational 
intelligence, Knowledge Deployment has most correlation with the crisis management. Also Khodadadi and his co-
worker’s research (2011) shows that among the components of organizational intelligence, Appetite for Change, Heart 
and Knowledge Deployment can lead us to an acceptable productivity. Salasel and his co-worker’s research (2010), 
Nouruzi and vaezi (2011), Bagherzadeh and Akbari Dibavar (2011) showed that Strategic Vision has undesirable 
situation, and Nouruzi and Vaezi (2011) concluded that the studying sample in Strategic Vision and Shared Fate have 
undesirable situation.

Satari Ghahfarokhi (2008), Salasel and his co-worker’s research (2010) found out that there is a negative relation 
between the component of Appetite for Change, Alignment and Congruence, Knowledge Deployment, Performance 
Pressure and other research component. 

Lefter, Prejmerean and Vasilache (2008) and Satari Ghahfarokhi (2008) also found out that in the organizational 
intelligence components, the Heart component does not have a good situation.

Generally the organizations should not be merely satisfi ed with employing the intelligent people, on the contrary 
they should create conditions so that the people can train their potential abilities and actually use them toward the aim 
and mission of the organization.

 The organizations should be able to strengthen their competitive potentiality in this competitive world. It will be 
necessary for the managers and leaders to look at organization in another new point of view so that they suppose it as 
an alive creature. Karl Albrecht (2003) believes that employing intelligent people in the organization can not guarantee 
the success and development of the organization towards its rivals. When  intelligent people gather in an organization, 
there will be stupidity and dullness, because every intelligent person acts individually and neglects his duty to reach 
the reality and elevation of the organization. It is natural that every intelligent person keeps his knowledge for himself 
and does not like to transfer it to the others, and in order to do his duty he constantly demands the organization 
something irrationally, and perhaps the organization is not able to create a searching and seeking environment for 
him so that he can use his talents and intelligence properly. As a result he may feel dissatisfi ed and it may result in 
many bad consequences that has no profi t for the organization and because of this dissatisfaction he as well as other 
employees reduce their concern and undertaking towards the organization that has no profi t for them.

Albrecht believes that the only way to solve this problem is using a new concept for the organizational intelligence 
in the 21st century. He has explained it in his book called “The power of minds in working” (2003) and believes that if 
every organization has the ability to harmonize and combine and concentrate on the total forces of the organization so 
that they use their talents, the organization will be able to reach its mission. Therefore it is completely necessary to pay 
attention to this subject matter for reaching the organizational success, creating desirable organizational environment 
and atmosphere and effi cient criterion will be necessary so that the active workers and managers can do their jobs 
properly. If every employee knows that his ideas, experiences and suggestions are heard and noticed, they will have 
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tendency to exchange and transfer their knowledge and they will be encouraged to benefi t others from his knowledge 
and inner talents. Moreover the employee feels more dependent towards their organization and tries to increase its 
productivity. 

By creating seven basic components and necessary background for moving towards, the collective intelligence 
can be obtained. 

By entering the knowledge era, for obtaining the opportunity in the searching environment we must move toward 
improving the organizational intelligence and obtaining this important goal is possible by installing the knowledge 
management.
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Abstract

The study aimed to investigate the humor styles of pre-service early childhood teachers. The 
population of the study was comprised of pre-service teachers being trained at the Department 
of Early Childhood Education of Afyon Kocatepe University. A total number of 214 pre-service 
early childhood teachers constituted the sample for this study. To gather data, a general infor-
mation form and “Humor Styles Questionnaire” developed by Martin, Puhlik-Doris, Larsen, 
Gray and Weir (2003) and adapted to Turkish by Yerlikaya (2003) were utilized. Mann-Whitney 
U test was used in order to fi nd out whether the participants’ humor styles differed according to 
their genders while Kruskall-Wallis H test was used in analyzing the data to detect any differ-
ences according to the participants’ academic years of study. At the end of the research, it was 
revealed that signifi cant differences existed between the pre-service teachers’ humor styles and 
their genders together with their years of study.
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INTRODUCTION

Persistence of the basic knowledge and skills needed to be taught in the preschool period is closely related to the 
quality of education. Gained knowledge, skills, attitudes and habits of individuals within this period are very effective 
on their later lives. Therefore, from early years, the quality of environments where children’s growth, development and 
learning take place becomes even more important. One of the key elements determining the quality of early childhood 
educational services and experiences is the personal and professional characteristics of the early childhood educator.

Early childhood educators offer quality educational service with their knowledge, skills and attitudes while they 
also play a critical role in the acquisition of behaviors mentioned in the program by children through the use of 
methods, techniques and educational strategies they choose (Robertson, 1996, Tuğrul, 2005; Gürkan, 2007). In early 
childhood education, providing children with effective learning process in which they construct new understandings 
by interacting with other people, objects and events depends on the teacher’s integration of technical knowledge 
gained during the pre-service education and personal characteristics. Apart from the professional qualifi cations such 
as a broad and comprehensive knowledge in the fi eld and in the implementation of the program, both of which are 
a preschool teacher should possess,  a preschool teacher at the same time must have personal characteristics such 
as enthusiasm, confi dence, achievement expectation, encouragement and assistance, orderliness, fl exibility, warmth 
and humor (Erden, 2001; Ceglowski & Bacigalupa, 2002; Tatar, 2004; NAEYC, 2006; Kandır, Özbey & İnal, 2010; 
Dağlıoğlu, 2011).

Making use of humor which is one of the personal characteristics that early childhood educators should possess 
is vital for children at educational settings. Humor is one of the actions that motivate children to learn. The use of 
humor in education provides an active learning environment and thus makes the learning process more enjoyable. 
That is, teachers who use humor to create a positive learning environment and hereby facilitating the learning process 
are indeed making the children become more open to learning, more attentive and enthusiastic as well as establishing 
good rapport with the children so as to foster creativity and lighten the stress load. Lefcourt, Davidson, Shepherd, 
Phillips, Prkachin and Mills (1995), stated that individuals move away from their negative experiences thanks to 
humor while Abel (2002) claimed that individuals with a high sense of humor used more of their positive cognitive 
reasoning and problem solving strategies in the face of stressful events than compared to individuals with low sense of 
humor. Aslan, Alparslan, Evlice, Aslan and Cenkseven (1999) suggested that humor is one of the coping mechanisms 
for diffi cult situations and problems occurring in life in that humor protect the individuals from the solid facts of life 
while facilitating the necessary adaptation. For all these reasons, the use of humor at educational settings by an early 
childhood educator who knows the characteristics and needs of children has positive effects on children’s learning 
(Roeckelein, 2002; Küçükbayındır, 2003; Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray & Weir, 2003; Avşar, 2008).

Humor is very effectual on children’s learning and is considered as a desirable personality trait.  Individuals 
with a high sense of humor are thought to have some distinguishing characteristics such as optimism, self-esteem, 
stress management skills, positive self-esteem, autonomy and social skills. However, sometimes humor can be used 
in a negative way at interpersonal settings (Kuiper & Martin, 1998; Yerlikaya, 2003; Hampes, 2006; Martin, 2007; 
Yerlikaya, 2009). Martin et al (2003) identifi ed four different humor styles in the daily use of humor by individuals.  
This also refers to individual differences in the use of humor. Two of the humor styles are positive and healthy while 
the other two are negative and unhealthy within the context of psychological well-being (Erickson & Feildstein, 2007). 
While “affi liative” and “self-enhancing” humor styles refl ect the positive and adaptive characteristics of personality, 
“aggressive” and “self-defeating” humor styles address negative and maladaptive aspects of personality traits. The 
fi rst two positive styles are negatively correlated with anxiety and depression and positively correlated with self-
esteem, extraversion, openness and agreeableness. The last two are negatively correlated with agreeableness and 
conscientiousness and positively correlated with neuroticism, hostility and aggression (Martin et all, 2003; Kazarian 
& Martin, 2004; Saroglou & Anciaux, 2004; İlhan, 2005; Hampes, 2006; Tümkaya, 2006; Yerlikaya, 2009).
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That early childhood educators use these positive and healthy humor styles at educational settings will facilitate 
the realization of effective and lasting learning. Incidentally, this requires the development of pre-service early 
childhood educators’ humor styles. From this point of view, in this study it was aimed to investigate the humor styles 
of pre-service early childhood educators.  

METHOD

This survey-type study is descriptive in nature as it aims to investigate whether pre-service early childhood 
educators’ humor styles differ signifi cantly from gender and academic year variables.

Population and Sample

The population of the study consisted of the students at Afyon Kocatepe University, Faculty of Education, 
Department of Early Childhood Education. 214 pre-service early childhood educator constituted the sample for this 
study based on voluntariness.

Data Collection Tool

To gather data, a general information form inquiring demographical characteristics of the students and “Humor 
Styles Questionnaire” developed by Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray and Weir (2003) and adapted to Turkish by 
Yerlikaya (2003) were utilized in order to measure the four different dimensions (affi liative humor, self-enhancing 
humor, aggressive humor and self-defeating humor) regarding the individual differences in daily use of humor. The 
questionnaire included items to assess four different types of humor; thus it was composed of four sub-scales. These 
subscales are named as Affi liative Humor, Self-enhancing Humor, Aggressive Humor and Self-defeating Humor. 
The scale included seven point Likert type ratings ranging from “Strongly Agree” to “Strongly Disagree” and each 
of the subscales included eight items. In “Humor Styles Questionnaire” there were eleven items scored in reverse 
direction. The scores from each subscale showed the frequency of use of the related humor style. Cronbach’s alpha 
internal consistency coeffi cients derived for each subscale during the adaptation process are found as for Affi liative 
Humor, .74; for Self-enhancing Humor, .78; for Aggressive Humor, .69 and for Self-defeating Humor, .67. Test-retest 
reliability coeffi cients for each subscale were found as .88, .82, .85, .85 respectively (Yerlikaya, 2003). 

Data Analysis

In the analysis of the data gathered, demographical information regarding the participants was given by making 
use of descriptive statistics such as frequency and percentage values. In order to fi nd out whether the scores of the 
pre-service early childhood educators displayed normal distribution, Shapiro-Wilk test was utilized. Since the scores 
did not show normal distribution Mann-Whitney U, a non-parametric test, was used in order to fi nd out whether the 
participants’ humor styles differ according to their gender while Kruskall-Wallis H test was used in analyzing the 
data to detect any differences according to participants’ academic years. Signifi cance level in this study was set as 
.05 which refers to a signifi cant difference in case of p<.05 whereas p>.05 addresses a non-signifi cant difference 
(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2011).



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  100

FINDINGS AND DISCUSSION

Demographical information regarding the participants in the sample was given in Table 1.

Table 1. Demographical Characteristics of Pre-service Early Childhood Educators

Demographical 
Characteristics

Academic year

1st year 2nd year 3rd year 4th year Total

n % n % n % n % n %

Gender Female 83 86.5 28 75.7 34 87.2 38 90.5 183 85.5

Male 13 13.5 9 24.3 5 12.8 4 9.5 31 14.5

Total 96 100 37 100 39 100 42 100 214 100

Age 17-21 years 91 94.8 25 67.6 19 48.7 3 7.1 138 64.5

22 years and above 5 5.2 12 32.4 20 51.3 39 92.9 76 35.5

Total 96 100 37 100 39 100 42 100 214 100

Table 1 shows that 85.5 % of the pre-service early childhood educators are female; 14.5 % are male, 64.5 % are 
between 17 and 21 years old while 35.5 % are 22 years old or above. 

Mann-Whitney U test results of the scores according to the participants’ gender are given in Table 2.

Table 2. Mann-Whitney U Test Results of the Scores According to the Participants’ Gender

Humor Styles Gender n Mean Rank
Mann-Whitney U

U p

Affi liative Humor
Female 183 110.6

2266 0.073
Male 31 89.1

Self-enhancing Humor
Female 183 108.2

2711 0.694
Male 31 103.5

Aggressive Humor 
Female 183 102.5

2003   0.010*
Male 31 133.4

Self-defeating Humor
Female 183 105.6

2495.5 0.284
Male 31 118.5

*p<.05

Table 2 shows that there was no signifi cant difference found between participants’ gender and the their mean 
scores of affi liative humor (U(F-M)=2266, p>.05), self-enhancing humor (U(F-M)=2711, p>.05), self-defeating humor 
(U(F-M)=2495.5, p>.05) whereas a signifi cant difference was apparent between the mean scores of aggressive humor 
(U(F-M)=2003, p<.05) and the participants’ gender. In addition, mean scores mentioned in Table 2 also reveals that 
aggressive humor style scores of males outnumbered the mean scores of females. 

In terms of studies of humor carried out so far, it can be seen that a number of studies have discussed the effect 
of gender and gender roles on humor styles. Such research has found out that using aggressive humor style was more 
common among males compared to females (Saroglou & Scariot, 2002; Yerlikaya, 2003; Kazarian & Martin, 2004; 
Chen & Martin, 2007; Avşar, 2008; Erözkan, 2009; Traş, Arslan & Mentiş-Taş, 2011). Yerlikaya (2007) found out 
that aggressive and self-defeating humor styles were more common among male students. Führ (2002), in a survey of 
students aged between 11-14 years old, stated that males used aggressive and sexual humor more often while females 
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use humor just to amuse themselves with an increasing amount accompanying their growth. Likewise, Kazarian 
and Martin (2006) claimed that males used all four types of humor more than females; commonly aggressive and 
self-defeating humor. After a short literature analysis, it is obvious that the results of the studies conducted so far are 
consistent with the fi ndings of this study. 

Societies have identifi ed many role behaviors for men and women according to gender. These gender roles also 
refl ect on the humorous behaviors of individuals. According to Kotthoff (2006) femininity and masculinity in gender 
roles and adjectives attributed to these roles are one of the factors determining which type of humor is appropriate 
for each gender. Gender stereotypes assign more aggressive roles to males in comparison with females (Deceker & 
Rotondo, 2001; Roeckelein, 2002). Therefore it can be stated that aggressive gender roles attributed to males emerge 
as the types of humor styles males prefer. 

Kruskal-Wallis H test results regarding the scores from Humor Styles Questionnaire according to pre-service 
early childhood educators’ academic years are presented in Table 3.

Table 3. Kruskal-Wallis H test results regarding the scores from Humor Styles Questionnaire according to pre-service 
early childhood educators’ academic years

Humor Styles Academic Year n
Mean 
Rank

sd
Kruskall-Wallis H testi

X2 p
Paired 

Comparison

Affi liative Humor

First Year 96 93.1

3 9.392 0.025*

1-2

1-3

1-4

Second Year 37 118.3
Third Year 39 119.1
Fourth Year 42 119.6

Self-enhancing 

Humor

First Year 96 104.1

3 1.858 0.602 -
Second Year 37 101.8
Third Year 39 118.2
Fourth Year 42 110.4

Aggressive Humor

First Year 96 113.6

3 6.428 0.093 -
Second Year 37 119.1
Third Year 39 90.9
Fourth Year 42 96.5

Self-defeating Humor

First Year 96 114.4

3 3.087 0.378 -
Second Year 37 97.8
Third Year 39 109.6
Fourth Year 42 98.3

*p<.05   

Table 3 presents no signifi cant difference between pre-service early childhood educators’ academic years and 
their self-affi liative (X2= 1.858, p>.05), aggressive (X2= 6.428, p>.05) and self-defeating (X2= 3.087, p>.05) humor 
styles; in contrast, the difference between pre-service early childhood educators’ academic years and their affi liative 
humor scores (X2= 9.392, p<.05) was found out to be signifi cant. According to the rank means affi liative humor style 
scores of pre-service early childhood educators who were in their fi rst year of university education were found out to 
be signifi cantly lower than those of other participants who were in their second, third or fourth years.
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The correlation between the academic year of pre-service teachers and their humor styles has been a less common 
issue to be dealt with throughout the studies in the fi eld. According to the literature, Kazairan and Martin’s (2004) 
study on Lebanese university students, İlhan’s (2005), Avşar’s (2008), Sümer’s (2008) and Erözkan’s (2009) studies 
on Turkish university students all showed that the difference between humor styles and academic year at university 
was not statistically signifi cant. To compare the results of this study with those of the studies conducted so far, the 
similarity of the fi ndings, except for affi liative humor style, was remarkable.

Affi liative humor style, which is one of the adaptive humor styles, is basically free of hostility and a style that 
develops interpersonal relations as a means of tolerance. Affi liative humor, on the other hand, is positively correlated 
with moods such as cheerfulness, self-esteem, intimacy, satisfactory relationship. Saroglou and Scariot (2002), as 
a fi nding of their study, stated that affi liative and self-enhancing humor styles were in direct proportion to self-
acceptance and openness. Durmuş (2000) suggested that individuals with a high sense of humor used more frequently 
the optimistic and self-confi dent coping strategies. Kuiper and Martin (1993), in their study on university students, 
concluded that students with a high sense of humor had more positive self-concept and more control over their own 
lives while they also experience fewer negative emotions. Moreover, Sümer (2008) claimed that university students’ 
mean scores of affi liative and self-enhancing humor styles were higher than those of aggressive and self-defeating 
humor styles both of which are considered as maladaptive styles.  In parallel with the fi ndings of the aforementioned 
studies, similar fi ndings were reported from the studies on Belgian high school students (Saroglou & Scariot, 2002), 
Lebanese university students (Kazarian & Martin, 2004) and eventually Canadian people (Martin et al, 2003). It 
can be stated that number of years spent at university increased with age allow the individuals to better understand 
themselves and people around them so these individuals develop more extrovert interpersonal relationships (İlhan, 
2005; Hampes, 2006; Erözkan, 2009). Therefore, pre-service early childhood educators in their second, third or 
fourth years use affi liative humor style more than the freshmen due to the fact that they establish better interpersonal 
relationships and positive moods such as intimacy and dominance of positive emotions increased with age. 

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Teacher qualifi cations are one of the important factors affecting the quality of education. As in other professions, 
these qualifi cations have a crucial role in determining the tasks and responsibilities of teachers, enhancing teacher 
performance and eventually training pre-service teachers according to such qualifi cations pre-determined. 

As a result of this study, which aimed to investigate whether pre-service early childhood educators’ humor styles 
differ according to gender and academic year variables, aggressive humor style scores of male pre-service teachers 
were found out to be higher than that of females. On the other hand, affi liative humor style scores of pre-service 
teachers who were in their fi rst years at university were signifi cantly lower than those of second, third and fourth year 
students.

Some suggestions may be put forward in parallel with the results of this study. Pre-service education of early 
childhood educators may include activities designed for developing their humor styles. Future studies may aim to 
investigate other factors (such as socioeconomic level, age, type of high school graduated, stress and anxiety level, 
subjective well-being, self-esteem, shyness, emotional intelligence) likely to affect humor styles of pre-service early 
childhood educators. Also cross-cultural studies with a high number of participants will contribute a lot to the literature 
so that researchers can have more opportunity to compare their fi ndings.
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ÇOCUK GÖZÜYLE TABİAT ANAYA GERİ DÖNÜŞ

GOING BACK TO MOTHER NATURE IN THE EYE OF CHILDREN

                           Münevver CAN YAŞAR*                          Gözde İNAL**

Ümit Ünsal KAYA***                          Özgün UYANIK****

Özet

Okul öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek 
amacıyla yapılan araştırmanın çalışma grubuna 2010-2011 öğretim yılında Afyonkarahisar il 
merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının arasından ölçüt örnekleme 
yöntemiyle seçilen toplam dört okuldaki anasınıfl arına devam eden 109 çocuk araştırmaya dahil 
edilmiştir. Araştırmada, çocukların geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek 
amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan “Çocuk Gözüyle 
Geri Dönüşüm Anket Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların çoğunluğunun 
geri dönüşüm sözcüğü ile sembolünün anlamını bildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada 
çocukların cinsiyetleri ile geri dönüşüm anket formuna verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farkın olmadığı, anne öğrenim düzeyi ile geri dönüşüm sembolünün anlamını 
bilme, baba öğrenim düzeyi ile geri dönüşüm sözcüğünü duyma ve bu sembolün anlamını bilme 
arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar sözcükler: Okul öncesi eğitim, çevre eğitimi, geri dönüşüm.

Abstract

This study aims to identify children’s levels of awareness regarding the issue of recycling. 
The study group was comprised of 109 children attending to one of the four kindergartens which 
were selected through criterion sampling among the schools located in Afyonkarahisar and af-
fi liated to the Ministry of National Education. In order to determine the children’s levels of 
recycling awareness, a questionnaire named “Recycling in the Eye of Children” including open-
ended items which was developed by the researchers was used. As a result of the study, it was 
revealed that the majority of the children knew what the word “recycling” means and could 
easily recognize the related symbol. On the other hand, no signifi cant difference was found out 
between children’s gender and the responses they gave to the questionnaire items whereas it was 
found out that the difference between mothers’ educational level and children’s recognition of 
recycling symbol together with fathers’ educational level and children’s recycling awareness was 
stat istically signifi cant. 

Keywords: Early childhood education, environmental education, recycling.
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GİRİŞ 

Okul öncesi dönem, çocuğun çevreye ilişkin olumlu tutum ve davranışlar edinmesi ve edindiği tutum ile 
davranışların ileriki yaşantısına temel oluşturması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu dönemde, gelişimsel 
özellikleri nedeniyle oldukça meraklı olan çocuklar onları çevreleyen dünya hakkında sorular sorarak ve araştırmalar 
yaparak çevreyi keşfetmeye çalışırlar. Çocukların bu özellikleri, çevre ile ilgili yeterli bilgi edinebilmelerine, olumlu 
tutum ve davranış geliştirebilmelerine temel oluşturur.

Toplumun çevre değerlerini arttırmaya ve çevrenin korunması için bir çerçeve yaratmayı amaçlayan çevre 
eğitimi, çevresel sorumluluk bilincine sahip ve çevreye karşı duyarlı davranışlar gösteren bireylerin yetişmesini 
sağlamaktadır. Myers, Saunders ve Garret’e (2004) göre çevre eğitiminin temel amacı, insanların doğal dünyaya olan 
ilgilerini pek çok yolla desteklemektir. Ozaner’e (2004) göre de çevre eğitiminin amacı doğanın dilinin öğrenilmesidir. 
Bu nedenle çevre eğitimi ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar etkili olmaktadır (Laing, 2004; Başal, 2005; Güler, 
2010). Smith (2001) okul öncesi dönemin çocukların çevreye yönelik olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmelerinde 
önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtmektedir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar doğa ile iç içedirler, yani tabiat ana 
ile uyumludur. Bu dönem çevre ile bağlantının kurulmasında ve çevreye yönelik olumlu düşüncelerin ve tutumların 
oluşmasında çocuklara çeşitli olanaklar sunmaktadır (Şahin, 2008). 

Çevre sorunlarının önlenmesinde en etkili yöntem olarak değerlendirilen çevre eğitimi, bireylerin çevre ve çevre 
sorunları hakkında farkındalık geliştirmesi ve bu konu hakkında bilgilendirilmesini kapsamaktadır. Sürdürülebilir 
bir gelecek çevresel sorunların bilinmesini ve bu sorunların çözülebilmesi için çevre korumacı davranışlarda 
bulunulmasını gerektirmektedir. Çevre korumacı davranışların en önemlilerinden biri olan geri dönüşüm, çeşitli atık 
materyallerin (cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı, akümülatör, beton, organik atıklar ve elektronik atıklar 
vb.) çeşitli fi ziksel ve/veya kimyasal işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil 
edilmesidir (Büyüksaatçi, Küçükdeniz ve Esnaf, 2008). Geri dönüşüm, çevredeki doğal kaynakların korunmasına ve 
katı atık miktarının azalmasına olanak sağlamaktadır. Geri dönüşüm, önemli ekonomik ve çevresel faydalarının yanı 
sıra etkili bir kaynak kurtarma mekanizması olarak da algılanmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir bir geleceğin önemli 
bir parçası olarak görülmektedir (Hopper ve Nielsen, 1991; Oskamp, 1995; Valle, Reis, Menezes ve Rebelo, 2004). 
İnsanların kaynakları gereksiz kullanımını önlemek, geri dönüşüm ile atıkların yeniden kullanımının benimsenmesi ve 
atıkların kaynağında ayrıştırılarak çöp miktarının azaltılması geri dönüşümün temel amaçları arasındadır (UNESCO, 
1992). Böylece “tabiat ana” olarak da adlandırılan doğaya, doğanın dengesini bozmayacak ve doğadaki canlılara zarar 
vermeyecek atıkların dönüşü sağlanmış olacaktır.  

Okul öncesi dönemden itibaren, tükenen kaynakların etkili kullanımını sağlayan geri dönüşüm ile ilgili etkinliklerin 
uygulanması; sürdürülebilir bir gelecek için çocukların ve toplumun geri dönüşüme ilişkin farkındalık düzeylerinin 
artırılmasını ve enerji kaynaklarının bilinçli kullanımını sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle araştırmada, okul öncesi 
dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Tarama modeline göre desenlenen bu araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüme ilişkin 
görüşleri açık uçlu sorulara verilen yanıtlar yoluyla toplanan verilere dayalı olarak betimlenmiştir (Büyüköztürk, 
Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009). 

Çalışma Grubu

Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, zengin 
bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Araştırmacı seçilen 
durumlar bağlamında doğa ve toplum olaylarını ya da olgularını anlamaya ve bunlar arasındaki ilişkileri keşfedip 
açıklamaya çalışır. Ölçüt örnekleme kullanılan araştırmalarda da gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar 
ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü (temel nitelikleri) karşılayan birimler 
örnekleme alınırlar (Büyüköztürk ve diğ., 2009; Patton, 2002).
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Bu araştırmaya katılacak okul öncesi dönem çocuklarının seçiminde, çocukların devam ettikleri okul öncesi 
eğitim kurumlarında geri dönüşüm kutularının bulunması temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu temel ölçüt uyarınca, 
2010-2011 öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının 
arasından ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen toplam dört okuldaki anasınıfl arına devam eden 109 çocuk araştırmaya 
dahil edilmiştir. Çocukların gönüllülük esasına göre görüşüne başvurulmuştur. 

Araştırmaya dahil edilen çocukların, %52,3’nün erkek, %47,7’sinin kız olduğu, çocukların annelerinin 
%37,7’sinin üniversite, %32,1’inin lise, %30,2’sinin ise ilköğretim mezunu; %61,1’nin ev hanımı, %27,5’nin memur, 
%8,75’nin serbest çalıştığı, %2,75’nin ise işçi olduğu; çocukların babalarının %44’nün lise, %34’nün üniversite, 
%22’sinin ilköğretim mezunu; %44’nün memur, %34’nün serbest çalıştığı, %22’sinin ise işçi olduğu tespit edilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama amacıyla araştırmacılar tarafından çevre ve geri dönüşüm ile ilgili yapılan araştırmalardan 
yola çıkılarak geliştirilen “Çocuk Gözüyle Geri Dönüşüm Anket Formu” kullanılmıştır. Anket formunda araştırmaya 
katılan çocukların yaş, cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği gibi demografi k özellikleri ile okul 
öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit edilmesine ilişkin açık-uçlu sorular 
yer almaktadır. Veriler, çocuklar ile yapılan birebir görüşmeler aracılığı ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 

Verilerin Analizi

Bu araştırmada, toplanan veriler, nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan analiz tekniklerinden betimsel analiz 
tekniğine göre çözümlenmiştir. Betimsel analizin amacı, ham verilerin okuyucunun anlayabileceği ve isterlerse 
kullanabileceği bir biçime sokulmasıdır. Betimsel çözümlemede elde edilen veriler daha önceden belirlenen temalara 
göre özetlenip yorumlanır ve bulguların sunumunda doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Altunışık, Coşkun, Yıldırım, 
ve Bayraktaroğlu, 2001; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çocuklara ve anne-babalarına yönelik demografi k bilgiler yüzdelik 
dağılımlar olarak verilmiştir. Değişkenler arası ilişkiler Ki-Kare testi ile analiz edilmiştir (Gözeneklere düşen denek 
sayısı yeterli olmadığı için anne baba öğrenim düzeyleri ile çocukların“Geri dönüşüm ne demek” ve “Bu sembolü 
nerelerde gördün” sorularına verdikleri yanıtlar arasında Ki-kare testi uygulanamamıştır). Anlamlılık seviyesi olarak 
0,05 kullanılmış olup p<0,05 olması durumunda anlamlı ilişkinin olduğu, p>0,05 olması durumunda ise anlamlı bir 
ilişkinin olmadığı belirtilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA

Okul öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılan 
araştırmadan elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuş ve tartışılmıştır. 

Çocukların cinsiyetlerine göre geri dönüşüm anket formu yanıtlarına ilişkin Ki-kare testi sonuçları Tablo 1’de 
verilmiştir.
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Tablo 1. Çocukların Cinsiyetlerine Göre Geri Dönüşüm Anket Formu Yanıtlarına İlişkin Ki Kare Testi Sonuçları

Çocuk Gözüyle Geri Dönüşüm Anket Formu
Cinsiyet

X2 pKız Erkek
n % n %

Kullanılmış kağıt, karton ve 
mukavva gibi materyaller 
tekrar kullanılabilir mi?

Kullanılabilir 28 53,85 36 63,16
0,626 .429

Kullanılamaz 24 46,15 21 36,84

Çöpe atıldıktan sonra kağıt, 
karton ve mukavvaya ne 
olur?

Bilmiyorum 12 23,08 8 14,04

2,456 .293
Eğer geri dönüşüm kutusuna atılırsa 
yeniden kullanılır/ kağıt, karton, 
kutu olur.

22 42,31 32 56,14

Boşa gider/ pislenir/yakılır 18 34,62 17 29,82

Geri dönüşüm (doğaya geri 
dönme) sözcüğünü daha 
önce duydun mu?

Evet 39 75,00 40 70,18
0,122 .727

Hayır 13 25,00 17 29,82

Geri dönüşüm ne demek?

Bilmiyorum 15 28,85 19 33,33

1,312 .519

Çöplerin geri dönüşüm kutusuna 
atılınca tekrar eski haline gelmesi/
bir şeyin yeniden kullanılması 30 57,69 34 59,65

Diğer (eski zamanlara dönmek/ 
ülkeye şehre geri dönmek/internet 
ve bilgisayarla ilgili bir şey)

7 13,46 4 7,02

 

Bu sembolü nerelerde 
gördün?

Görmedim 11 21,15 11 19,30

0,288 .866
Okulda/sokakta/parkta

37 71,15 40 70,18
Meyve suyu ve süt kutusunun 
üzerinde

4 7,69 6 10,53

Bu sembolün anlamı ne?

Bilmiyorum 15 28,85 13 22,81

1,173 .556
Geri dönüşüm/ kağıt ve kartonun 
geriye dönmesi 29 55,77 31 54,39
Bir şekil veya işaret (trafi k işareti/ 
daire/ ok/dönen ok/kutucuk)

8 15,38 13 22,81

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya dahil edilen çocukların cinsiyetleri ile geri dönüşüm anket formuna verdikleri 
yanıtlar arasında istatistiksel açıdan bağımlılık görülmemektedir (p>.05). Okul öncesi dönemdeki çocukların çevre 
farkındalığı konusunda yapılan araştırmalarda, cinsiyetin çevre ile ilgili farkındalık düzeyi üzerinde etkisinin olmadığı 
belirlenmiştir (Musser ve Diamond, 1999; Çabuk, 2001; Gülay, 2011). Bu araştırmada da elde edilen bulgular, Musser ve 
Diamond (1999), Çabuk (2001) ve Gülay (2011) tarafından yapılan araştırmaların bulguları ile paralellik göstermektedir. 
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Çocukların geri dönüşüm anketinde yer alan sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde; çocukların çoğunluğunun 
“Kullanılmış kağıt, karton, mukavva gibi materyaller tekrar kullanılabilir mi?” sorusuna “Kullanılabilir” yanıtını; 
“Çöpe atıldıktan sonra kağıt, karton ve mukavvaya ne olur?” sorusuna “Eğer geri dönüşüm kutusuna atılırsa yeniden 
kullanılır/ kağıt, karton, kutu olur” yanıtını; “Geri dönüşüm (doğaya geri dönme) sözcüğünü daha önce duydun mu?” 
sorusuna “Evet” yanıtını; “Geri dönüşüm ne demek?” sorusuna “Çöplerin geri dönüşüm kutusuna atılınca tekrar eski 
haline gelmesi/bir şeyin yeniden kullanılması” yanıtını; “Bu sembolü nerelerde gördün?” sorusuna “Okulda/sokakta/
parkta” yanıtını; “Bu sembolün anlamı ne?” sorusuna ise “Geri dönüşüm/ kağıt ve kartonun geriye dönmesi” yanıtını 
verdikleri görülmektedir. 

Okul öncesi dönemde kazanılan temel bilgi, beceri, davranış ve tutumların büyük bir kısmı yetişkinlikte, bireyin 
kişilik yapısı, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargıları üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle çevre eğitiminin okul 
öncesi döneminden itibaren verilmesi bireyin çevre bilincine sahip olması açısından önemlidir (Wilson, 1996; Erten, 
2003; Eliason ve Jenkins, 2008). Legault (1999) ve Basile (2000) çevre bilgisi ve çevreye yönelik tutumların okul 
öncesi dönemde şekillenmeye başladığını ifade etmektedirler. 

Atıkların geri kazanılması ve tekrar kullanılmasını kapsayan geri dönüşüm, çevre sorunlarının ve dünyadaki 
kaynak israfının önlenmesinde önemli bir yöntemdir (Hopper ve Nielsen, 1991). Çevre korumacı davranışların en 
önemlilerinden biri olan geri dönüşüm ile ilgili olarak alan yazında okul öncesi dönemdeki çocuklarla yapılan çok 
az sayıda araştırma bulunmaktadır. Palmer (1995) geri dönüşüm hakkında okul öncesi dönemdeki çocukların bilgi 
düzeylerini incelediği araştırmasında, dört yaş çocuklarının %49’unun geri dönüşüm yönetiminden haberdar oldukları 
ve aynı zamanda bu çocukların %23’ünün geri dönüşüm kavramının ne olduğunu bildikleri sonucu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca aynı çalışmada, altı yaş çocuklarının %21’inin hangi materyallerin geri dönüştürülebilir olduğunu bildikleri 
tespit edilmiştir. Palmer, Grodzinska- Jurczak ve Suggate (2003) okul öncesi dönemdeki çocuklara verilen çevre 
eğitimi programının etkisini inceledikleri araştırmalarında, eğitim programına katılan çocukların geri dönüşüm ile 
ilgili bilgilerinin arttığı, hangi materyallerin geri dönüştürülebileceğini bildiği ve materyallerin biçiminin bir makine 
yardımıyla veya fabrikada değiştirilebileceğinden haberdar oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlardan farklı olarak 
Kahriman-Öztürk (2010) okul öncesi dönemdeki çocukların bazı çevresel konulara ilişkin tutumlarını incelediği 
araştırmasında, 40 çocuktan yalnızca sekiz çocuğun geri dönüşüm kavramını tanımlayabildiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çocukların çoğunluğunun geri dönüşüm kavramını ve sembolünün 
anlamını bilmesinin, okul öncesi eğitim programında eğitimcilerin bilim etkinlikleri kapsamında geri dönüşüm ile 
ilgili çalışmalara yer vermesinden kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. Ayrıca araştırmanın çalışma grubundaki 
çocukların devam ettikleri okul öncesi eğitim kurumlarında geri dönüşüm kutularının bulunmasının ve bu kutuların 
aktif olarak kullanılmasının çocukların geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini etkilediği düşünülmektedir. 
Araştırma bulguları ile yukarıda verilen araştırma sonuçları karşılaştırıldığında, çocukların geri dönüşüm ile ilgili 
farkındalık düzeylerinin daha yüksek olması (%55,77) dikkate değer bir sonuçtur. 

Çocukların annelerinin öğrenim düzeylerine göre geri dönüşüm anket formu yanıtlarına ilişkin Ki-kare testi 
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Çocukların Annelerinin Öğrenim Düzeylerine Göre Geri Dönüşüm Anket Formu Yanıtlarına İlişkin Ki 
Kare Testi Sonuçları

Çocuk Gözüyle Geri Dönüşüm Anket Formu
Anne Öğrenim Düzeyi

X2 pİlköğretim Lise Üniversite
n % n % n %

Kullanılmış kağıt, 
karton ve mukavva 
gibi materyaller tekrar 
kullanılabilir mi?

Kullanılabilir 15 45,45 22 62,86 27 65,85

3,503 .173
Kullanılamaz 18 54,55 13 37,14 14 34,15

Çöpe atıldıktan sonra 
kağıt, karton ve mu-
kavvaya ne olur?

Bilmiyorum 4 12,12 9 25,71 7 17,07

5,138 .273
Geri dönüşüm kutusuna 
atılırsa yeniden kullanılır/ 
kağıt, karton, kutu olur

14 42,42 18 51,43 22 53,66

Boşa gider/ pislenir/yakılır 15 45,45 8 22,86 12 29,27

Geri dönüşüm
(doğaya geri dönme) 
sözcüğünü daha önce 
duydun mu?

Evet 19 57,58 26 74,29 34 82,93

5,975 .051
Hayır 14 42,42 9 25,71 7 17,07

Geri dönüşüm ne 
demek?

Bilmiyorum 15 45,45 11 31,43 8 19,51

- -

Çöplerin geri dönüşüm 
kutusuna atılınca tekrar 
eski haline gelmesi/
yeniden kullanmak

14 42,42 22 62,86 28 68,29

Diğer (eski zamanlara 
dönmek/ ülkeye şehre 
geri dönmek/internet ve 
bilgisayarla ilgili bir şey)

4 12,12 2 5,71 5 12,20

 
Bu sembolü nerelerde 
gördün?

Görmedim 10 30,30 7 20,00 5 12,20

- -Okulda/sokakta/parkta 20 60,61 23 65,71 34 82,93
Meyve suyu ve süt kutusu-
nun üzerinde 3 9,09 5 14,29 2 4,88

Bu sembolün anlamı 
ne?

Bilmiyorum 8 24,24 11 31,43 9 21,95

10,252 .036*

Geri dönüşüm/ kağıt ve 
kartonun geriye dönmesi 13 39,39 20 57,14 27 65,85
Bir şekil veya işaret (trafi k 
işareti/ daire/ ok/dönen ok/
kutucuk)

12 36,36 4 11,43 5 12,20

*p<.05
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Tablo 2 incelendiğinde, anne öğrenim düzeylerine göre çocukların “Kullanılmış kağıt, karton ve mukavva gibi 
materyaller tekrar kullanılabilir mi?”, “Çöpe atıldıktan sonra kağıt, karton ve mukavvaya ne olur?”, “Geri dönüşüm 
(doğaya geri dönme) sözcüğünü daha önce duydun mu?” sorularına verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bağımlılık görülmemektedir (p>.05). Anne öğrenim düzeyleri ile çocukların “Bu sembolün anlamı ne?” 
sorusuna verdikleri yanıtlar arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bağımlılık görülmektedir (x2=10,252, p<.05). 
Annesi ilköğretim mezunu olanların %39,39’unun, annesi lise mezunu olanların %57,14’ünün, annesi üniversite 
mezunu olanların ise %65,85’inin geri dönüşüm sembolünün ne anlama geldiğini bildikleri belirlenmiştir. Buna göre 
annenin öğrenim düzeyi artıkça çocukların geri dönüşüm sembolünün anlamını bilme durumu da artmaktadır.  

Bireyin yaş, eğitim düzeyi gibi demografi k özellikleri çevre bilgisi ve algısında etkili olmaktadır. Bireyin çevre 
bilgisi ve algısı da çevre konusunda ne kadar bilgilendirildiği ile ilişkilidir. Buna bağlı olarak bireyin eğitim düzeyinin 
artması ile çevre konusunda bilgi sahibi olma durumu arasında doğru bir orantının olduğu söylenebilir (İşyar, 1999; 
Uzun, 2005; Barr ve Gill, 2007). Topaloğlu (1999) araştırmasında bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe çevreye 
yönelik duyarlılıklarında da artış olduğunu tespit etmiştir. Olofsson ve Öhman (2006) ile Dutcher, Finley ve Johnson 
(2007) araştırmalarında eğitim düzeyinin çevre bilincini etkileyen etmenlerden biri olduğunu vurgulamışlar ve bireyin 
eğitim düzeyi arttıkça çevre bilincinin de arttığını belirtmişlerdir. 

Haktanır ve Çabuk’un (2000) okul öncesi dönemdeki çocukların çevre algılarını inceledikleri araştırmalarında, 
anneleri yüksek öğrenim mezunu olan çocukların anneleri ilköğretim ve ortaöğretim mezunu olan çocuklara göre 
daha yüksek düzeyde çevre algıları olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kesicioğlu ve Alisinanoğlu (2009) anne babaların 
okul öncesi dönemdeki çocuklarına yaşattıkları doğal çevre deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları 
araştırmalarında da, anne öğrenim düzeyi arttıkça annelerin çevresel bilgilerinin arttığı, buna bağlı olarak çocuklarına 
doğal çevre deneyimleri yaşatma oranlarının da arttığı belirlenmiştir. Benzer şekilde Uluçınar-Sağır, Aslan ve 
Cansaran’ın (2008) ilköğretim öğrencilerinin çevre bilgisi ve tutumlarını farklı değişkenler açısından inceledikleri 
araştırmalarında, annelerin öğrenim düzeyleri artıkça ilköğretim öğrencilerinin çevre bilgilerinin de arttığı tespit 
edilmiştir. Bu araştırmaların sonuçları, elde edilen bulgular ile paralellik göstermektedir. 

Çocukların babalarının öğrenim düzeylerine göre geri dönüşüm anket formu yanıtlarına ilişkin Ki-kare testi 
sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Çocukların Babalarının Öğrenim Düzeylerine Göre Geri Dönüşüm Anket Formu Yanıtlarına İlişkin Ki Kare 
Testi Sonuçları

Çocuk Gözüyle Geri Dönüşüm Anket Formu

Baba Öğrenim Düzeyi

X2 pİlköğretim Lise Üniversite

n % n % n %
Kullanılmış kağıt, karton, 
ve mukavva gibi matery-
aller tekrar kullanılabilir 
mi?

Kullanılabilir 8 33,33 27 56,25 29 78,38
12,4 .002*

Kullanılamaz 16 66,67 21 43,75 8 21,62

Çöpe atıldıktan sonra 
kağıt, karton, ve mukav-
vaya ne olur?

Bilmiyorum 3 12,50 7 14,58 10 27,03

8,897 .064
Geri dönüşüm kutusuna 
atılırsa yeniden kullanılır/ 
kağıt, karton, kutu olur

9 37,50 24 50,00 21 56,76

Boşa gider/ pislenir/yakılır 12 50,00 17 35,42 6 16,22

Geri dönüşüm(doğaya 
geri dönme) sözcüğünü 
daha önce duydun mu?

Evet 13 54,17 33 68,75 33 89,19
9,549 .008*

Hayır 11 45,83 15 31,25 4 10,81
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Geri dönüşüm ne demek?

Bilmiyorum 13 54,17 16 33,33 5 13,51

- -

Çöplerin geri dönüşüm 
kutusuna atılınca tekrar eski 
haline gelmesi/yeniden kul-
lanmak

8 33,33 28 58,33 28 75,68

Diğer (eski zamanlara 
dönmek/ ülkeye şehre geri 
dönmek/internet ve bilgisa-
yarla ilgili bir şey)

3 12,50 4 8,33 4 10,81

Bu sembolü nerelerde 
gördün?

Görmedim 7 29,17 13 27,08 2 5,41

- -Okulda/sokakta/parkta 15 62,50 31 64,58 31 83,78
Meyve suyu ve süt kutusunun 
üzerinde 2 8,33 4 8,33 4 10,81

Bu sembolün anlamı ne?

Bilmiyorum 7 29,17 17 35,42 4 10,81

12,985 .011*

Geri dönüşüm/ kağıt ve kar-
tonun geriye dönmesi 9 37,50 23 47,92 28 75,68

Bir şekil veya işaret (trafi k 
işareti/ daire/ ok/dönen ok/
kutucuk)

8 33,33 8 16,67 5 13,51

*p<.05

Tablo 3 incelendiğinde, anne öğrenim düzeyine göre çocukların “Çöpe atıldıktan sonra kağıt, karton ve mukavvaya 
ne olur?” sorusuna verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bağımlılık görülmemektedir (p>.05). Baba 
öğrenim düzeyi ile çocukların “Kullanılmış kağıt, karton ve mukavva gibi materyaller tekrar kullanılabilir mi?” (x2=12,4, 
p<.05), “Geri dönüşüm (doğaya geri dönme) sözcüğünü daha önce duydun mu?” (x2=9,549, p<.05), “Bu sembolün 
anlamı ne?” (x2=12,985, p<.05) sorularına verdikleri yanıtlar arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bağımlılık 
görülmektedir. Babası ilköğretim mezunu olanların %33,33’ünün, babası lise mezunu olanların %56,25’inin, babası 
üniversite mezunu olanların %78,38’inin kullanılmış kağıt, karton ve mukavva gibi materyallerin tekrar kullanılabilir 
olduğunu; babası ilköğretim mezunu olanların %54,17’sinin, babası lise mezunu olanların %68,75’inin ve babası 
üniversite mezunu olanların %89,19’unun geri dönüşüm sözcüğünü daha önce duydukları; babası ilköğretim mezunu 
olanların %37,50’sinin, babası lise mezunu olanların %47,92’sinin ve babası üniversite mezunu olanların %75,68’inin 
geri dönüşüm sembolünün ne anlama geldiğini bildikleri belirlenmiştir. Buna göre babanın öğrenim düzeyi artıkça 
çocukların kullanılmış kağıt, karton ve mukavva gibi materyallerin tekrar kullanılabildiğini bilme oranı, geri dönüşüm 
sözcüğünü duyma oranı ve geri dönüşüm sembolünün anlamını bilme oranı da artmaktadır. 

Çabuk’un (2001) okul öncesi dönemdeki çocukların çevre ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla 
yaptığı araştırmasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamakla birlikte; babaları yüksek öğrenim mezunu olan 
çocukların babaları ortaöğretim mezunu olan çocuklara göre daha yüksek düzeyde çevre farkındalıkları olduğu sonucu 
ortaya çıkmıştır. Kesicioğlu ve Alisinanoğlu’nun (2009) anne babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarına yaşattıkları 
doğal çevre deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yaptıkları araştırmalarında baba öğrenim düzeyi arttıkça babaların 
çocuklarına doğal çevre deneyimleri yaşatma oranlarının da arttığı tespit edilmiştir. Okul öncesi dönemdeki çocuklar 
ile yapılan araştırmalara paralel olarak Chu, Shine ve Lee (2006), Gökçe, Kaya, Aktay ve Özden (2007), Uluçınar-
Sağır ve diğ. (2008), Alp, Ertepınar, Tekkaya ve Yılmaz (2008) ile Erdoğan’ın (2009) ilköğretim öğrencilerinin, 
Gambro ve Switzky (1994), Makki, Abd-El-Khalick ve Boujaoude (2003) ile Taşkın’ın (2009) lise öğrencilerinin 
çevre bilgisi ve tutumlarını etkileyen etmenleri inceledikleri araştırmalarında da babaların öğrenim düzeyleri artıkça 
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çocukların çevre bilgisi düzeylerinin arttığı sonucu ortaya çıkmıştır. Verilen araştırma sonuçları, babaların öğrenim 
düzeyleri arttıkça çocukların geri dönüşüm konusundaki farkındalıklarının artması sonucunu destekler niteliktedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi dönem çocuklarının geri dönüşüm ile ilgili farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılan 
araştırmada, çocukların çoğunluğunun kullanılmış kağıt, karton ve mukavva gibi materyallerin geri dönüşüm 
kutularına atılırsa tekrar kullanılabildiğinin farkında oldukları, geri dönüşüm sözcüğünü duydukları, geri dönüşüm 
sembolünü gördükleri ve geri dönüşüm sözcüğü ile sembolünün anlamını bildikleri sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada çocukların cinsiyetleri ile geri dönüşüm anket formuna verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Anne öğrenim düzeyi ile geri dönüşüm sembolünün anlamını bilme, baba 
öğrenim düzeyi ile geri dönüşüm sözcüğünü duyma ve bu sembolün anlamını bilme arasında ise istatistiksel açıdan 
farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

Çevreye yönelik tutumlar çocuklarda, okul öncesi dönemden itibaren şekillenmeye başlamaktadır. Bu nedenle 
okul öncesi dönemdeki çocukların gelişim düzeylerine uygun, geri dönüşüm vurgusu yapılan çevre eğitimi programları 
hazırlanarak uygulanabilir. Anne babaların çocukların olumlu çevre bilinci kazanmasında etkili bir faktör olması 
nedeni ile çevre eğitimi programları aile eğitimini ve aile katılımını da destekleyecek şekilde geliştirilebilir. Geri 
dönüşüm ile ilgili olarak okul öncesi dönemdeki çocukların farkındalık düzeylerini inceleyen araştırma sayısının 
çok az olmasından dolayı konu ile ilgili çalışmalarda örneklem grubu kültürler arası karşılaştırmaları da kapsayacak 
şekilde genişletilerek elde edilecek sonuçlar karşılaştırılabilir.
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THE STUDY OF THE DEGREE OF ONE OF THE IRANIAN GOVERMENTAL 

ORGANIZATION’S 

WITH CORRESPONDENCE CHARACTERISTICS OF A LEARNING 

ORGANIZATION

Sepideh Safaee*                                               Shahram Gholami**

Abstract

The present study has been carried out to recognize the degree of one of the Iranian govern-
mental organization’s*** with correspondence characteristics of a Learning Organization based 
on the Marquardt’s system model. For its purpose, the research is applied and for the data collec-
tion method, it is descriptive and survey. Statistical population of the research was the employees 
of the headquarters of under study organization which 149 persons were chosen as sample in a 
simple random manner. In order to collect data, the questionnaire “learning company profi le” 
prepared by Marquardt, with0.96 as its reliability, is used. The data was analyzed by SPSS soft-
ware. One-group t-test is used to compare the average of research sample characteristics based 
on the learning organization subsystems in Marquardt’s system model with the desirable aver-
age of subsystems; the result showed that under study organization lacks the characteristics of a 
learning organization based on the Marquardt’s system model.

Keywords: Organizational learning, learning dynamics, organizational reform, people en-
forcement, knowledge management
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Introduction

Nowadays velocity of environmental changes and IT advances fundamentally challenged organization’s managers, 
in a way that lack of coordination with the reforms may be considered as the destruction of the organizations. One of the 
modern theories on new organizational structures is “learning organization” that attracted many theorists’ attentions. 
A learning organization, learns in long time and its performance makes transformation. Indeed, when organizations 
can capture true analysis and presumption from their history and experiment and utilize them in action, they will be 
learners and knowledge instructors. In other word, a learning organization is one that has the skill of making, capturing 
and transferring knowledge, and act to change and reform its behavior by the help of new earned information. Because 
of the importance of the role of the educational management between other kinds of managements for the reason of 
concentration on training and transformation of human resources, educational managers have an infl uential role in 
creation and leadership of learning organizations. They can play a signifi cant role on continuous training and learning 
of organization’s employees, the organization’s adaptation with rapid organizational changes, promote organization 
and achieve the goals in order to gain knowledge, by using incorporation of principles of management and educational 
leadership’s and principles of learning organizations. Because in facing new and variable structures challenges, 
continuous education and adaptation of organization’s characteristics with learning organization’s characteristics 
seems to be essential. 

Necessity of changing the organizations to learning organization is originated because of sever competitive 
market and increasing the environmental uncertainty, organizations need more knowledge and awareness of the 
environmental factors to be able to adapt themselves with current changes and evolutions.  The problem of majority 
of modern organizations is that they often can’t recognize threats and their destructive effects and they are unable to 
create options and alternative solutions for evolution (Rezai Manesh and Noorbakhsh, 2009, p128).

In regard to discussed subjects, in this research we try to use “Marquardt’s System Model” to compare 
characteristics of one of the Iranian governmental organization with the learning organization based on mentioned 
theory. Then with the earned information, the under study organization managers can be able to approach the goals of 
the learning organization. 
Goals of research

The main purpose of this research is to study the degree of one of the Iranian governmental organizations with 
correspondence characteristics of a Learning Organization, based on Marquardt System Model. Subordinate purposes 
are: 

1. Determining the indexes and characteristics of learning organization based on discussed theory up to now.  

2. Identifying the amount of learning dynamics in under study organization and comparing with the existing 
standards.  

3. Studying the state of acquaintance with the structure of learning organization and quality of organizational 
evolution of under study organization toward a learning organization.

4. Evaluating the empowerment of the human resources on under study organization. 

5. Evaluating the situation of knowledge management in under study organization.

6. Studying the effectiveness of IT in under study organization. 

In order to improve the acquired results of the research, some solutions are also suggested to change learning 
organization as applicable goals. 

Research questions:

The main question of the research is “ How much is the under study organization adapted with the learning 
organization characteristics?” 
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 With the regard to chosen model of the learning organization, following subordinate questions are presented:

1. Is learning dynamics of under study organization has the standard conditions of learning organization?

2. Does the under study organization have necessary acquaintance with structure and the quality of the learning 
organization? 

3. Does the necessary solutions exist in the under study organization? 

4. Is knowledge managed in the under study organization?

5. Does under study organization have effective Information Technology?

Theories of learning organization

From 1990 with emerging new condition, change, and evolution in organizational environment, a new 
phenomenon with subject “Learning Organization” was discussed. In such situations, organizations in order to 
maintain their positions in turbulent environment of those days, should go out from static frame and move toward 
learning organization. In other words, it was necessary to make transformation in their structure and bases (Behrouzi, 
Farrokhnejad and AmirAhmadi, 2009, p21).

Based on this necessity, variable views and theories were formed. One of these important and effective theories 
was Peter Senge’s theory.

Peter Senge is considered by most people to be the “father” of organizational learning. He made an evolution in 
organizations’ structure and attitude by suggesting fi ve major disciplines about learning organization  in 1990. These 
fi ve disciplines were: personal mastery, mental models, shared vision, team learning and at last systems thinking. 
Senge knew the learning organization as one that continually expands its capacity to create the future, in way that 
people can expand their abilities in order to achieve desired results. The organization in which new methods of 
thinking are brought up,collective aims are chosen freely, and people instantly realize how to learn (Cors,2003,p4).

Another one of the theorist in learning organization, is Pedler. Pedler, Burgoyne, and Boydell (1991) defi ne the 
learning organization as “an organization that facilitates the learning of all of its members and continuously transforms 
itself in order to meet its strategic goals” (Yang, Watkins & Marsick, 2004, p32).

According to Peddler’s theory (1995) people are different in some ways from the way they were before. He 
mentions four types of learning in his theory: knowledge; skills, personal development; collaborative enquiry . The 
last two, are essential elements for learning organizations (Hung, 2007,p4).

He, also, suggested a model with eleven characteristics to explain learning organization which are: 

1)a learning approach to strategy, 2) participative policy making, 3) informating,4) formative accounting and 
control, 5) internal exchange, 6)reward fl exibility, 7) enabling structures, 8) boundary workers as environmental 
scanners, 9)inter-company learning , 10) a learning climate, 11) self-development opportunities for all (https://dspace.
lib.cranfi eld.ac.uk).  

In 1992, two theorists Carre and Pearn, too, proposed a two-dimensional model of learning organization that was 
considered as a tool to categorize an organization in terms of the organizational learning taking place. They suggested 
two dimensions for a learning organization: fi rstly, the extent to which the general environment (including structure 
and culture) of the organization enhances, supports and sustains the learning of all employees. Secondly, the extent 
to which the workforce as a whole is confi dent, motivated and competent to learn. According to them, the learning 
organization can be measured on both dimensions, resulting in one of four quadrants: a Stagnated Organization, a 
Frustrated Organization, a Frustrating Organization and a Learning Organization (https://dspace.lib.cranfi eld.ac.uk). 

Garvin (1993) is one of the other learning organization theorists that proposed 3-M models to learning 
organization. Garvin’s model suggests that learning organizations are develop by agreeing on a meaning of learning, 
then purposefully measuring and managing their learning. He constructed a fairly general defi nition: “A learning 
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organization is an organization skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at modifying its 
behavior to refl ect new knowledge and insights. Edmondson, Garvin and Gino identifi ed three building blocks of a 
Learning Organization: Learning Environment and Culture, Learning Processes, and Leadership for Learning (Garvin, 
Edmondson and Gino, 2008, pp3-6). 

Watkins and Marsick are of theorists that paid attention to concept of learning organization in 1994 . They 
originally defi ned the concept of the learning organization as “one that learns continuously and transforms itself. The 
model that is proposed by them, has seven dimensions as following:

1) continuous learning, 2) inquiry and dialogue, 3) team learning, 4) empowerment, 5) embedded system, 6) 
system connection, 7) strategic leadership (Yang et al.,2004,p34).

Marquardt  and Reynolds are two other theorists that for fi rst time in 1994 indicated the conception of learning 
organization and defi ned it as an organization that is a system of actions, actors, dogmas and processes. It may change 
information into valuable knowledge and improve the organization’s adaptation at a long time. Then Marquardt (1996) 
suggested sixteen steps to create a learning organization: 

1) to make promises to the Learning Organization; 2) to combine learning and the practical

work of the Learning Organization; 3) the evaluation ability to the Learning Organization at every secondary 
systems; 4) to communicate the shared vision; 5)to recognize the importance of systems thinking and actions; 6) 
the leaders’ show and their promises to the learning; 7) to transfer the culture of the Learning Organization into 
the successive learning and improvement; 8) to make strategies of learning and cooperation; 9)to eliminate the 
bureaucracy; 10) to strengthen the staffs’ ability; 11) to extend the Learning Organization to the enterprise aspect; 
12) to learn and propagate knowledge; 13)to use the best technology on the learning; 14) to encourage and expect for 
the learning of individuals, team and the organization; 15)to understand more about the Learning Organization; 16) 
the Learning Organization should constantly make adaptation and improvement in learning (www.getcited.org). In 
2002 he defi ned a learning organization systematically by publishing the book  with the subject “ creation a learning 
organization” and  enumerated its characteristics. In this book, Marquardt indicated fi ve subsystems that should be 
interacted together in regard of Senge’s factors. These subsystems are following: 

 1.    Learning: learning, traditionally, is known as a process that by which, people achieve knowledge and new 
sights in result of behavior and acts changes. Learning has cognitive, perception and physical aspects. 

2. Organization: in this subsystem, four dimensions strategy, structure, culture, view and their interaction 
together are discussed to be converted to a learning organization. 

3. People: this subsystem includes six elements: managers and leaders, employees, clients,  business  
participants, tenders and sellers, and society. This subsystem paid attention to enforce people to achieve 
needed resources to gain effective knowledge to do the jobs. 

4. Knowledge: this subsystem indicates the business management and creating knowledge. It includes getting, 
creating, saving, analyzing, transforming, publishing and applying knowledge . It should be considered that 
these elements are continuous and interactive instead of being consecutive and independent. 

5. Technology: the subsystem in the system model of learning organization, is formed of integrated technology 
networks and information tools that makes it possible to achieve and exchange information and learning 
(Marquardt, 2002). 

In this research for the reason of Marquardt System Model  more attention is paid to technology, people 
enforcement ,knowledge management, and its being newer than other theories ,this model is used to assess the under 
study characteristics and to study its correspondence with learning organization. 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 121

METHOD

This research is applicable for its purpose and for the data collection method which is descriptive and survey. In 
order to collect data, the questionnaire titled as “learning company profi le”, prepared by Marquardt is used. In order 
to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach’s Alpha was employed and the fi gure of 0.96 was achieved. 
The questionnaire titled as “learning company profi le”, is a standard one and is used for frequent research; so in order 
to be certain of  validity of the questionnaire’s content, it is verifi ed by the relevant scholars (educational management, 
knowledge management and human resource management).  The validity of questionnaire’s appearance was verifi ed, 
too. Statistical population of this research was the employees of the headquarters of the under study organization that 
includes 614 people. The sampling is used by Cochran’s formula and the fi gure 149 was gained. In order to analyze 
data, descriptive and deductive statistical methods are used. The used statistical methods are following:

• Kolmogorov-Smirnov test to determine the normality or inormality of data distribution. 

• One-sample T test  to compare the mean of characteristics of the sample based on learning organization’s 
subsystems in Marquardt System Model with the mean of subsystems’ desired situation.

Th e following lateral analysis is carried out too: 
• Friedman test in order to assess the meaningful difference is between the fi ve characteristics of learning 

organization or not. 

• Independent-sample T test to assess variation between views of two groups of men and women in relation 
to research questions. 

• One-way ANOVA to assess the difference between various groups of education, gender, organizational post 
and kinds of recruitment in relation to research variables. 

FINDINGS

The results of descriptive statistics are:

In according to the acquired results 63.3 percent of responders are men and 31.7 percent are women. 8.7 % of 
responders have been holder of post diploma degrees, 62.6% holder of Bachelor’s degrees in education and 28.7 % 
have been holder of master’s degrees. Also, 21.3% of responders have been under than 30 years, 53.9% have been 
between 31 to 40 years, 23.6% have been between 41 to 50 years and 1.1% have been above 51 years. 

With regard to the analyzed information, most this people have professional background from 11 to 15 years and 
35.2% of the responders are expert, 42.6% superior expert, 19.4% head of group, 1.9% assistants director and 0.9% 
are director general. Their kind of employment 11.7% transient staff, 15.8% contractual staff, 66.7% are permanent 
staff. from the deductive statistics the following results  are acquired: 

• According to Kolmogorov-Smirnov test the signifi cant related to variable research are bigger than  
considered signifi cant (0.05) and H0 (observation distribution is homogeneous with a certain distribution 
(normal distribution) ) is accepted. As a result the distribution of numbers is normal.  

• By using One-sample T test to responding research questions. In attention to negativity of upper and lower 
limits, it could be said  that the amount of mean is smaller than 3 ( 03 ≺−μ ). 

In this way, according to the results of research we can deduce this organization doesn’t have the learning 
organization characteristics. 
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Table 1. The Evaluation  Of Existence or The Lack Of Existence Of The Learning Organization Characteristics.

Learning 
dynamics

Organizational 
transformation

Enforcement 
people

Knowledge 
management

Using 
Technology

N 120 120 119 119 116

Normal 
Parameters

Mean 2.3922 2.3484 2.2348 2.3373 2.3794
Std. 
Deviation

.63067 .70446 .68510 .68345 .74214

Most 
Extreme 
Differences

Absolute .091 .081 .067 .072 .068
Positive .091 .081 .067 .072 .068
Negative -.087 -.077 -.067 -.067 -.033

Kolmogorov-Smirnov .994 .887 .736 .784 .737

Sig. .276 .411 .651 .571 .649

According to Friedman test to rank the research variables, we can say there are meaningful differences among 
the existing situation fi ve learning organization characteristics. And from the view of the people of sample statistics 
the highest rank is related to learning dynamics and applying technology, and the lowest rank is of the enforcement 
of people. 

Table 2. The Mean Rank Of Friedman Test

Mean rank
Learning dynamics 3.19
Organizational transformation 3.03
People enforcement 2.59

Knowledge management 3.03

using technology 3.17

Table3. Test Statistics

N 116
Chi-Square 11.340
df 4
Asymp. Sig. .023

In the relation to research variables, by using Two-independent T test the difference between the views of two 
group of men and women (in regard to the questionnaire of research) in relation to research variables, has been 
examined. 

H0 and H1, for this purpose are :

H0: There isn’t any meaningful difference between two groups of men and women responders, in relation to fi ve 
under study variables. 

H1: There is meaningful difference between two groups of men and women responders, in relation to fi ve under 
study variables.
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Table 4. Two-independent T test

Levene’s 
Test for 
Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means

95% Confi dence 
Interval of the 
Difference

F Sig. T df
Sig.
(2-tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

Lower Upper

Learning 
dynamics

Equal 
variances 
assumed

2.555 .113 1.029 112 .306 .12917 .12548 -.11945 .37778

Equal 
variances not 
assumed

1.113 91.226 .269 .12917 .11604 -.10132 .35965

Organizational 
transformation

Equal 
variances 
assumed

.346 .558 2.177 112 .032 .29855 .13711 .02687 .57022

Equal 
variances not 
assumed

2.115 68.645 .038 .29855 .14118 .01688 .58022

People 
enforcement

Equal 
variances 
assumed

.280 .598 1.405 111 .163 .19235 .13688 -.07889 .46359

Equal 
variances not 
assumed

1.417 76.087 .161 .19235 .13578 -.07806 .46277

Knowledge 
management

Equal 
variances 
assumed

.038 .845 .424 111 .673 .05801 .13686 -.21320 .32922

Equal 
variances not 
assumed

.422 73.562 .674 .05801 .13747 -.21593 .33195

using 
technology

Equal 
variances 
assumed

.825 .366 -.022 108 .982 -.00342 .15334 -.30737 .30053

Equal 
variances not 
assumed

-.021 63.602 .983 -.00342 .16110 -.32530 .31846

With regard to the results of the table only the signifi cant related to organizational transformation is lower than 
0.05. So, it can be said in organization variable H0 is denied and H1 is accepted. That is, there is disagreement between 
the two groups men and women in relation to variable of organizational transformation. 
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By using the results of One-way ANOVA test, it can be said in relation to organizational transformation and 
people enforcement, there is the meaningful difference between educational groups. But for other three dimensions, 
there isn’t meaningful difference between educational levels. In regard to the test done, meaningful difference has 
been seen between different group (in general question).

DISCUSSION AND CONCLUSION:

The result of the test done says that in the under study organization dimensions of learning dynamics (with 
the mean of 2.39), applying technology (with the mean of 2.37), organizational transformation (with the mean of 
2.34) and knowledge management (with the mean of 2.33) are week and the dimension of men people enforcement 
(with the mean of 2.23) is lower than week. As a result, this organization doesn’t have the characteristics of learning 
organization. Therefore, in regard to the fi ndings acquired of statistical analysis, the results of study the research 
questions, show:

1. The mean of learning dynamics is lower than average level and this characteristics in the under study 
organization is not in standard condition of the learning organization. 

2. The mean of characteristics of organizational transformation is lower than average level, so, the organization 
has not created the needed characteristics like the view and long-term goals for learning in individual, group, 
organizational levels.  

3. The mean of the characteristics of people enforcement is lower than average level and there is not needed 
solution for this purpose in this organization. 

4. The mean of the characteristics of the knowledge management is lower than average level and knowledge 
in the organization is not managed in a suitable way.  

5. The mean of the characteristics of applying technology is lower than average level and the technology in the 
organization has not the needed effectiveness.

Therefore, the under study organization should take measures in order to move toward organizational learning 
and changing into learning organization. So, it is necessary the needed changes in organizational view, people 
enforcement, knowledge management and applying technology in an useful form to be created. 

Suggestions:

1. Suggestions for learning dynamics:

• Emphasis on individual, group and organizational learning  at the same time. 

• Applying instructions not only in meaning of new learning but also for its effect on the employees 
improvement. 

• Applying the accelerating methods of learning among in employees. 

• Paying more attention  to creativity and general innovation of employees. 

2. Suggestions in organizational transformation”

• Announcing the organization values to the hole organization employees and customers. 

• Creating a comprehensive and strategic program in order to change the existing condition into learning 
organization.

• Improving the organizational structures and creating fl exible structures instead of vertical and formal 
structures, and long hierarchy. 

3. Suggestions for employees enforcement:

• Enforcing the abilities, scientifi c  and specialized qualifi cation, the employees and professional talents.
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• Paying attention to the training of the human resources and placing it in organizational priority. 

• Providing the condition of expressing ideas and attitudes by all the employees. 

• Evaluation of the employees performance on the bases of employees scientifi c and research achievement. 

4. Suggestions for knowledge management:

• Familiarizing the employees with knowledge management concept. 

• Providing opportunities for employees gathering in order to change experiences and knowledge and sharing 
them. 

• Pay attention to the system of participation management and distributing the information in all organization 
levels. 

5. Suggestions for applying technology:

• Using virtual instructions in the organization.

• Providing needed scientifi c and research hardware and software . 

• Developing offi ce automation system and using it as learning facilitating system.  
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TÜRKİYEDE LİSANS DÜZEYİNDEKİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 

(SHUİ) EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE ANALİZİ*1

Akansel Yalçınkaya**2                                         Leyla Adiloğlu***3

Özet

Türk Hava Taşımacılığı Sektörünün gelişim sürecindeki en önemli gelişmelerden biri 
2003’te iç hatlarda gerçekleşen serbestleşmedir. Türk Sivil Hava Taşımacılığı Sektörü, 2003 
yılında yaşanan serbestleşme hareketinden sonra büyük bir gelişme göstermiş, bunun sonucunda 
hava taşımacılığı sektöründe çok önemli bir yere sahip olan insan unsuruna yapılan yatırım 
önem kazanmıştır. Bütün bu gelişmeler sonucunda, genelde sivil havacılık eğitimi özelde de Sivil 
Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitiminin bilinirliği ve bu eğitimlere olan talep artmıştır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitiminin 
yapısı ve işleyişi göz önünde bulundurularak, lisans düzeyinde verilmekte olan Sivil Hava 
Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitiminin analizi yapılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle 
Türkiye’de Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitiminin tarihsel seyri izlenerek, ön-
lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitiminin genel 
bir değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak, sözkonusu eğitim lisans düzeyindeki örgütlenme 
durumları açısından detaylandırılarak, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitimiyle il-
gili bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık, Eğitim, Sivil Havacılık Eğitimi, Sivil Hava Ulaştırma 
İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Eğitimi.

* Araştı rmanın gelişti rilmesi ile ilgili çalışmaları devam etmektedir, lütf en atı f yapmadan önce ileti şime geçiniz.
** İstanbul Medeniyet Üniversitesi, akansely@gmail.com
*** Özyeğin Üniversitesi, leyla.adiloglu@ozyegin.edu.tr 
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GİRİŞ

Günümüzde Türkiye’nin en çok gelişme kaydeden ve büyüme performansı ortaya koyan sektörlerinden biri olan 
havayolu taşımacılığı, insanların yada malların emniyetli ve güvenli bir biçimde ve ekonomik fayda yaratacak şekilde 
bir noktadan bir noktaya ulaştırılması olarak tanımlanabilir. Bu tanımda da, öne çıkan hususun gösterdiği üzere, taşıma 
faaliyetinin emniyetli ve güvenli bir şekilde yapılması büyük önem arz etmektedir. Söz konusu bu önem, havayolu 
sektöründeki insan kaynağı ve insan kaynağının eğitim faaliyetleri ve niteliği ile birlikte ele alındığında daha anlamlı 
olmaktadır. İşte bu çalışmanın amacı, Türk havayolu taşımacılığı sistemine insan kaynağı sağlayan bölümlerden biri 
olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (SHUİ) eğitim sisteminin yapısını ortaya koymak ve bu eğitimin Türkiye’deki 
gelişim çizgisini kurumsal açıdan incelemektir.

Ortaya konan amaçlar doğrultusunda, çalışmada, SHUİ eğitim sistemindeki çeşitlenmenin öncülleri düzenleyici 
perspektiften ele alınacak, bununla birlikte eğitimi sisteminin geçirmiş olduğu süreç kurumsallaşma evreleri üzerinden 
değerlendirilecektir. Sonuç olarak, SHUİ eğitiminin gelişimi açısından gelecek için önemli görülen akademik ve 
sektörel öneriler getirilecektir. 

SİVİL HAVACILIK SİSTEMİNDE EĞİTİMİN YERİ

Yolcu ve yük taşımaya yönelik birbirine bağımlı faaliyetlerin ve birimlerin oluşturduğu sistem olan sivil 
havacılık sistemi; havayolu işletmeciliği, hava seyrüsefer ve hava trafi k kontrol hizmetleri, yer ve ikram hizmetleri, 
eğitim, bakım, ilgili alt ve üst yapılar ve diğer havacılık faaliyetleri ile bütün bu faaliyetlerin uluslararası kurallara 
göre koordinasyonu ve denetimini kapsamaktadır (DPT, 2002: 1). Eğitim faaliyeti, bu sistem içerisindeki en önemli 
faaliyetlerden birini teşkil etmektedir. Çünkü, tüm sivil havacılık faaliyetlerinde çalışacak insan kaynağının sağlanması 
ve uçuş faaliyetlerinin emniyetli ve etkin bir şekilde yürütülmesi sivil havacılık sisteminin alt sistemlerinden biri olan 
eğitim sisteminin varlığı ve etkinliği ile doğrudan ilişkilidir(Gerede, 2002:7).

Türkiye’de sivil havacılık sistemi içerisindeki eğitim faaliyetleri incelendiğinde, eğitim faaliyetlerinin ihtiyaç 
bağlamında özel kurumlar ve kamu kurumları tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Özel kurumlar, özellikle 
son dönemde ortaya çıkan pilot ihtiyacını göz önünde bulundurarak pilotaj ve uçuş harekat uzmanlığı konularında 
eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bunun yanında, üniversiteler de, merkezi yerleştirme sonucu giriş hakkı 
kazananlara pilotaj, hava trafi k kontrolörlüğü, uçak bakımı ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği gibi bölümlerde 
eğitim vermektedir. Havacılık sektöründeki devlet kurumları ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan kaynağının uluslararası gereklilikler doğrultusunda yetiştirilmesi, SHUİ bölümünün ortaya 
çıkış amacıdır(http://www.anadolu.edu.tr/akademik/yo_svlhvc/sivilhvulasislbl/, 15.11.2011)

Havayolu taşımacılığı disiplinlerarası bir bilim dalı olup teknik olarak başarılı bir çok projenin kötü ekonomik 
analiz, fi zibilite ve yönetim nedeniyle başarısızlığa uğradığı görülmüştür. Oldukça karmaşık ve rekabetin üst düzeyde 
olduğu havacılık sektöründe şirketler hedefl enen amaca ulaşabilmek için isabetli kararlar verebilen yöneticilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyetli ve büyük yatırımlar gerektiren bu sektörde eğitimli ve kalifi ye eleman ihtiyacı açıkça 
ortadadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurulmuş olan SHUİ bölümleri, havayolları, havaalanı otoriteleri ve yer hizmetleri 
şirketlerinin gereksinimi olan özelliklerde yönetici ve idareci yetiştirmeyi amaç edinmektedir (http://www.anadolu.
edu.tr/akademik/yo_svlhvc/sivilhvulasislbl/, 15.11.2011)

Türkiye’de SHUİ eğitiminin gelişme sürecinin 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek 
Yüksekokulunun kuruluşu ile başladığı söylenebilir. Bu başlangıçtan sonra, 1980’li yıllarda havayolu taşımacılığı 
sektöründeki gelişme ve büyüme hareketi, genelde sivil havacılık özelde ise SHUİ eğitimine olan talebi arttırmış, 
bunun sonucunda da 1992 yılında Yüksek Öğretim Kanunu’nda yapılan bir değişiklik ile okulun adı Sivil Havacılık 
Yüksekokulu olarak değiştirilerek eğitim süresi bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere, 5 yıla çıkartılmıştır. 2003 yılında 
iç hatlarda yaşanan serbestleşme hareketi, havayolu taşımacılığı sektörünün hızlı bir gelişim trendi yakalamasını 
sağlamış, sektördeki oyuncuların nitelikli insan kaynağına olan talebi artmıştır. Bu noktada, SHUİ eğitim sistemi 
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açısından ikinci evre olarak görülebilecek gelişmeler yaşanmış, ilk olarak sırasıyla 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi 
Sivil Havacılık Yüksekokulunda, daha sonra 2008 yılında Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu ile 
Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda SHUİ bölümü açılarak, ilgili üniversiteler 
SHUİ eğitim sistemine giriş yapmıştır. Önlisans düzeyinde SHUİ eğitimi veren kurumların sayısındaki artış ve 
çeşitlenme, eğitim sisteminin gelişimindeki üçüncü evre olarak kabul edilebilir. Son evrede, vakıf üniversiteleri ile 
çok sayıda kamu üniversitesinin SHUİ eğitim sistemine giriş yapması analiz edilmesi gereken gelişmelerdir.

SHUİ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇEŞİTLENME ÖNCESİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

SHUİ eğitim sisteminde çeşitlenme öncesi düzenleyici kurumlar tarafından yapılan yasal düzenlemeler eğitim 
sisteminin çeşitlenme sürecinin anlaşılması bakımından önem taşımaktadır. Bu düzenlemelerden ilki 1983 yılında 
gerçekleşen 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu’nun çıkarılması, bir diğeri ise kanunun çıkarılmasından 20 yıl 
sonra gerçekleşen 2003 yılı iç hat serbestleşmesidir. Yasal düzenlenmelerin yanı sıra, 2000’li yıllardan sonra artış 
gösteren havalimanı özelleştirme hareketleri ve ülkemizde başarı sağlayan Yap-İşlet-Devret projeleri de SHUİ eğitim 
sistemindeki çeşitlenmenin öncülü sayılabilir. 

1983: 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Havayolu ulaştı rması sektörü 14.10.1983 tarihinde kabul edilen 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun yürürlüğe 
girmesiyle, özellikle 1980’lerin ikinci  yarısından iti baren belirgin bir gelişme içine  girmişti r. Bu dönemde THY’nin 
bir modernizasyon  ve standardizasyon programı çerçevesinde fi losunu gelişti rmeye başladığı, hizmet standartlarını 
yükseltme çabasına girdiği ve yurti çi hatlardan  ziyade ekonomik açıdan avantajlı  dış hatlara  yönelmekte olduğu 
görülmektedir. 2920 sayılı kanun ile ülkede özel havayolu  şirketlerinin de kurulmasına ve faaliyet göstermesine izin  
verilmişti r. Aynı dönemde özel sektör  havayollarının sayılarında, fi lo kapasitelerinde ve  sektörden aldıkları payda 
önemli artı şlar gözlenmişti r (Korul ve Küçükönal, 2003:25).

Hava taşımacılığı sektörü 1983’te Sivil Havacılık Kanunu’nun hayata geçirilmesi ile gelişmişti r ve 80’lerin ikinci 
yarısında daha hızla büyümüştür. Kanun’un temel amacı Türk sivil havacılık faaliyetlerini, devletle birlikte özel kurumların 
tüm havacılık faaliyetlerin de uygulanacak şekilde, ulusal çıkarlar ve uluslararası ilişkilere göre düzenlemekti r. Kanun 
temel olarak Türk hava sahasının kullanımı, uçaklara geti rilen yasaklar ve kısıtlamalar, hava taşıtı  kazaları, ti cari hava 
işletmeleri, havalimanları, uçuş kuralları, sivil havacılık personeli, yolcu ulaştı rma, mükellefi yetler ve cezalar ile ilgili 
bölümleri içermektedir(TEPAV,2007:404).

2003: İç Hatlarda Serbestleşme

Ulaştırma Bakanlığının aldığı bir karar ile iç hat havayolu taşımacılığında yaşanan serbestleşme 20 Ekim 
2003’te Fly Havayollarının İstanbul-Trabzon uçuşuyla başlamıştır. Daha sonra iç hat uçuş izni alan diğer havayolu 
işletmelerince özellikle İstanbul çıkışlı olarak ülke içerisinde birçok noktaya THY dışında da hizmet verilmesi mümkün 
olmuştur. Özel havayolu işletmelerinin de iç hat havayolu taşımacılığı pazarına girmesiyle birlikte yolcu trafi ğindeki 
büyüme 2004 yılında bir önceki yıla göre %59, 2005 yılında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %38, 2006 yılında 
da bir önceki döneme göre %34 olarak gerçekleşmiştir (http://www.dhmi.gov.tr/dosyalar/istatistikler.asp, 15.11.2011).

2003 yılında gerçekleşen serbestleşme hareketi, sistemdeki düzenleyici ortamın farklılaşmasını ve tekelci 
yapının değişikliğe uğramasını sağlamıştır. Yaşanan serbestleşme hareketi, sektördeki tüm işletmeleri etkileyerek 
2005 yılına gelindiğinde %53 büyümenin gerçekleşmesini sağlamıştır. Bunun yanında belirtilmesi gereken önemli 
bir nokta, 2003 sonrası havacılık sektörünün diğer sektörlerin gelişimi açısından bir katalizör etkisi yaptığıdır. Bu 
etki, rekabetin gelişerek havacılık piyasasının büyümesine ve karlılığın korunmasına, Türkiye’ye gelen-giden hava 
trafi ğinin artmasına, bilet fi yatlarının düşmesine, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkmasına ve işsizliğin azalmasına 
yardımcı olmaktadır(Çetin ve Benk, 2011:202). 
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Özelleştirme Hareketleri

80’li yılların ikinci yarısından itibaren “devletin asli görevlerine dönmesi ve ticari işletmecilikten çekilmesi” 
yaklaşımı ile birlikte, Türkiye’de “özelleştirme” olgusu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde özelleştirme uygulamaları 
başlarken havayolu ulaştırması sektörü de bu oluşumdan etkilenmiştir. Sektörün ilk ikram (catering) kuruluşlarından 
olan Uçak Servisi A.Ş’nin (USAŞ) %70 hissesi 1989 yılında “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmiş olmakla birlikte, 
kalan %30 hisse de Ekim 1993’te “halka arz” suretiyle özelleştirilmiştir. Aynı zamanda Havaalanları Yer Hizmetleri 
A.Ş.’nin (HAVAŞ) %60 hissesi 1995 yılında “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmiş, kalan %40 hisse de 1998 yılında 
yine “blok satış” yöntemi ile özelleştirilmiştir. Böylece devlet hem havayolu ikram hizmetlerinden (catering) hem de 
yer hizmetlerinden (handling) tamamen çekilmiştir(Özenen, 2003:97).

İkram ve yer hizmetleri alanında yaşanan özelleştirme hareketlerinin yanında, havalimanı ve havalimanı 
işletmeciliğini etkileyen gelişmelerde yaşanmıştır. Özellikle, 3996 sayılı kanun ile devreye giren YİD (Yap-İşlet-
Devret) modeli Türkiye’deki birçok büyük havalimanı yatırım hayata geçirilmiş ve bu model başarılı olmuştur. 
Yapılan çalışmalar, YİD modelinin uygulamaya konması sonucu ekonominin olumlu yönde etkilendiğini ve bu sayede 
8500 kişiye iş olanağı sağlandığını göstermektedir (Çetin ve Benk, 2011: 199).

SHUİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞME SÜRECİNİN EVRELERİ

Türkiye’de SHUİ eğitiminin gelişme sürecindeki öncüllerin açıklanması, eğitim sisteminin gelişme sürecinin 
evrelerinin ortaya koyulmasında önem teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, söz konusu sürecin 
evrelerini tarihsel açıdan inceleyip, bu süreci genel hatlarıyla 4 aşamalı olarak ele alabiliriz. Eğitim sisteminin objektif 
bir değerlendirmesini sunması açısından, bu dört aşamayı ele almak önemli görülmektedir.

Sistemin çeşitlenmesindeki birinci aşamayı, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun 
kuruluşu oluşturmaktadır1. Okulun kuruluşu, Türkiye’de akademik havacılık eğitimi verilmeye başlanması ve bu 
eğitime temel teşkil edecek bir eğitim kurumunun önemli bir havacılık altyapısı olan Eskişehir’de kurulmuş bulunması 
açısından analiz edilmeye değerdir. 90’lı yıllarda gelişen havacılık sektörü ve sektördeki kurumların ortaya çıkan 
nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 2000’li yıllarda kurulmuş olan devlet üniversitelerine bağlı sivil 
havacılık yüksekokulları ikinci aşamayı teşkil etmektedir. Üçüncü aşamada, üniversitelerin önlisans programlarının 
SHUİ eğitimi vermeye başlaması ve bu üniversitelerin özel ve devlet üniversitesi olarak çeşitlenme göstermesi 
eğitim sistemi değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken diğer bir önemli noktadır. Nihayetinde, gelinen 
son aşamada ise son yıllarda SHUİ eğitimindeki durumu iki yönden değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. İlk 
olarak, vakıf üniversitelerinin kurmuş oldukları sivil havacılık yüksekokulları ile sisteme girişi ve bunun yanında 
yeni kamu üniversitelerinin kurdukları okullarla üçüncü aşama tamamlanmış ve günümüze değin ortaya çıkan tablo 
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

1  Söz konusu okul, belirti len tarihte Eskişehir Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. 
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Türkiye’de özel sektöre hava taşımacılığı ve havaalanı işletmeciliği yapabilme hakkı 1983 yılında yayınlanan 2920 
sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile verilmiş, bunun sonucu olarak Türk Sivil Havacılığında büyük bir gelişme başlamış 
ve nitelikli personel ihtiyacı da hızla artmıştır. Anadolu Üniversitesi bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak 1986 
yılında Türk Hükümeti ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu’nun (ICAO) sağladığı kaynaklarla Sivil Havacılık 
Meslek Yüksekokulu kurmuştur(http://ecas.anadolu.edu.tr/). Bu noktada, açığa çıkan ihtiyacı giderme konusunda 
Anadolu Üniversitesi’nin fırsatçı ve öncü yaklaşımı ile söz konusu okulun hükümet-uluslararası organizasyon işbirliği 
ile kurulmuş olduğu dikkate değerdir. Buradan hareketle, belirtilen tarihte sivil havacılık eğitiminin önemi ile ilgili 
farkındalığın hem akademik açıdan hem de devlet yöneticileri açısından göz önünde bulundurulduğu söylenebilir. Bir 
diğer husus ise, okulun Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) işbirliği ile kurulmuş olmasıdır. Dünyadaki 
uluslararası sivil havacılığın emniyetli ve düzenli gelişmesini sağlamak, dünya halkının düzenli, yeterli ve ekonomik 
hava ulaşımına olan ihtiyacını karşılamak ve uluslararası hava seyrüseferinde uçuş emniyetini garanti altına almak gibi 
makro düzeydeki politikaları takip eden örgütle yapılan işbirliğinin, okulun vermiş olduğu eğitimin felsefesi, kalitesi ve 
imkanları üzerinde olumlu yönde büyük etkisi olduğu aşikardır. Bu bölümde vurgulanması gereken son bir nokta ise, 
çalışmanın temelini oluşturan SHUİ eğitiminin o dönemde Yer Hizmetleri, İkram ve Kargo programları adı altında ve 
SHUİ eğitimini ikame ve teşkil edecek şekilde veriliyor olduğudur. 

1989 yılında Eskişehir Meslek Yüksek Okulu adının “Eskişehir Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu” olarak 
değiştirilerek havacılığa yönelik mesleki eğitim vurgusu yapılmıştır. Yine aynı yıl Fransız Hükümeti ile yapılan 
anlaşma ile IAS, SUP AERO, ENAC, ENSICA ve EMA gibi Fransız havacılık kuruluşları ile işbirliği yapılarak 
okulun olanakları geliştirilmiştir. Bu gelişmede özellikle ENAC ve ENSICA gibi Avrupa’nın köklü havacılık okulları 
ile yapılan işbirliğinin altını çizmek gerekmektedir. Bu okullarla yapılan işbirliği sonucu hem ekipman anlamında 
hem de akademik anlamda gelişim sağlanmıştır. Bunun yanında, bu sayede yeni ve modern ekipmanlar elde edilmiş, 
okulun öğretim elemanlarının ilgili okullarda lisansüstü eğitim alması sonucu yeni bilgi ve deneyim elde etmeleri 
sağlanmıştır. 1992 yılında Eskişehir Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu adını alarak 
1993-1994 öğretim yılından itibaren Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü yanında Uçak Teçhizat Bakım, Yer 
Teçhizat Bakım, Uçak Gövde Bakım, Uçak Motor Bakım, Pilotaj ve Hava Trafi k Kontrol bölümleri ile lisans eğitimi 
vermeye başlamıştır (http://ecas.anadolu.edu.tr/).

İlk gelişim aşamasında önemle vurgulanması gereken son nokta, daha sonra kurulmuş olan okullarda da 
sürdürülmüş olan İngilizce hazırlık ve staj eğitimleridir. Gerek okul kuruluş sürecinde yurtdışı kuruluşları ile yapılmış 
olan işbirlikleri ile havacılık konusundaki kaynakların hemen hemen tamamının yabancı yazın kaynakları olmasının 
gerekse havacılığın doğası gereği kalifi ye ve yabancı dil sahibi iş gücünü gerektirmesinin söz konusu tercihte ve daha 
sonra sürdürülmesinde de etkili olduğu söylenebilir. 

İkinci Gelişim Evresi: 2000’li Yıllarda Kurulan Sivil Havacılık Yüksekokulları

SHUİ eğitim sistemindeki çeşitlenmenin ikinci evresini 2000’li yıllarda kurulmuş olan yüksekokullar teşkil 
etmektedir. 2003 yılında yaşanan serbestleşme hareketinden sonra sektördeki büyük gelişme sonucu artan insan 
kaynağı ihtiyacı ve Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun başarılı bir örnek teşkil etmesi ile birlikte 
kamu üniversiteleri tarafından sivil havacılık yüksekokulu kurma girişimleri hız kazanmıştır. İlk olarak, 2005 yılında 
Kocaeli Üniversitesi bünyesinde bir sivil havacılık yüksekokulu kurulmuştur (Ürgün ve Demirtaş, 1). Bu gelişmenin 
ardından, bir diğer önemli gelişme halihazırda kurulu bulunan iki üniversitenin eğitime başlamış olmasıdır. 1995 
yılında kurulmuş olan fakat eğitime 2008 yılında başlayan Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Sivil Havacılık 
Yüksekokulu(http://mku.edu.tr/yo/shavacilikyo/) ile 1994 yılında kurulmuş olup eğitime 2008 yılında başlanan 
Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu(Yıldırım, 1) ikinci gelişim aşamasındaki bir diğer önemli noktadır.

Yukarıda sözü edilen okulların eğitim sistemine girişi sonucu oluşan çeşitlenme, öykünmeci benzeşim süreçlerinin 
SHUİ eğitim sistemindeki ilk örneklerini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçlerin izlerini kurulmuş bulunan okullardaki 
SHUİ bölümü eğitim felsefesinden, ders programlarından, yabancı dil ağırlıklı eğitim anlayışının benimsenmesinden 
ve zorunlu staj uygulamalarından takip etmek mümkündür. Bu noktada, her ne kadar yabancı dil ağırlıklı eğitim 
anlayışı ile staj uygulamalarının mesleki eğitim yapan bir havacılık okulunun doğal özellikleri olması gerekliliğinden 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 133

söz edebilirse de; çalışma kapsamında söz konusu uygulamalar, öykünmeci benzeşim süreci olarak kabul edilebilir. 
Bununla birlikte, ilgili okulların eğitim faaliyetlerinde bir tür üniversite-sektör1 işbirliği modelini benimsedikleri; bu 
olgunun da vermiş oldukları eğitim süreçleri üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu söylenebilir. 

Üçüncü Gelişim Evresi: Önlisans Düzeyi Eğitim Kurumlarındaki Nicel Artış

Türkiye’de SHUİ eğitim sistemindeki çeşitlenmede göz önünde bulundurulması gereken evrelerden biri, önlisans 
düzeyinde eğitim yapmakta olan kamu ve özel üniversite meslek yüksekokullarındaki sayısal artıştır. 2000’li yılların 
başlarında ortaya çıkıp, 2000’li yılların ortalarından sonra hızlanan bu artış trendini Tablo 2’de ayrıntılı şekilde görmek 
mümkündür. 

Tablo 2: Türkiye’de Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Üniversiteler

ÜNİVERSİTE 
(KURUM)

AKADEMİK 
BİRİM

ÖRGÜTLENME 
BİÇİMİ

DEVLET/
VAKIF

KURULUŞ 
YILI

SHUİ DIŞINDAKİ 
HAVACILIKLA İLGİLİ 

BÖLÜMLER
Akdeniz 
Üniversitesi

Sosyal Bilimler 
MYO

Meslek 
Yüksekokulu Devlet 1993

Atatürk 
Üniversitesi Erzurum MYO Meslek 

Yüksekokulu Devlet yok

Engin Fikirler 
Eğitim ve 
Kültür Vakfı

Nişantaşı Meslek 
Yüksekokulu

Meslek 
Yüksekokulu Vakıf 2009 Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri, Lojistik

Gelişim Eğitim, 
Kültür, Sağlık 
ve Sosyal 
Hizmet Vakfı

İstanbul Gelişim 
MYO

Meslek 
Yüksekokulu Vakıf 2008 Lojistik

Gümüşhane 
Üniversitesi

Kelkit Aydın 
Doğan MYO

Meslek 
Yüksekokulu Devlet 2006

İlke Eğitim ve 
Sağlık Vakfı Kapadokya MYO Meslek 

Yüksekokulu Vakıf
Balon Pilotluğu, Sivil 

Havacılık Kabin Hizmetleri, 
Uçak Teknolojisi.

İstanbul Ticaret 
Odası Eğitim 
ve Sosyal 
Hizmetler Vakfı

Meslek Yüksek 
Okulu

Meslek 
Yüksekokulu Vakıf 2001 Lojistik, Hava Lojistiği

Muğla 
Üniversitesi Dalaman MYO Meslek 

Yüksekokulu Devlet Lojistik

Okan Kültür, 
Eğitim ve Spor 
Vakfı

Meslek Yüksek 
Okulu

Meslek 
Yüksekokulu Vakıf 1999 Sivil Havacılık Kabin 

Hizmetleri

Türk Hava 
Kurumu 
Havacılık Vakfı

Ankara Havacılık 
Meslek YO

 İzmir Havacılık 
Meslek YO

Meslek 
Yüksekokulu Vakıf 2011

Uçak Teknolojisi, Sivil 
Havacılık Kabin Hizmetleri, 

Hava Lojistiği, Havacılıkta Yer 
Hizmetleri Yönetimi

Türkiye Lojistik 
Araştırmalar ve 
Eğitim Vakfı

Beykoz Lojistik 
MYO

Meslek 
Yüksekokulu Vakıf 2008 Lojistik, sivil havacılık kabin 

hizmetleri

1 Havacılık ile ilgili faaliyetler, üreti m faaliyetleri olmadığından burada sanayi kavramı yerine hizmet olgusunu karşıladığını 
düşündüğümüz sektör kelimesi tercih edilmişti r. 
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Tablo 2 incelendiğinde, söz konusu artış daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilir. Öncelikle, tablo eğitim 
kurumu sahiplik yapısı açısından ele alındığında kamu-vakıf dengesinin varlığı ifade edilebilir. Bu noktada, önlisans 
düzeyindeki özel eğitim kurumu sayısının fazlalığı, sektördeki nitelikli insan gücü ihtiyacının ne boyutlarda olduğunun 
en önemli göstergesidir. Bununla beraber, vakıf eğitim kurumlarındaki havacılık eğitiminin SHUİ ile sınırlı olmadığı; 
söz konusu kurumların havacılık eğitiminin diğer alanlarında da varlık gösterdikleri söylenebilir.

Dördüncü Gelişim Evresi:

A) Vakıf Üniversitelerinin Sisteme Girişi

SHUİ eğitim sisteminin çeşitlenmesindeki son halkayı iki ayrı bölümde ele almak mümkündür. İlk olarak, 
vurgulanması gereken nokta 2010 yılı ve sonrasında lisans düzeyindeki SHUİ eğitiminin çeşitlenmesinde vakıf 
üniversitelerinin etkisidir. Tablo 1’de görülebileceği üzere, lisans düzeyinde eğitim veren vakıf üniversiteleri Türk Hava 
Kurumu, Özyeğin, Atılım, Girne Amerikan ve Uluslararası Antalya Üniversitesidir. Halihazırda bir üniversite eğitime 
henüz başlamamış olmakla birlikte, söz konusu üniversitelerin benimsemiş oldukları ilkeler vasıtasıyla SHUİ eğitimine 
yenilik katacakları açıktır. Bu ilkelerden biri ve belki de en önemlisi eğitimin tamamının yabancı dilde yapılacak 
olmasıdır. Bu sebeple, söz konusu üniversitelerin vermiş oldukları eğitim sonucu yetirtirmiş oldukları mezunlarla 
sivil havacılık sektöründeki yönetici ihtiyacını karşılama arzusunda oldukları söylenebilir (http://www.ozyegin.edu.tr/
AKADEMIK-PROGRAMLAR/Sivil-Havacilik-Yuksek-Okulu/Havacilik-Yonetimi?lang=tr-TR,http://www.thk.org.
tr/universite/katalog.pdf,  http://shyo.atilim.edu.tr/index.php 16.11.2012). Burada üzerinde önemle durulması gereken 
bir diğer nokta, THK’nın yıllara dayanan havacılık alanındaki bilgi ve tecrübesini kullanarak, eğitim sisteminde bir 
adım öne çıkmaya çalışması ve SHUİ eğitimi veren vakıf üniversiteleri arasında kendini farklılaştırmaya çalışmasıdır. 

Son olarak, gelişimin bu evresindeki örgütlenme boyutundan söz etmek gerekmektedir. 1986 yılında kurularak 
bünyesinde SHUİ programı bulunduran ilk eğitim kurumundan itibaren yüksekokul çatısı altında örgütlenen SHUİ 
eğitimi, bu evreden sonra fakülte çatısı altında örgütlenme davranışını sergilemiştir. Bu sayede, 1986’dan günümüze 
değin eğitim felsefesi, eğitim dili, eğitim kurumu sahiplik yapısı ve eğitim süresi gibi boyutlarda çeşitlilik gösteren 
yapı, örgütlenme biçimi açısından da aynı davranışı göstermiştir. Söz konusu bu gelişme, bir sonraki bölümde 
irdelenecek olan üniversitelerde de görülebilmektedir. 

B) SHUİ Eğitim Sistemine Son Girişler: Yeni Kurulan Devlet Üniversiteleri ve SHUİ Bölümleri

SHUİ eğitim sisteminde son gelişmelerin göz önünde bulundurularak eğitimin yapısının tam olarak ortaya 
koyulabileceğini düşünmektedir. Söz konusu gelişmelerin ana odağını, yeni kurulmuş olan 6 devlet üniversitesi 
oluşturmaktadır. Söz konusu 6 üniversitenin kuruluş çalışmaları devam etmekle birlikte henüz eğitime başlanılmamıştır 
fakat sistemin sağlıklı bir analizini yapmak için bu olgunun da dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bir önceki 
bölümde, eğitim sistemindeki çeşitlenmenin yeni bir boyutu olarak bahsedilen örgütlenmedeki yeni anlayışın, Tablo 
1’de de görülebileceği üzere bu noktada da gerçekleştiği söylenebilmektedir. Son olarak, yeni kurulmuş olan bu 
üniversitelerin SHUİ eğitim sisteminde örgütlenme dışında hangi boyutlarda çeşitlenmeye etki edecekleri, eğitime 
henüz başlanılmadığı için bilinememektedir. Bu noktada, bu konunun ileride yapılacak çalışmalarda irdelenmesinin 
gerekliliğinin vurgulanması önem taşımaktadır.

SONUÇ YERİNE: SHUİ EĞİTİMİNDE GELECEĞE DÖNÜK BEKLENTİLER VE 
DEĞERLENDİRMELER

Değişen koşullar, havacılık alanında hizmet veren işletmelerin her alanda mükemmeliyetçi olmaları yönünde 
zorlamaktadır. Bugün ulusal ve uluslararası kurallar ve çevresel koşullar, kendilerini bu yönde  son derece 
geliştirmiş bireylerin tercih edilebilirliğini artırmıştır. Nitelikli personel arayışına cevap verecek olan adayların en iyi 
üniversitelerden kaliteli eğitim almaları, havacılık alanının daha fazla genişlemesi ve gelişmesi adına önemli faydalar 
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sunacaktır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği eğitiminde sektörel ihtiyaçların göz önünde bulundurularak hazırlanacak 
veya yenilenecek müfredatlar hem adayların daha iyi tercih yapabilmesini  hem de işletmelerin ihtiyaçlara cevap 
verecek doğru kişileri seçme konusunda kolaylıklar sağlayacaktır. 

Sivil Havacılık faaliyetlerinin uluslararası platformda kalıcı başarılara imza atılmasının temelinde başarılı 
eğitim sistemi bulunmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği eğitiminin uluslararası dil niteliğindeki İngilizce 
dilinde verilmesi, öğrencilerin çalışma hayatlarında zorluk yaşamamalarını sağlamakla birlikte havacılık emniyetinin 
en yüksek seviyesinde tutulması açısından da fayda yaratacaktır. Bununla birlikte farklı dillerin öğrenilmesi için 
öğrencilerin teşfi k edilmesi ve imkan tanınması başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır. 

Uluslararası geçerliliğe sahip üniversitelerle işbirliği içinde olunmasının bu alanda okumak isteyen ve okuyan 
öğrencilerin sözkonusu üniversitelerde okuma veya söz konusu üniversitelerden gelecek olan hocalar tarafından 
eğitim görme avantajına sahip olmalarını sağlayacaklardır. 

Staj programlarının sadece ulusal işletmelerle sınırlı kalınmaması, ülke dışında da staj programlarının sunulması 
öğrencilerin farklı kültürler tanıması ve farklı bakış açıları kazanması yönünde önemli faydalar sunacaktır. Sektörde 
başarılara imza atan yöneticilerle birebir tanışma ve onların kendilerini ve sektörü öğrencilere tanıtması adına 
seminerler ve konferanslar düzenlenmesi öğrencilerin sektörle bağ kurmasını sağlayacaktır.

SHUI eğitiminin uzmanlık alanlarına göre bölümlere ayrılması öğrencilerin, kendi kişisel özellikleri ve yeterlilikleri 
ile yapmak istediklerini birleştirmelerine ve bu sayede geniş bir alan olan havacılık sektöründe kariyerlerini başarılı 
bir şekilde yönlendirmelerine imkan tanıyacaktır. Bunların dışında eğitim sisteminin en önemli halkalarından biri 
olan bilim adamlarının eğitim olanaklarının düzeltilmesi ve daha fazla imkanın sunulması, bu alandaki akademik 
çalışmaların artmasını, akademisylenlerin kendilerini geliştirmelerini ve yenilemelerini sağlayacaktır. 
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KONUŞMA EĞİTİMİNİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ŞARKI 

SÖYLEME BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE EFFECT OF SPEECH EDUCATION ON MUSIC 

TEACHER CANDIDATES’ SINGING SKILLS

Tülay Ekici*

Abstract

Verbal communication ability determining a person being qualifi ed and respected, espe-
cially in the fi eld of education due to carry responsibility being human pattern is quite important 
for a teacher. A qualifi ed speech a natural talent as well as being shaped with education emerges. 
The general purpose of voice training part of music education is to ensure the best voice usage 
of the students in the speaking and singing. If speech is considered the basic of singing, most of 
the basic principles of singing can be learned in the convenient sound level during the speech. 
In this context, the purpose of this study is to investigate the effects of speech education on music  
teacher candidates’ singing skills. This study is conducted in the fall semester of 2009-2010 aca-
demic year on ten prospective teachers attending in Music Education Department at Buca Fac-
ulty of Education at Dokuz Eylul University. Student’s singing performance both at the beginning 
of the academic year and at the end of the period were evaluated by the two voice instructor one 
of whom is researcher in the study in which pre-test post-test control group model is used. In the 
study, it was determined signifi cantly progress in favor of experimental group between the results 
of evaluation pre-test post-test.

Key words: Speech education, music teacher, singing skill  

Özet

Bir insanın nitelikli ve saygın olmasında belirleyici olan sözel iletişim becerisi, özellikle 
eğitim alanında örnek insan olma sorumluluğunu taşıyan bir öğretmen için oldukça önemlidir. 
Nitelikli bir konuşma, doğal bir yetenek olduğu kadar, eğitimle de şekillenerek ortaya çıkmaktadır. 
Müzik eğitimi kapsamında yer alan ses eğitiminin genel amacı, konuşma ve şarkı söylemede, 
öğrencilerin seslerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Konuşma, şarkı söylemenin te-
meli olarak düşünüldüğünde, şarkı söylemenin temel prensiplerinin çoğu, rahat bir ses düzeyinde 
yapılan konuşma sırasında öğrenilebilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, konuşma eğitiminin 
müzik öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma, 
2009-2010 öğretim yılı güz döneminde, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci ile yürütülmüştür. Öntest-sontest 
kontrol gruplu modelin kullanıldığı araştırmada, öğrencilerin öğretim yılı başındaki şarkı söyleme 
performansları ile dönem sonundaki performansları, biri araştırmacı olmak üzere, 2 ses eğitmeni 
tarafından değerlendirilmiştir. Araştırmada, deney öncesi ve deney sonrası değerlendirme 
sonuçları arasında deney grubunun lehine anlamlı düzeyde gelişme olduğu saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: Konuşma eğitimi, müzik öğretmeni, şarkı söyleme becerisi

* Öğr. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, e-mail: tulay.ekici@deu.edu.tr



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  138

GİRİŞ

Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, nitelikli bir toplumun oluşmasında ve 
gelişmesinde temel hedefl erden biridir. Bir insanın nitelikli ve saygın olmasında belirleyici unsurlardan biri olan sözel 
iletişim becerisi, özellikle eğitim alanında örnek insan olma sorumluluğunu taşıması nedeniyle bir öğretmen için 
oldukça önemlidir. Genel olarak öğretmenlik mesleği konuşma ile doğrudan ilişkilidir ve sesin uzun süre kullanılmasını 
gerektirmektedir. Müzik öğretmenleri ise, hem konuşma hem de şarkı söyleme ve öğretme yoluyla seslerini daha çok 
kullanmak durumundadırlar. Bu nedenle, müzik öğretmeni adaylarının seslerini en iyi şekilde kullanabilmeleri için 
nitelikli bir eğitim almaları daha çok önem kazanmaktadır. Nitelikli bir konuşma, doğuştan gelen bir yetenek olduğu 
kadar, eğitimle de şekillenerek ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle konuşma eğitimi, eğitimin her derecesinde, özellikle 
öğretmen yetiştiren kurumlarda kuramsal ve uygulamalı olarak yer almalıdır. 

Müzik öğretmeni yetiştirme kapsamında yer alan “Bireysel Ses Eğitimi” dersinde, öğretmen adaylarının en temel 
ve doğal iletişim ve müzikal ifade aracı olan seslerinin doğal hali korunarak, konuşma ve şarkı söyleme becerilerinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Uçan’a (1997) göre, insanda doğum sonrası müziksel oluşum ve gelişim, kendi sesini 
kullanmasıyla başlamakta, kendi sesini kullandıkça ve ona düzenli bir biçim vermeyi öğrendikçe gelişmektedir. İnsan 
sesi, insanın kendi bedenine ait olan ve sözel iletişim olanağı sağlayan tek müzikal araç olduğu için büyük bir öneme 
ve güce sahiptir. Diğer çalgıların tersine, bir insan sesini müzik yapmanın, şarkı söylemenin dışında, konuşmak 
için de kullanmak zorundadır. Solunum, fonasyon ve rezonans süreçleri, insan sesi ile diğer çalgılar için aynıdır. 
Ancak, insan sesini diğer çalgılardan ayıran ve benzersiz yapan özellik, “artikülasyon” süreci olarak bilinen sözlerin 
biçimlendirilmesidir. McKinney’e (1994) göre artikülasyon, konuşma organlarının hareketleri ve kasların ayarlanması 
yoluyla, konuşma seslerinin oluşması için şekillendirilen vibratör ve rezonatörlerin de katılımı ile gerçekleşen bir 
süreçtir. En önemli artikülatörler, hareketli ve doğrudan kontrol altında olanlardır (dil, dudaklar ve alt çene). Diğerleri 
daha sınırlıdır, bilinçli bir kontrol altında değillerdir ve dolaylı olarak eğitilmeleri gerekir (yumuşak damak, glottis, 
epiglottis ve gırtlak). 

Finlan ve Manser’a (1950) göre, artikülasyon süreci, konuşma ve şarkı söyleme yoluyla insan sesine sözel 
iletişim olanağı sağladığından, açık ve anlaşılabilir bir dil için, harfl er, sözcükler, sözcük grupları ve cümleler açık ve 
anlaşılabilir konuşma sesleri olarak biçimlendirilmelidir. Bu durum, doğrudan konuşma ile ilgili olsa da, şarkı söyleme 
için de geçerlidir. Bu nedenle, konuşma ve şarkı söylemede, artikülatörlerin (konuşma organları) rahat ve harekete 
hazır olması, vokal ve konsonları etkili bir şekilde biçimlendirmek için bir dereceye kadar abartılı kullanılması çok 
önemlidir. Diğer yandan, artikülasyon, işitsel, görsel ve kinestetik olmalıdır. Diğer bir deyişle, öğrenci konuşma 
seslerinin doğru ve yanlış üretilmesi arasındaki farkı işitebilmeli, görebilmeli ve hissedebilmelidir. Kısaca artikülasyon 
süreci, konuşmacı ya da şarkıcının ikinci doğası olmalıdır. Bu duruma, konuşma ve şarkı söylemede doğrudan dikkatin 
verilmesi etkili iletişim için gereklidir. Bu öneminden dolayı, günlük konuşmasında öğrencinin artikülasyonu üzerinde 
odaklanmak, şarkı söylemesini de olumlu yönde etkileyecektir (Price, 2006).

Bir şarkıda doğru bir telaffuzun sağlanması için, sesler yeterince doğal konuşmaya yakın çıkarılmalı, her hecenin 
açık ve işitilebilir olmasına özen gösterilmelidir. Bu durum, legato kaygısından uzak olmayı, zihinsel ve bedensel 
rahatlığı ve solunumun kontrollü kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, konuşma sanatında önemli olan 
artikülasyon, şarkı söyleme sanatında da özellikle üzerinde durulması gereken bir konudur (Vennard, 1967). 

Şarkı söylemede önemli olan, sözlerin açık ve anlaşılır şekilde dinleyicilere ulaşmasını sağlamaktır. Bunun 
başarılması, diksiyonun mükemmelliği yanında, performans becerilerini de dengeleyecektir. Bu nedenle, iyi bir 
şarkıcı, sesini hem bir müzikal ifade aracı, hem de bir iletişim aracı olarak kullanabilmelidir. Sesin, müzikal ifade aracı 
olarak kullanılması, ses güzelliğinin sürdürülmesi için gereken ideal kondüsyonun nasıl korunacağının bilinmesini 
gerektirir. Sesin iletişim aracı olarak kullanılması ise, düzensiz sembolik seslerin sürekli olarak kontrolünü gerektirir. 
Çünkü bir şarkıcı, aynı anda her ikisini de yapmalıdır. Bu nedenle, şarkı sanatı temel olarak çelişkili ve mantığa 
aykırı görünmektedir. Yalnızca şarkıcının gırtlağından güzel sesler çıktığında gelişip güzelleşebilir, ancak bu güzel 
seslere, seslerin ardındaki anlamın ifadesi de eşlik etmelidir. Yüksek düzeyde bir anlatım gücü için, şarkı söylemede 
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iki ana unsur bulunur. Bunlar; sesin müzikal unsuru olan temiz, parlak ve sürekli vokaller (sesli harfl er), konuşmanın 
etkili ve anlamlı iletilmesi için gerekli olan konsonlar (sessiz harfl er). Ancak, anlamın ifade edilmesinde kullanılan 
konsonlar, sık sık seslerin güzelliğini engelleyen ciddi bir sorundur. Bu nedenle, konsonların söylenişi kısa ve hızlı, 
bunun yanında dilin, dudakların ya da her ikisinin birlikte hareketleri canlı ve enerjik olmalı, çene gerekmedikçe 
kesinlikle hareket ettirilmemelidir (Emmons, 2001). 

McKinney’e (1994) göre, konuşma ve şarkı söylemede temel mekanizma, özellikle fi ziksel süreçler, solunum 
organları, gırtlak, rezonatörler ve artikülatörler aynı olmakla birlikte, açık farklar vardır ve sesler birbirine benzemez. 
Genel kural olarak konuşma, şarkı söylemeye göre daha hızlı oluşur. Şarkıda, ünlü sesler daha çok uzatılır, ünsüzler de 
konuşmadakine göre daha uzundur. Konuşma, sınırlı bir ses alanında ve hızlı olduğundan, rezonatör ve artikülatörlerin 
sürekli olarak yeniden ayarlanması nedeniyle, sürekli bir değişim durumuna sahiptir. Ayrıca, bir konuşmacı, bir şarkıcı 
için gerekli olan solunum kapasitesine gereksinim duymaz. 

Diğer bir yaklaşıma göre, konuşma için hiçbir ton yüksekliği, ölçü ve ritm önceden belirtilmemiştir. Akıcı 
bir konuşma, belirli bir konuşma ezgisine sahiptir ve bu ezgiyi, her dilin aksanı ile kendine özgü müziği oluşturur. 
Konuşma ve şarkı sesinde ritm, ezgi, dinamik özellikler temelde olmasa da, nitelik ve nicelik açısından ayrılık gösterir. 
Konuşma tonunu bulmak için, kişinin verebileceği en kalın tondan 5’li yukarısı hesaplanmaktadır. Bununla birlikte, 
ruhsal değişimler ve heyecan anları, konuşma tonunda farklılıklar yapabilmektedir (Cevanşir ve Gürel, 1982).

Konuşma ve şarkı söylemede temel mekanizma, özellikle fi ziksel süreçler aynı olduğu için, şarkı söyleme bir 
anlamda genişletilmiş ve geliştirilmiş konuşma olarak adlandırılmaktadır. Buna göre, konuşma, şarkı söylemenin 
temeli olarak düşünüldüğünde, şarkı söylemenin temel prensiplerinin çoğu, özellikle postür, solunum ve artikülasyonla 
ilgili olanlar, rahat bir ses düzeyinde yapılan konuşma sırasında öğrenilebilir. Diğer yandan, şarkı söyleme isteği ve 
zevki, zengin, güçlü ve güzel konuşma seslerini geliştirmede ve sürdürmede büyük bir yardımcıdır. Ayrıca, konuşma 
ve şarkı söyleme arasında açık farklar olmasına rağmen, her ikisinde de yetenekli olan kişiler, birinden diğerine 
rahatlıkla ve kolayca geçebilirler. (McKinney, 1994). 

Sabar’a (2008) göre, şarkı söylerken sözcükler kullanıldığı için, bir anlamda konuşulmaktadır. Müzikal ifade 
doğrultusunda şarkının yorumlanması, tempoya bağlı olarak sesin süreli olarak tutulması, tutulan seslerin konuşma 
sesinin sınırlarını aşarak daha tiz veya pes ses alanlarını kapsaması gibi durumlar nedeniyle şarkı söyleme belli bir 
teknikle gerçekleşebilmektedir. Yani şarkı söyleme daha karmaşık, zor bir süreçtir ve üst düzey teknik gerektirir. 
Genelde ses eğitimi almamış biri, çok dar bir sınır içinde konuşup bir ya da en çok bir buçuk oktav içinde şarkı 
söyleyebilirken, eğitimli bir şarkıcıda bu sınır iki buçuk-üç oktava kadar çıkar. Bu sınırlarda kullanılan ses, kalitesini 
kaybetmeden legato cümleler, ajiliteler, süslemeler, iniş-çıkışlar gibi çeşitli müzikal ifadeleri gerçekleştirir. Bu 
bağlamda, konuşmaya göre şarkı sesinin sıkıntıları çok daha fazla olduğu için, şarkı söylemede sanatsal açıdan düzeyli 
çalışma önemlidir.

Araştırma sonuçlarının çoğu, konuşma ve şarkı sesi arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Her 
ne kadar iki ses ayrı olarak görülse de, her birinin fonksiyonel süreçleri birbiriyle bağıntılıdır. Fillebrown (1911) 
konuşma ve şarkı sesiyle ilgili iki temel prensip olduğunu savunmaktadır:

• Konuşma ve şarkı sesi aynıdır, aynı organlar tarafı ndan aynı şekilde üreti lir ve aynı eğiti mle gelişti rilir. 

• Şarkıcı için solunum, yalnızca günlük doğru alışkanlığın genişleti lmesidir. 

Fillebrown’a (1911) göre, insan, ender durumlar dışında, kendisine bahşedilen mükemmel bir ses organı ile 
yaratılmıştır. Anormal durumlar, genellikle yetişkin sesinde bulunur ve yalnızca yanlış kullanım sonucudur. Diğer bir 
deyişle, insan sesindeki sorunlar doğuştan değildir, sonradan kazanılır ve giderilebilir. İnsanda ses sorunları, genellikle 
konuşma ve şarkı sesi aynı şekilde eğitilmediğinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ses eğitmenlerinin amacı, yalnızca 
öğrencilerinin şarkı söyleme becerilerini geliştirmek olmamalıdır. Amaç, öğrencilerine gelecek için gereken eğitimi 
vermek, uzun ve sağlıklı bir meslek kariyeri sunmak olmalıdır. Eğer konuşma eğitimi dikkate alınmazsa bu yapılamaz 
(Price, 2006). 
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Bu gerekçeler doğrultusunda bu araştırmanın amacı,  konuşma eğitiminin, müzik öğretmeni adaylarının şarkı 
söyleme becerileri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Buna göre, araştırmanın problem cümlesi şöyle ifade edilebilir: 
Müzik öğretmenliği lisans programında yer alan “Bireysel Ses Eğitimi” dersine yönelik konuşma eğitiminin, müzik 
öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisi nedir?

YÖNTEM

Öntest-sontest kontrol gruplu deney deseninin kullanıldığı araştırmada, rastlantısal olarak seçilen 5 öğrenci deney 
grubunu, 5 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Öğrencilerin 2009-2010 öğretim yılı başındaki şarkı söyleme 
performansları, biri araştırmacı olmak üzere 2 ses eğitmeni tarafından değerlendirilmiştir. On dört hafta süren deney 
sürecinde, araştırmacı tarafından deney ve kontrol grubunu oluşturan deneklere haftada bir saat bireysel ses eğitimi, 
deney grubunu oluşturan deneklere buna ek olarak haftada bir saat konuşma eğitimi verilmiştir. Dönem sonunda, aynı 
öğretim elemanları tarafından her iki grubun performansları yeniden değerlendirilerek, deney öncesi ve deney sonrası 
değerlendirme sonuçları arasında, deney grubunun lehine anlamlı düzeyde gelişme olup olmadığı istatistiksel açıdan 
test edilmiştir.

Denekler

Araştırma, 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde, Türkiye’nin İzmir ilindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 1. sınıfta öğrenim gören 10 öğrenci ile yürütülmüştür.

Deney Deseni

Bu araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deney deseni kullanılmıştır. Deney deseni Tablo 1’de, konuşma 
eğitimine yönelik denel işlemler Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Deney Deseni

Gruplar Ölçüm(Ön-test)  Denel İşlemler Ölçüm (Son-test)

Kontrol Grubu
n = 5               

Şarkı Söyleme Becerisi

Değerlendirme Formu

*Bireysel Ses Eğitimi

12 hafta / haftada 1 saat

Şarkı Söyleme Becerisi

Değerlendirme Formu

Deney Grubu

n = 5

*Bireysel Ses Eğitimi

12 hafta / haftada 1 saat

*Konuşma Eğitimi

12 hafta / haftada 1 saat

Şarkı Söyleme Becerisi

Değerlendirme Formu

   



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 141

Tablo 2. Konuşma Eğitimine Yönelik Denel İşlemler 

Denekler            Denel İşlemler 

Deney Grubu
n = 5

1. hafta

Konuşma eğitiminin amacı, önemi ve 
şarkı söyleme becerisi üzerindeki etkisinin 
tartışılması. Ses anatomisi ve sesin oluşumu ile 
sesin oluşumunda görev alan organların ince-
lenmesi.

 2. hafta Vücut rahatlığı, postür (doğru ve dengeli vücut 
duruşu) ve solunum çalışmaları.

 3. hafta
Ses-soluk bağlantısının kurulması ve sese, 
volüm, yükseklik ve tını özelliklerinin 
kazandırılması çalışmaları.

 4. hafta
Vokal (ünlü harf) ve konsonların (ünsüz harf) 
incelenmesi ve doğru pozisyonda söylenmesi 
çalışmaları.

 5. hafta Harf, hece ve sözcüklerin incelenmesi ve doğru 
söylenmesi çalışmaları.

 6. hafta Telaffuz ve artikülasyon (boğumlama) 
çalışmaları.

 7. hafta Konuşmada gevşeklik, atlama, değiştirme ve 
tutukluk kusurları ile ulama üzerine çalışmalar.

 8. hafta Konuşmada tonlama çalışmaları.
 9. hafta Konuşmada hız çalışmaları.

  10. hafta Konuşmada kısa, orta ve uzun süreli duraklar 
üzerine çalışmalar.

  11. hafta

12. hafta

Tekerlemeler, şiirler ve okuma metinleri üzer-
inde öğrenilenlerin pekiştirilmesi çalışmaları. 
Öğrenilenlerin, bireysel olarak hazırlanan oku-
ma metinleri üzerinde tekrar edilerek çalışılması 
ve öğrencilerin birbirlerini değerlendirmesi.

Deney ve kontrol gruplarına haftada bir saat uygulanan “Bireysel Ses Eğitimi” dersinde ise şu çalışmalara yer 
verilmiştir:

• Öğrencilerin, “Bireysel Ses Eğitimi” dersinin amacı ve önemi konusunda bilgilendirilmesi.      

• Ses anatomisi ve sesin oluşumu ile sesin oluşumunda görev alan organların yapısı ve çalışması konularında 
gerekli bilgilerin verilmesi.

• Bedensel ve zihinsel olarak şarkı söylemeye hazırlanma çalışmaları ve bunun önemi konusunda gerekli 
bilincin kazandırılması. 

• Postür (doğru ve dengeli vücut duruşu) çalışmaları ve postürün önemi konusunda gerekli bilincin 
kazandırılması. 

• Şarkı söylemede solunum çalışmaları ile doğru solunum alışkanlığının kazandırılması. 

• Ses-soluk bağlantısının kurulması ve solunum kontrolünün sağlanması çalışmaları. 
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• Sesi, doğru pozisyonda ve doğru entonasyonla üretme ve rezonans bölgelerinde sesi güçlendirme ve tını 
kazandırma çalışmaları. 

• Doğru telaffuz ve artikülasyon becerisi kazandırmaya yönelik, vokal (ünlü harf) ve konsonların (ünsüz harf) 
incelenmesi ve doğru pozisyonda söylenmesi çalışmaları. 

• Tek ses üzerinde, daha sonra ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve oktav aralıklarında, sıralı sesler, arpej çalışmaları, 
legato ve staccato çalışmalar. 

• Piyano eşlikli halk türkülerinden yararlanarak, Türk dilinin ünlü ve ünsüzlerini doğru artikülasyonla 
oluşturma çalışmaları. 

• Doğru solunuma dayalı doğru fonasyon, doğru rezonans ve doğru artikülasyonun eşgüdüm içerisinde 
oluşturulabilmesine yönelik bireye özgü ses alıştırmaları. 

• Ses alanlarının (rejister) kavratılması amacıyla, doğru ve uygun rejister geçişlerine yönelik alıştırmalar. 

• Doğru sesin oluşumunda gereken eşgüdümün sağlanabilmesine ve doğru entonasyonla müzikal duyarlılığı 
geliştirmeye yönelik ses eğitimi gereçlerini kullanma (ses alıştırmaları, ses etütleri ve öğrenci düzeyine 
uygun piyano eşlikli eserler).    

Veri Toplama Araçları

Araştırmada verilerin elde edilmesi amacıyla, araştırmacı tarafından geliştirilen, “Şarkı Söyleme Becerisine 
Yönelik Değerlendirme Formu” kullanılmıştır (Ek 1). Bu amaçla, araştırmacı tarafından Bireysel Ses Eğitimi 
(BSE) dersi hedef ve hedef davranışlarına yönelik örnek bir değerlendirme formu hazırlanmış ve ses eğitmenlerinin 
görüşlerine sunulmuştur. Ses eğitmenlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli değişiklikler ve düzeltmeler 
yapılarak forma son şekli verilmiştir. BSE dersinin hedef ve hedef davranışlarının değerlendirilmesine yönelik 
hazırlanan değerlendirme formu, biri araştırmacının kendisi olmak üzere, iki ses eğitmeni tarafından deney ve kontrol 
gruplarından oluşan toplam 10 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS 15.0 programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR 

Araştırmada, iki ses eğitmeninin deney ve kontrol gruplarının şarkı söyleme becerilerini değerlendirmeleri 
karşılaştırılarak, pearson korelasyon katsayısına bakılmıştır (Tablo 3).

Tablo 3. Ses Eğitmenlerinin Deney ve Kontrol Gruplarının Şarkı Söyleme Becerilerini Değerlendirme Karşılaştırmaları

 N=10    1. Gözlemci 2. Gözlemci

1. Gözlemci        Pearson Korelasyon 1 .825

                             p .003

2. Gözlemci        Pearson Korelasyon .825    1

                             p .003

  P < .05

Tablo 3’deki bulgular incelendiğinde, ses eğitmenleri arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir (r = .825, p < .05). 

Konuşma eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisini test etmek 
amacıyla, deney ve kontrol gruplarının “Şarkı Söyleme Becerisine Yönelik Değerlendirme Formu”ndan aldıkları 
puanlar Mann-Whitney U Testi ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Tablo 4 ve Tablo 5’de yer almaktadır.
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Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Şarkı Söyleme Becerilerinin Karşılaştırılması  

Mann Whitney U-Testi Sonucu (Öntest)

Gruplar n Sıra Ortalamaları Sıra Toplamı U p
Deney Grubu 5       5.80 29.00

11.00 .750
Kontrol Grubu 5       5.20 26.00
Toplam 10

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre, deney ve kontrol grupları arasında 
deney öncesinde anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.

Tablo 5. Deney ve Kontrol Gruplarının Şarkı Söyleme Becerilerinin Karşılaştırılması 

Mann Whitney U-Testi Sonucu (Sontest)

Gruplar n Sıra Ortalamaları Sıra Toplamı U p
Deney Grubu 5       7.50 37.50

2.50 .036Kontrol Grubu 5       3.50 17.50
Toplam 10

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde, Mann Whitney U-Testi sonuçlarına göre elde edilen p değeri .05’den 
küçüktür (p=036; p<.05). Bu sonuç, konuşma eğitiminin, müzik öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerilerinin 
gelişmesi üzerinde anlamlı düzeyde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Konuşma eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan bu araştırmanın bulguları, konuşma eğitiminin müzik öğretmeni adaylarının şarkı söyleme becerileri 
üzerinde anlamlı düzeyde fark yarattığı yönündedir. Bu sonuç, öğretmen adaylarının sözel iletişim becerileri yanında, 
şarkı söyleme becerilerinin de geliştirilmesinde konuşma eğitiminin önemli olduğunu göstermektedir. 

Müzik öğretmeni yetiştirme kapsamında yer alan Bireysel Ses Eğitimi dersinde, öğretmen adaylarının en temel ve 
doğal iletişim ve müzikal ifade aracı olan seslerinin doğal haliyle korunarak, konuşma ve şarkı söyleme becerilerinin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, ses eğitiminde beş temel vokal (a, e, i, o, u) üzerinde sesin dengeli olarak 
çıkarılması, konsonların, her bir vokale doğru bir biçimde eklenmesi, doğru artikülasyon ve doğru telaffuz alışkanlığı, 
öğrencilerin kazanması gereken davranışlardır (Marchesi, tarihsiz). Ayrıca, doğru bir artikülasyon yanında, iyi bir 
konuşma sesinin özellikleri olan işitilebilirlik, akıcılık, hoşa giderlik, anlamlılık ve bükümlülük (tekdüze, monoton 
olmama) şarkı söylemede de geçerlidir (Taşer, 2004). Dolayısıyla, bu özelliklerin konuşma eğitimi ile kazandırılması, 
ses eğitimi çalışmalarının daha kolay ve verimli olmasını ve öğrencilerin şarkı söyleme becerilerinin gelişmesini 
sağlayacaktır. 

Anderson’a (1942) göre, çoğu insanın sesini yanlış ve kötü kullanması, konuşma mekanizmasının doğru 
şekilde kullanılması konusundaki bilgisizlik kadar, umursamazlık, ilgisizlik, dikkatsizlik gibi tutumlardan da 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, sesin yanlış kullanımı sonucu oluşan rahatsızlıklar, çoğu durumda çok ciddi 
değildir ve uygun bir kullanımla ve dikkatle, kolay ve hızlı ses eğitimi yapılabilir. Eğer ses eğitmenleri, konuşma 
sesinin eğitimi konusunda kendilerini eğitirler ve öğrencileri ile hem şarkıcı, hem de sağlıklı konuşmacılar olarak 
çalışırlarsa, öğrencilerinin güvenini daha çok kazanarak, onlara uzun ve sağlıklı bir meslek kariyeri sağlamış olurlar 
(Price, 2006). 
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Ses eğitmenleri, Bireysel Ses Eğitimi derslerinde, konuşma eğitimi yoluyla, solunum, ses düzeyi, rezonans ve 
artikülasyon gibi sesin oluşmasında temel olan fi ziksel süreçlere odaklanarak, öğrencilerin şarkı söyleme becerilerini 
yüksek düzeyde daha da sağlamlaştırıp güçlendirebilirler. Haftada birkaç saatlik ders programı ile öğrencilerin şarkı 
söyleme becerilerinin geliştirilmesi kolay değildir. Oysa her gün rahat bir ses düzeyinde ve doğru alışkanlıklarla 
saatlerce konuşmak, şarkı sesinin geliştirilmesi üzerinde daha büyük bir rol üstlenebilir. Çünkü bir insan sesini, şarkı 
söylemeye göre konuşma yolu ile daha çok kullanmaktadır. Bu gerçek dikkate alındığında, ses eğitmenleri, konuşmada 
doğru alışkanlıkları geliştirmenin, öğrencilerin şarkı söyleme becerilerinin geliştirilmesine yardım etmede ne kadar 
önemli olduğunun daha çok farkında olacaklardır. Böylece her dersin bir bölümünü konuşma eğitimi için ayırmak, 
özellikle öğrenciler konuşma eğitimi çalışmalarını, şarkı söyleme becerilerini geliştirmek için bir pratik yapma 
yolu olarak görür ve değerlendirirlerse, oldukça yararlı olabilir. Doğru ve iyi konuşma alışkanlığının bir devamı 
olarak şarkı söyleme becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere uzun yıllar sağlıklı bir sesle konuşma ve şarkı söyleme 
olanağı sağlayacaktır. McKinney (1994) de benzer bir yaklaşımla, iyi konuşmanın, iyi şarkı söylemenin temeli 
olarak düşünülebileceğini ve öğrencilere nasıl iyi şarkı söyleyecekleri öğretilmeden önce, nasıl iyi konuşacaklarının 
öğretilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Kagen’e (1960) göre, konuşma ve şarkı söylemede doğru, güzel ve etkili bir ifadenin başarılması için, ses eğitimi 
alan bireyle rin dili doğru kullanmaları, sözcükleri açık ve anlaşılır biçimde söylemeleri çok önemlidir. Bu nedenle, 
müzik eğitimi lisans programında konuşmanın esasları, kesinlikle öncelikli konu olarak düşünülmeli ve ilk yıldan 
başlayarak, eğitim tamamlanıncaya kadar devam etmelidir 

Sonuç olarak, nitelikli bir konuşma, doğuştan gelen bir yetenek olduğu kadar, eğitimle de şekillenerek ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, müzik öğretmeni yetiştirme programında yer alan Bireysel Ses Eğitimi dersinde konuşma 
eğitimine yer verilmesi, öğretmen adaylarının sözel iletişim becerilerini geliştirerek, öğretmen-öğrenci iletişiminin ve 
eğitim sürecinin daha sağlıklı, verimli ve etkili olmasına katkı sağlayacağı gibi, şarkı söyleme becerilerinin gelişimini 
de olumlu yönde etkileyecektir. 
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EK 1

Şarkı Söyleme Becerisine Yönelik Değerlendirme Formu 

Öğrenci Adı:

Sınıfı:

Hedefl er

Hedef Davranışlar

Puan

1 2 3 4 5

Tekniği doğru  
kullanabilme

Doğru duruş pozisyonu alır.

Solunumu kontrollü kullanır.

Ses-soluk bağlantısını doğru kurar.

Sesi rezonans bölgesine alır.

Doğru vokal pozisyonda söyler.

Register geçişlerini doğru yapar.

Şarkıyı doğru 
söyleyebilme

Ritmik hata yapmadan söyler.

Doğru entonasyonla söyler.

Doğru artikülasyonla söyler.

Şarkı sözlerini doğru telaffuz eder.

Şarkıyı stiline 
uygun söyleyebilme

Şarkıları dönem özelliklerine göre uygun 
stilde söyler.

Şarkıları türüne göre uygun stilde söyler.

Eşlikle uyumlu 
söyleyebilme

Şarkıyı eşlik çalgısıyla uyum içinde 
söyler.

Müzikal 
söyleyebilme

Şarkıda, anlatımın ifade edilmesine 
yönelik nüansları doğru yapar.

Şarkıda, ezginin yansıttığı duyguyu 
hissederek söyler.

Şarkı sözlerinin yansıttığı duyguyu 
hissederek söyler. 
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MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN 

PİYANO EĞİTİMİNDE DEŞİFRENİN ÖNEMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

MUSIC EDUCATION STUDENTS’ OPINIONS ABOUT THE IMPORTANCE OF 

SIGHTREADING IN PIANO EDUCATION

Ebru GÜNER CANBEY*                                     Deniz Beste ÇEVİK**

                Elif GÜVEN***                                    Esra KINIKLI SNAPPER****

 

Özet 

Deşifre, bir müzik yapıtının notalarını ilk görüşte okuyuvermek veya icra edebilmek anlamı 
taşımaktadır. Fenmen’e göre iki türlü deşifre vardır: Biri, ele aldığımız ilk eseri yavaş yavaş her 
notasını inceleyerek okumak; diğeri ise, eseri temposuna yakın hızda ve temiz çalabilmeye dikkat 
etmekten öte, eserin anlatımına ve karakterine dikkat ederek okumak anlamı taşımaktadır (Fen-
men, 1991). “Piyano eğitiminde müziği kolaylıkla ve güçlük çekmeden çalabilme yeteneği birin-
ci önceliktir. Deşifre, sadece iyi bir müzisyen olabilmenin temel faktörü değil, ayrıca yaşam boyu 
sürecek müziksel doyumun potansiyel kaynağıdır” (Agay, 1981). Bu bağlamda araştırmada, 
öğrencilerin piyano eğitiminde deşifrenin önemine ilişkin düşüncelerinin ortaya çıkarılması 
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, müzik öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 
toplam 96 müzik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı, 
araştırmacılar tarafından geliştirilmekle birlikte, aracın içerik geçerliği ve anketteki soruların 
çalışmanın amacına uygun olup/olmadığı uzman görüşlerine göre belirlenmiştir. Daha sonra 
uzmanların görüşleri doğrultusunda ankete son şekil verildikten sonra, araştırmanın sonuçlarına 
dayanarak ilgili tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Öğretmeni Adayları, Piyano Eğitimi, Deşifre. 

Abstract

Sightreading means to be able to perform  or read a work of music at fi rst sight. There 
are two types of sightreading: one is reading slowly examining every note of the work which is 
dealed fi rst, the other is pay attention to the expression and character of the work than playing 
the piece close to its speed and clear (Fenmen, 1991). “The fi rst priority of piano education is 
the ability of playing the music easily. Sightreading is not only the basic factor to being a good 
musician, but also ithe potantial source of lifelong musical satisfaction” (Agay, 1981). Research 
is aimed to determine students’ thoughts on the importance of sightreading in piano education. A 
total of 96 pre-service music teachers forms the study group. Data collection toll was developed 
by researchers. Content validity and comformity of questions were determined based on expert 
opinion. Recommendations were made based on the results.

Key-words: Music Teacher Candidates, Piano Education, Sightreading.
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GİRİŞ

Piyano eğitimi, müzik öğretmenliği bölümlerinde yer alan temel derslerden birisidir. Bu bölümde öğrenim 
gören öğrencilerin ileriki meslek yaşantılarında piyano eğitimi büyük önem taşımaktadır. Çünkü piyano, hem nota 
öğretimine ve şarkı öğretimine, hem de parçalara eşlik edebilmeye yardımcı bir çalgıdır.

2006 yılında uygulanmaya başlanan müzik öğretmenliği lisans programında piyano dersi sekiz yarıyıl olarak 
okutulmaktadır. 2006–2007 yeniden yapılandırılan programda dersin içeriği, piyanoda temel davranışlar (doğru oturuş 
ve ellerin piyanodaki konumu) hakkında bilgi ve becerileri, farklı dönemlere ait eserlerin çalınmasını, değişik teknikleri, 
hız ve gürlük terimlerinin kavranmasını ve deşifraj çalışmalarını kapsamaktadır (YÖK, 2006). Piyano eğitimi sürecinde 
deşifre çalışmalarına ağırlık verilmesi, hem bestecileri ve dönemlerini daha iyi tanıyabilmeye hem de piyano edebiyatını 
daha yakından incelerken teknik ve yorum bakımından da öğrencilerin gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

Deşifraj, karmaşık olduğu kadar, çok yönlü çabayı gerektirmektedir (Richards, 1996). Deşifre, piyano 
çalışmalarında önem teşkil etmektedir (Gray, 1995). “Deşifre yaparken, piyanistlerin gözleri, ellerini arkada 
bırakmaktadır” (Udtaisuk, 2005, s. 6). Fenmen’e (1991) göre deşifre iki türlüdür: Biri, ele aldığımız ilk eseri yavaş 
yavaş her notasını inceleyerek okumaktır. Bir diğeri ise, eseri temposuna yakın hızda ve temiz çalabilmeye dikkat 
etmekten öte, eserin anlatımına ve karakterine dikkat ederek okumak anlamı taşımaktadır (Fenmen, 1991). 

Öğrencilerin, piyano dersinde başarılı olmalarında, deşifrelerinin gelişmiş olması gerekmektedir (Bay, 2000). 
Piyano eğitiminde deşifrenin önemine ilişkin olarak Agay (1981), deşifresini geliştiremeyen bir öğrencinin piyanoda 
diğer konulara geçebilmekte zorlanacağı üzerinde durmaktadır (s. 197). Yapılan araştırmada, öğrencilerin bir eseri 
deşifre yaparken, ritim çalışmalarında önemli farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur (Emanuele, 2000). Diğer bir 
çalışmada, deşifraj çalışması yapılacak metodun seçilmesinin önemi üzerinde durulurken, öğretmenin alan ve pedogoji 
bilgisinin bu konuda daha da önemli olduğu belirtilmiştir (Coats, 2006). Çünkü bir piyano eseri çalışırken, eserin tüm 
işlevlerinin öğretilmesi, bir piyano öğretmeninin sorumluluğunda gerçekleşmektedir (Chronister, 1996). 

Kuşkusuz ki, piyanoda deşifre yapabilmek, diğer enstrümanlara göre çok yönlü algılamayı gerektirmektedir. 
Çünkü iki farklı anahtar ile çalınan çalgı olma özelliğinden dolayı, notaları eşit hızda ve her iki elde okuyabilmek 
önemlidir. Kuşkusuz ki, iyi olmayan deşifraj; sert el, ritim yetersizliği, kötü göz, tuş ile parmak temasının yetersizliği, 
yavaş işleyen zihin ve dikkat eksikliği ile akor-aralık-arpej imgesinden yoksun olmakla ilişkilidir (Pamir, 1984). Bu 
bakımdan, piyano derslerinde deşifre çalışmalarına ağırlık verilmesinin gerekçeleri, öğrencinin bir müzik yapıtını 
akıcı, doğru ve hızlı okumasını geliştirmek içindir. “Deşifre eğitiminin sürekli ve sistemli bir yapıya sahip olması ile 
deşifre eğitiminde belirlenen amaçlar gerçekleşir” (Coşkun, 2001). Day (1984), bir müzik yapıtı akıcı bir biçimde 
okunduğu takdirde, bir eseri okuyabilmeyi o zaman öğrenilmiş olabileceğini belirtmektedir (s. 18).

Görülmektedir ki, piyano eğitiminin amaçlarına ulaşabilmekte, öğrencinin deşifre becerilerinin gelişmiş olması 
gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda, piyano eğitiminde deşifre yapabilmenin önemi ve yararı ortaya konulmuştur 
(Tufan, 2000; Coşkun, 2001). Bu bakımdan, bu araştırmada, öğrencilerin piyano eğitiminde deşifrenin önemine 
yönelik düşüncelerine yer verilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

YÖNTEM

Araştırma, nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi 
veri toplama araçlarının kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 
konulmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma desenidir (Şimşek ve Yıldırım, 2005). 

Araştırmanın çalışma grubunu, 6 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Öğrencilerin 4’ü bayan, 2’si erkektir. 
Çalışma grubunu seçerken, amaçlı örnekleme tekniklerinden kolay ulaşılabilir örneklem seçimine gidilmiştir. Bununla 
birlikte, kendini ifade edebilen ve iletişim becerileri kuvvetli öğrenciler arasından gönüllülük ilkesi doğrultusunda 
seçilmiştir. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak 
vermektedir (Patton, 1997).
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 Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın verileri, öğrenciler ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Yarı-
yapılandırılmış görüşmelerde belirlenmiş sorular bulunmakla birlikte, görüşülen kişinin cevaplarına belirli bir sınır 
getirilmez (Şimşek ve Yıldırım, 2005). Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar 
katı ne de yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnek olup, iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 1995). 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu, araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Öncelikle, çalışma grubunun 
dışından dört öğrenci ile birlikte pilot görüşme yapılarak “görüşme formu” hazırlanmıştır. Daha sonra, görüşme 
formunun iç geçerliğini sağlamak için alanın uzmanları tarafından incelenerek, gerekli düzeltmeler yapılmış ve forma 
son hali verilmiştir. Formda toplam altı soru yer almaktadır. Görüşme esnasında, öğrencilerden alınan izin ile birlikte 
ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmelerin her biri ortalama 15-20 dakika sürmüştür. 

Görüşme sırasında sorulan sorulara karşı tarafın, doğru, rahat ve dürüst bir şekilde tepkide bulunmasını sağlamak 
görüşmecinin temel görevidir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu rahatlığın sağlanabilmesi amacı ile görüşmelerdeki 
sorular günlük konuşma diliyle sorulmuştur. Öğretmen adaylarına yapılan görüşmeler sırasında şu sorular yöneltilmiştir: 

1. Ders dışında deşifrenizi geliştirecek çalışmalara ne kadar süre ayırıyorsunuz?

2. Lisans piyano öğretim programlarında deşifre çalışmaları ne düzeyde yer almaktadır?

3. Piyano derslerinde deşifre çalmaya ne derece yer verilmektedir?

4. Kendinizi piyanoda deşifre yapabilme açısından başarılı buluyor musunuz? Başarılı/başarısız iseniz 
sebepleri ile açıklayınız.

5. Deşifre yaparken en zorlandığınız değişkenler nelerdir? Zorlanma sebepleriniz sizce nedendir?

6. Deşifre yapabilmede zorlanılıyorsa sizce yapılması gereken çalışmalar ne yönde ağırlık kazanmalıdır?

Verilerin Analizi 

Görüşme formundan elde edilen nitel veriler, her öğrenci için ayrı olarak Microsoft Word ortamında yazılmıştır. 
Daha sonra elde edilen metin satır satır okuma tekniği ile okunarak kodlamalar ve bu aşamanın sonucunda temalar ve 
kategoriler oluşturulmuştur. Buna ilaveten, görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacı 
ile doğrudan alıntılara yer verilmektedir (Altunışık ve diğerleri, 2001).

 BULGULAR 

1. Öğrencilerin Ders Dışında Deşifrelerini Geliştirecek Çalışmalara Ne Kadar Süre Ayırdıklarına İlişkin 
Düşünceleri:

Öğretmen adaylarına görüşmede ilk soru olarak “Ders dışında deşifrenizi geliştirecek çalışmalara ne kadar süre 
ayırıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiş, bu sorunun yanıtına ilişkin öğretmen adaylarının sahip olduğu düşünceler ile 
frekans dağılımları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Öğrencilerin Piyano Dersi Dışında Deşifrelerini Geliştirecek Çalışmalara Ne Kadar Süre Ayırdıklarına İlişkin 
Düşünceleri

Öğretmen Adaylarının Düşünceleri f

Yeterince zaman ayıramıyorum. 3

Ders dışında hiç zaman ayırmıyorum. 2

Ders dışında kalan zamanımın büyük bölümünü pratiğe ayırıyorum. Bu da deşifremi geliştiriyor. 1

Görüşler Toplamı 6
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Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların yarısı piyano dersi dışında deşifrelerini geliştirecek çalışmalara yeterince 
zaman ayıramadıklarını belirtmişlerdir. Bir öğrenci bu durumu derslerin yeterince verimli geçmemesi nedeniyle piyano 
dersine yönelik motivasyonunun oldukça düşük olmasıyla (2), bir diğer öğrenci ise deşifre çalışmalarına ayıracak 
zaman bulamaması ile açıklamıştır (4). İki öğrenci ders dışında deşifre çalışmalarına hiç zaman ayırmadıklarını 
belirtmişlerdir. Bir öğrenci müzik yeteneğine ve müzik bilgisine güvendiğini, bunun da kendisine rahatlık sağladığını, 
bu nedenle deşifre çalışmalarına vakit ayırmadığını belirtmiştir (1). Yalnızca bir öğrenci, ders dışında çeşitli pratik 
çalışmaları yaparak deşifresini geliştirdiğini belirtmiştir. Diğer bir öğrenci ise, “ders dışında dikkatini toparlayan ve 
bol pratik yapan bir öğrencinin notaları sağlıklı bir şekilde okuyabileceğini ifade etmektedir” (3).

2. Öğrencilerin Lisans Piyano Öğretim Programlarında Deşifre Çalışmalarının Ne Düzeyde Yer Aldığına 
İlişkin Düşünceleri:

Öğretmen adaylarına görüşmede ikinci soru olarak “Lisans piyano öğretim programlarında deşifre çalışmaları 
ne düzeyde yer almaktadır?” sorusu yöneltilmiş, bu sorunun yanıtına ilişkin öğretmen adaylarının sahip olduğu 
düşünceler ile frekans dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Öğrencilerin Lisans Piyano Öğretim Programlarında Deşifre Çalışmalarının Ne Düzeyde Yer Aldığına İlişkin 
Düşünceleri

Öğretmen Adaylarının Düşünceleri f
Öncelikle derste verilen parçalar çalışılıyor, bunun dışında deşifre çalışmalarına yer verilmiyor. 2
Yeterli düzeyde yer verilmiyor. 2
Orta düzeyde yer veriliyor. 1
Yeterince yer veriliyor. 1
Görüşler Toplamı 6

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının bir kısmı öncelikle derste verilen parçaların çalışıldığını, bunun 
dışında deşifre çalışmaları yapılmadığını belirtmiştir. Bir öğrenci bu durumu, “önceki parçalarımızı ne kadar çabuk 
başarırsak o kadar deşifre çalışmalarına ayıracak zamanımız oluyor” şeklinde vurgulamaktadır (1). Öğrencilerin bir 
kısmı ise, yeterli düzeyde deşifre çalışmalarına yer verilmediğini ve bu durumun, hocalarının konuya yeterince önem 
vermemesi ile açıklamışlardır. Diğer öğrenciler ise orta düzeyde yer verildiğini ya da yeterince yer verildiğini ifade 
etmişlerdir.

3. Öğrencilerin Piyano Derslerinde Deşifre Çalmaya Ne Derece Yer Verildiğine İlişkin Düşünceleri 

Öğretmen adaylarına görüşmede üçüncü soru olarak “Piyano derslerinde deşifre çalmaya ne derece yer 
verilmektedir?” sorusu yöneltilmiş, bu sorunun yanıtına ilişkin öğretmen adaylarının sahip olduğu düşünceler ile 
frekans dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Piyano Derslerinde Deşifre Çalmaya Ne Derece Yer Verildiğine İlişkin Düşünceleri

Öğretmen Adaylarının Düşünceleri f
Yer verilmiyor. 4
Eğer çalışıp kendi parçalarımızı geçersek yer veriliyor. 1
Yer veriliyor. 1
Görüşler Toplamı 6

Tablo 3’te görüldüğü gibi, katılımcıların çoğunluğu piyano derslerinde deşifre çalmaya hiç yer verilmediğini 
belirtmişlerdir. Bir öğrenci bu konuda bölümdeki öğretim elemanlarının farklı yaklaşım sergilediğini ve kendi dersinde 
böyle bir çalışma yapılmadığını (2), bir diğer öğrenci ise hocasının kendisinden böyle bir beklentisi olmadığını 
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belirtmiştir (3). Bir öğrenci derslerde kendi parçalarını geçerse yer verildiğini, bir diğer öğrenci ise derslerde deşifre 
çalışmalarına yer verildiğini belirtmiştir.

4. Öğrencilerin Kendilerini Piyanoda Deşifre Yapabilme Açısından Başarılı Bulup/Bulmamalarına İlişkin 
Düşünceleri 

Öğretmen adaylarına görüşmede dördüncü soru olarak “Kendinizi piyanoda deşifre yapabilme açısından başarılı 
buluyor musunuz? Başarılı/başarısız iseniz sebepleri ile açıklayınız” sorusu yöneltilmiş, bu sorunun yanıtına ilişkin 
öğretmen adaylarının sahip olduğu düşünceler ile frekans dağılımları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Öğrencilerin Kendilerini Piyanoda Deşifre Yapabilme Açısından Başarılı Bulup/ Bulmamalarına İlişkin 
Düşünceleri

Öğretmen Adaylarının Düşünceleri f
Başarılı bulmuyorum. 3
Başarılı buluyorum. 2
Gün geçtikçe ilerliyorum. 1
Görüşler Toplamı 6

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğretmen adaylarının bir kısmı piyanoda deşifre yapabilme açısından kendilerini 
başarılı bulmamaktadır. Bir öğrenci bu duruma dersin öğretim elemanı ile yaşadığı sorunları (2), bir diğeri ise dikkat 
dağınıklığını sebep göstermektedir (5). Diğer bir öğrenci ise kendisini başarılı bulmama sebeplerini nota okumada 
yaşadığı zorluklar, piyano çalma becerilerinin yeterince gelişmemiş olması, öğretim elemanının bu konuya yeterince 
önem vermemesi ve piyano eğitimine geç yaşta başlaması olarak ifade etmiştir (3). Bir öğrenci zamanla deşifre 
yapabilme becerisinin geliştiğini belirtirken, öğrencilerin diğer bir bölümü kendilerini deşifre yapabilme konusunda 
başarılı bulduklarını belirtmişlerdir. 

5. Öğrencilerin Deşifre Yaparken En Çok Zorlandıkları Değişkenlere İlişkin Görüşleri 

Öğretmen adaylarına görüşmede beşinci soru olarak “Deşifre yaparken en zorlandığınız değişkenler nelerdir? 
Zorlanma sebepleriniz sizce nedendir?” sorusu yöneltilmiş, bu sorunun yanıtına ilişkin öğretmen adaylarının sahip 
olduğu düşünceler ile frekans dağılımları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Öğrencilerin Deşifre Yaparken En Çok Zorlandıkları Değişkenlere İlişkin Görüşleri

Öğretmen Adaylarının Düşünceleri f
Ritim 6
Tempo 4
Parmak numaraları 4
Doğru nota basmak 2
Tonalite 1
Nüans 1
Görüşler Toplamı 18

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcılar deşifre yaparken en çok ritim konusunda zorluk yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Bunun dışında tempo, parmak numaraları, doğru nota basmak, tonalite ve nüans yapma konuları da öğretmen 
adaylarının deşifre yaparken en çok zorlandıkları konular arasında ifade edilmiştir. Zorlanma sebepleri ise, yeterli 
süreyi ayırmıyor olmak, dikkat dağınıklığı, piyano eğitimine geç yaşta başlamak şeklinde belirtilmiştir.
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6. Öğrencilere Göre, Deşifre Yapabilmede Zorlanılıyorsa, Çalışmaların Ne Yönde Ağırlık Kazanması 
Gerektiğine İlişkin Görüşleri 

Öğretmen adaylarına görüşmede son olarak “Deşifre yapabilmede zorlanılıyorsa sizce yapılması gereken 
çalışmalar ne yönde ağırlık kazanmalıdır?” sorusu yöneltilmiş, bu sorunun yanıtına ilişkin öğretmen adaylarının sahip 
olduğu düşünceler ile frekans dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Öğrencilerin Deşifre Yapabilmede Zorlanılıyorsa Yapılması Gereken Çalışmaların Ne Yönde Ağırlık 
Kazanması Gerektiğine İlişkin Görüşleri

Öğretmen Adaylarının Düşünceleri f
Düzenli olarak solfej çalışması yapılmalıdır. 4
Kolaydan zora doğru gidilmelidir. 2
Temel müzik bilgilerindeki eksiklikler giderilmelidir. 1
Doğru teknik kazandırılmalıdır. 1
Gam ve etüt çalışmalarına yer verilmelidir. 1
Öğrencinin dikkatinin dağılmayacağı çalışma ortamları yaratılmalıdır. 1
Öğretmenler, öğrencileri bu konuda motive etmelidir. 1
Görüşler Toplamı 11

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğrenciler deşifre yapabilmede zorlanılıyorsa düzenli olarak solfej çalışması 
yapılmasını, kolaydan zora doğru giden çalışmalar yapılmasını, temel müzik bilgilerindeki eksikliklerin giderilmesini, 
öğrencilere doğru piyano tekniğinin kazandırılmasını, gam ve etüt çalışmalarına yer verilmesini, öğrencinin dikkatinin 
dağılmayacağı çalışma ortamlarının yaratılmasını ve öğretmenlerin öğrencilerini bu konuda motive etmesini 
önermektedirler.   

SONUÇ VE ÖNERİLER

Müzik öğretmeni adaylarının sekiz yarıyıl zorunlu olarak okudukları piyano dersi öğrencilerin hem lisans 
öğrenimleri sürecinde okudukları diğer alan derslerinde hem de ileriki meslek yaşantılarında kullanabilecekleri 
çeşitli beceriler içermektedir. Bu beceriler içerisinde deşifre çalma da yer almaktadır. Öğretmen adaylarının, piyano 
eğitiminde deşifrenin önemine ilişkin düşüncelerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu çalışmada, katılımcılarla 
yapılan görüşmeler sonucunda piyano dersinde deşifre çalışmalarının yapılma durumu, deşifre yapabilmede yaşanan 
zorluklar ve çözüm önerilerine ilişkin bazı sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin çoğunluğu, öncelikle ders dışında piyanoda deşifre yapabilmeye yönelik çalışmalara zaman 
ayırmadıklarını belirtmişlerdir. Bunun nedenleri öğrencilere göre öğretmenin bu konuda öğrenciden bir beklenti 
içerisinde olmaması, öğrenciyi bu çalışmalara yönlendirmemesi ve diğer derslerin yoğunluğudur. Ayrıca 
lisans programlarında ve piyano derslerinde deşifre çalışmalarına yeterince yer verilmediği de ifade edilmiştir. 
Öğrencilere göre bu durum, yine öğretim elemanlarının tutumundan ya da piyano eğitimine geç yaşta başlamaktan 
kaynaklanmaktadır. Bu sonuç ile bağlantılı olarak öğrencilerin bir kısmı piyanoda deşifre becerisi konusunda 
kendilerini başarılı bulmadıklarını belirtmişlerdir. Buna rağmen, bir kısım öğrencinin bu konuda kendilerini başarılı 
bulduklarını ya da gün geçtikçe ilerlediklerini ifade etmeleri dikkat çekicidir. 

Öğrencilerin, deşifre yaparken en çok zorlandıkları konuların başında ritim konusu gelmektedir. Bu sonuç, 
Dalkıran’ın (2011) “keman eğitiminde deşifre becerisi” konulu çalışmasında elde edilen sonuçlar ile tutarlılık 
göstermektedir. Dalkıran, çalışmasında deşifrede ritim konusunda yaşanan zorlukların metronom yardımı ile 
giderilebileceğini vurgulamaktadır. Öğrencilerin zorlandıkları diğer konular ise tempo, parmak numaraları, doğru 
nota basmak, tonalite ve nüans yapma olarak ifade edilmiştir. Öğrencilere son olarak deşifre yapmada yaşanan 
zorluklara ilişkin olarak çözüm önerilerinin neler olduğu sorulmuştur. Bu konuda öğrenciler, düzenli olarak solfej 
çalışması yapılmasını, kolaydan zora doğru giden çalışmalar yapılmasını, temel müzik bilgilerindeki eksikliklerin 
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giderilmesini, öğrencilere doğru piyano tekniğinin kazandırılmasını, gam ve etüt çalışmalarına yer verilmesini, 
öğrencinin dikkatinin dağılmayacağı çalışma ortamlarının yaratılmasını ve öğretmenlerinin öğrencilerini bu konuda 
motive etmesini önermektedir.

Öğrencilerin piyano eğitiminde deşifrenin önemine yönelik görüşlerinin yer aldığı bu çalışmanın sonucunda 
katılımcılarla yürütülen piyano derslerinde deşifre çalışmalarına yeterince yer verilmediği ve öğrencilerin bu konuda 
kendilerini genellikle başarılı bulmadıkları anlaşılmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerinden böyle bir beklenti 
içerisinde olmadığını ifade etmişlerdir. Bu nedenle, öğretim elemanlarının derslerinde deşifre çalışmalarına zaman 
ayırmaya özen göstermesi önerilmektedir. Öğrencilerin deşifre yaparken zorlandıkları konulara ilişkin ifadeleri (ritim, 
tempo, parmak numarası, doğru nota basmak, tonalite, nüans) aynı zamanda temel piyano çalma becerileridir. Dolayısıyla 
öğretim elemanları deşifre çalışmalarını piyano çalma becerilerinden ayrı tutmamalı, bu çalışmaları dersinin bir parçası 
haline getirmelidir. Bu sayede, öğrencilerin piyanoda deşifre çalma becerisini farkına varmalarını ve ders dışında da bu 
çalışmalara devam etmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca, müziksel işitme okuma ve yazma dersini yürüten öğretim elemanlarının 
da solfej-bona gibi çalışmalar ile hızlı nota okumayı geliştirmeye katkı sağlayacakları düşünülebilir.
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ÇOCUKLARA YÖNELİK PİYANO EĞİTİMİ BAŞLANGIÇ METOTLARI ÜZERİNE 
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AN INITIAL EVALUATION OF METHODS OF TEACHING PIANO FOR CHILDREN
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Özet 

Piyano eğitimine başlangıç aşaması, öğrencinin ilerleyen yıllarda gereksinim duyacağı 
temel davranışların kazandırıldığı bir dönemdir ve bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu 
süreçte öğrencinin ilgisi ve yeteneği yanında öğretmenin ilk derslerde izleyeceği yöntem de önem 
taşımaktadır. İlk derslerde amaç, piyanoda doğru oturuş, fa ve sol anahtarlarının öğrenilmesi, 
her iki elin klavye üzerinde doğru tutuluşu, nota, sus değerlerinin, hız ve nüans gibi gerekli terim-
lerin öğrenilmesidir (Ercan, 2008). Tüm bu davranışlar kazandırılmaya çalışılırken, bir yandan 
da çeşitli materyallerle özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ilgisini çekecek biçimde piyano çal-
ma becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ve dünyada bu amaçla çocuklara yöne-
lik olarak yazılmış çok sayıda başlangıç metodu bulunmaktadır. Bu bağlamda, bu araştırmada, 
ülkemizde ulaşılabilen çocuklara yönelik piyano başlangıç metotlarının çeşitli davranışları 
kazandırma bakımından incelenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli betimsel 
yöntemlerden tarama modelidir. Araştırma sonucunda, başlangıç metotlarının piyano eğitiminin 
temelini oluşturan çeşitli davranışları kazandırma yönünden durumları değerlendirilerek, piyano 
eğitimcilerine yol gösterici olabilecek öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Piyano Eğitimi, Piyano Eğitimi Başlangıç Metotları.

Abstract

The stage of starting to the education of piano is a period that the student will need to win 
the fundamental attitude in later years, thus has a great importance. In this period, in addition 
to student’s interest and ability, teacher’s method that he/she will use in the fi rst lessons, have a 
great importance. In fi rst lessons, The aim is sitting accurately while using the piano, learning 
the treble clef and bass clef, keeping both hands on keyboard accurately while playing the piano, 
learning, the necessary terms such as; note, silence values, velocity and nuance (Ercan, 2008). 
While trying to give all of these behaviors as well as with various materials piano playing, espe-
cially to attract younger students, their skills need to be developed. There are a number of initial 
method for this purpose are written for children in our country and in the world. In this context, 
in this study can be accessed in our country for children to gain in terms of behaviors examined 
a variety of methods to evaluate the starting piano. This model is the scanning model of the de-
scriptive methods of the research model. As a result, in terms of initial evaluation of the methods 
to gain a multitude of behaviors that form the basis piano education, piano guiding educators to 
develop recommendations that might be studied.

Key- words: The Education of Piano, The initial methods of the Education of Piano.
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GİRİŞ

Erken yaşlarda piyano eğitimine başlamak önem taşımaktadır. Piyano dersinin amacı, çocuğun dersten zevk 
alarak çalmasını sağlamaktır. Piyano öğretmeni, çocukların başarılı olmalarını sağlamanın yanında, onların fi ziksel, 
kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine de yardımcı olmalıdır (Alpiner, 1951; Collins, 1996; Kaesler, 2002). 

Piyano eğitimcisi için, piyano dersini işlerken izleyeceği yöntem çocuğun yaşı kadar önem taşımaktadır. 
Programlı şekilde piyano eğitimine başlama yaşı, çocuğun olgunluk ve gelişim göstereceği 6-7 yaşlarıdır. Uszler 
ve ark. (2000), okul öncesi çağdaki piyano eğitimine başlama yaşının 4 ile 6 yaş arasında olduğunu belirtmektedir 
(s. 35). Okulöncesi piyano metotlarının yazarları tarafından da bu yaş sınırları kabul edilmektedir (Bastien, 1995; 
Barden vd., 1999). Bununla birlikte, çocukların bireysel farklılıklarından dolayı yaş sınırları, daha erken senelerde de 
olabilmektedir. 5-6 yaşlarındaki bir çocukla ders süresi 15-20 dakikadan fazla olduğu takdirde ilgileri dağılabilir ve 
dersten sıkılabilirler. Bu noktada çocuğun yaşı ve yeteneği önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan, piyano öğretmeni, 
erken dönem başlangıç piyano öğrencisinin ilgisini çekebilecek ve derse odaklanmasını sağlayabilecek yeterliğe sahip 
olmalıdır (Lee, 2002; Gültek, 2010). 

Metot, kelime anlamı olarak, bir şeyleri başarabilmekteki modeli sistematik olarak ifade etmektir (Huang, 2007). 
Eğitimde kullanılan anlamı ile, birisine bir şeyleri öğretmenin yoludur (Uszler vd., 2000, s. 339). 19. yüzyıla kadar çoğu 
metotta, öğrencilerin teknik yönden gelişimlerine yardımcı olabilecek egzsersizler, etütler vb. var iken, öğretmenlerin 
müziğin temel yapılarını nasıl öğretilecekleri üzerinde durulmamaktadır. Ancak, 20. yüzyıl ile piyano metotlarında, 
deşifraj ve ritmik tecrübe vb. müziğin temel yapılarına daha sistematik olarak dikkat edilmeye başlanmıştır (Uszler 
vd., 2000). Literatürde piyano metotlarının tarihine (Piersel, 1970; Reddick; 1970; Thompson, 1997);  çeşitli yaş 
grupları için piyano metotlarının içeriklerinin analizlerine (Alpiner, 1952; Brubaker, 1996; Whitlock, 2002; Li, 2004; 
Ko, 2005) yönelik araştırmalar mevcuttur.

Piyano metotları, yaş gruplarına ve dolayısı ile seviyelere göre oluşturulmaktadır (Coats, 2006). Her öğrencinin 
bireysel öğrenmesi farklı farklı olduğundan kullanılan her piyano metodu da her çocuk için uygun olmayacaktır 
(Crouse, 1992; Manus, 1996). Bu açıdan, iyi bir piyano eğitimcisi olmak, öğrenim metotlarını bilerek öğretmeyi gerekli 
kılmaktadır (Chang, 2009). Başlangıçta kullanılacak piyano eğitimi metotları, sade ve anlaşılabilir nitelik taşımalıdır. 
Aksi takdirde, çocuk bu yükün altında dikkatini toplayabilmekte zorluklar yaşayabilecektir (Ercan, 2008). Buna 
ilaveten, metotların seçilmesi, öğretim açısından önemli olmakla birlikte, şüphesiz ki, öğretmenin eğitimi de önemli rol 
oynamaktadır (Coats, 2006). Bununla birlikte, piyano eğitimi süresince metotların seçimi, dersin verimliliği açısından 
büyük önem taşımaktadır. Öğretmenin bu noktada, çocuğun kişilik özelliğini (el yapısı, anlatılanları hızlı ve/veya 
yavaş algılaması, sağ ve sol eldeki sorunlar vb.) detayları dikkatlice belirlemelidir. Piyano eğitimcisi, pek çok metodu 
araştırarak değerlendirebilmeli, daha etkili bir ders için tek bir metotla sınırlı kalmamalıdır. Bu da, çocuğun seviyesine 
uygun metotların takip edilmesi bakımından gereklidir. Yapılan bir araştırmada, piyano başlangıç metotlarının, hedef 
davranışların kazandırılması aşamasında nitelikli çalışmalara hizmet ettiği ortaya çıkarılmıştır (Hodder, 2000). Diğer 
bir çalışmada, öğretim metotlarının geniş bir yelpazede olmasının gerekliliği üzerinde durulmaktadır (Colwell  & 
Goolsby, 2002; Crouse, 1992). 

Çocuklara yönelik başlangıç piyano metotlarının etkililiği müzik eğitimi alanında çok fazla araştırılmamıştır. 
Uszler’e (1992) göre, “piyano metotların çeşitliliğine rağmen, metotlarının etkiliğine yönelik bilimsel araştırmalara 
yeterince yer verilmemektedir. Bundan dolayı, bu alanda bu tür çalışmalara yer verilmesi gerekmektedir” (s.587). Bu 
bağlamda, bu çalışmada, piyano başlangıç metotları ve metotlar içerisindeki temel, teknik ve diğer hedef davranışların 
tespit edilerek incelenip, çocukların piyano eğitimleri boyunca farklı başlangıç piyano metotlarının kullanımının 
öneminin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, araştırma, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin 
faydalanabilecekleri bir çalışma oluşturmak amacını taşımaktadır.
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Sınırlılıklar

• Bu çalışma, çocuklara yönelik piyano başlangıç metotları ile sınırlıdır.

• Bu çalışma, Sevinç Ereren’in “Kolay Piyano”, Fritz Emonts’un “Avrupa Piyano Metodu”, John Thompson’ın 
“Easiest Piano Course”, Denes Agay’in “Learning to Play Piano”, Didem Gezek ve Elvan Gezek’in “Piyano 
Çalmayı Öğreniyorum”, Nail Yavuzoğlu’nun “Temel Piyano Eğitimi”, Eileen O’Brien ve John C. Miles’ın 
“İlk Piyano Kitabım”, Yalçın İman’ın “On Yaş Altı Çocuklar İçin Piyano Metodu”, Yalçın İman’ın “Piyano 
Metodu” ve Ümit Sürekli’nin “Arkadaşım Piyano” metotlarının incelenmesiyle sınırlıdır.

YÖNTEM

Araştırma, inceleme ve tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, yayımlanmış ve ulaşılabilir olan çocuklara yönelik piyano başlangıç metotları oluştururken; 
araştırmanın çalışma grubunu, Sevinç Ereren’in “Kolay Piyano”, Fritz Emonts’un “Avrupa Piyano Metodu”, John 
Thompson’ın “Easiest Piano Course”, Denes Agay’in “Learning to Play Piano”, Didem Gezek ve Elvan Gezek’in 
“Piyano Çalmayı Öğreniyorum”, Nail Yavuzoğlu’nun “Temel Piyano Eğitimi”, Eileen O’Brien ve John C. Miles’ın 
“İlk Piyano Kitabım”, Yalçın İman’ım “On Yaş Altı Çocuklar İçin Piyano Metodu”, Yalçın İman’ın “Piyano Metodu” 
ve Ümit Sürekli’nin “Arkadaşım Piyano” metotları oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması 

Araştırma için kullanılacak metotlar hem piyano öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda hem de 
yayımlanan metotların araştırılarak ulaşılabilenleri doğrultusunda araştırma kapsamına alınmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi 

Araştırma kapsamını oluşturan metotların değerlendirilebilmesi için, tarama ve inceleme yöntemleri kullanılmıştır. 
Metotların içeriğinde yer alan temel ve teknik davranışlar ile diğer hedef davranışlar incelenerek tablolar halinde 
sunulmuştur. Tabloda yer alan metotlardan, temel ve teknik davranışların mevcut olup/olmadıkları frekans ve yüzdelik 
olarak ifade edilmiştir.
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BULGULAR

Tablo 1. Metotlara İlişkin Temel Ve Teknik Davranışların Dağılımları
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Kolay Piyano X X X X X X X X X X
Avrupa Piyano 
Metodu X X X X X X X X X X

Easiest Piano 
Course X X X X X X X X X X

Learning to Play 
Piano X X X X X X X X X X

Piyano Çalmayı 
Öğreniyorum X X X X X X X X X X

Temel Piyano 
Eğitimi X X X X X X X X X X

İlk Piyano 
Kitabım X X X X X X X X X X

On Yaş Altı 
Çocuklar İçin 
Piyano Metodu

X X X X X X X X X X

Piyano Metodu X X X X X X X X X X

Arkadaşım 
Piyano X X X X X X X X X X

f 7 3 8 2 7 3 4 6 9 1 10 - 8 2 9 1 9 1 10 -

% 70 30 80 20 70 30 40 60 90 10 100 - 80 20 90 10 90 10 100 -

Tablo 1’de görüldüğü gibi incelenen metotların %70’inde piyanoda doğru duruş ve oturuş pozisyonları 
bulunmakta, %30’unda ise bulunmamaktadır. Doğru oturuş ve duruş pozisyonu bazı metotlarda çocukların ilgisini 
çekebilecek resim ya da fotoğrafl ar kullanılarak belirtilmiş, bazı metotlarda ise yalnızca yazılı bilgi verilmesi yeterli 
görülmüş, bu konuda görsel öğelere yer verilmemiştir. Bir metotta, doğru oturuş yanında yanlış olana da yer verilmiş, 
bir diğer metotta ise, doğru oturuş pozisyonunu gösteren resimlerin öğrencilere boyama ödevi olarak verilebileceği 
belirtilmiştir.

Metotların %80’inde sağ ve sol el tanıtılmış, parmak numaraları hakkında bilgi verilmiştir. %20’sinde ise 
bu bilgiler bulunmamaktadır. Metotların %70’inde ellerin piyanodaki konumundan bahsedilmiş, %30’unda ise 
bahsedilmemiştir. Bu bilgiler ise, çizilen resimler ya da fotoğrafl ar yardımıyla verilmiştir. 
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Öğretmen eşliği, incelenen metotların yalnızca %40’ında bulunmakta olup, %60’ında ise bulunmamaktadır. 
Bu eşlikler daha çok başlangıç aşamasında, öğrencilerin sınırlı sayıda ses ile çaldığı düzeyde düşünülmüş, ilerleyen 
çalışmalarda eşliklere yer verilmemiştir. Buna ilaveten bazı metotlarda ise, dört el çalışmalarına yer verilmiştir.

Metotların %90’ında temel müzik bilgilerine yer verilirken, %10’una ise yer verilmemiştir. Bu bilgiler bazı 
metotlarda parçaların içerisinde yeri geldikçe sistematik olarak açıklanmış, bazı metotlarda ise ayrı bir bölüm halinde 
sunulmuştur. 

İncelenen metotların tamamında öğretime çift açkı ile ve orta do yöntemi ile başlanmıştır. Ancak ilerleme hızları 
farklılık göstermektedir. Bazı metotlarda orta do üzerinde kapsamlı çalışmaların ardından sağ ve sol elde re ve si 
notalarına geçilmiş, bazılarında ise bu geçiş daha hızlı yapılmıştır. 

Gam çalışmaları metotların çoğunluğunda bulunmakla birlikte (%80), bazı metotlarda bu çalışmalara yer 
verilmemiştir (%20). Bazı metotlar tüm diyezli ve bemollü majör gamlara ve bazı minör gamlara yer verirken bir 
kısmı yalnızca do majör, sol majör ve fa majör çalışmalarına yer vermektedir. 

İncelenen metotların %90’ında staccato ve legato çalışmalarına yer verilirken; %10’unda ise bu çalışmalara 
yer verilmemiş ve yalnızca non-legato çalışmalar yapılmıştır. Yine aynı metotlarda, çift ses ve akor çalışmaları 
bulunmaktadır. Staccato ve legato çalışmalara yer vermeyen metotlarda ise bu çalışmalar da bulunmamaktadır.

Metotların tamamında yapılan çalışmalar resimlerle desteklenmiştir. Bazı metotlarda bu resimler oldukça fazla 
ve çok renkli iken bazılarında daha az ve siyah beyaz olarak yer almaktadır. Bazı metotlarda resimlerle desteklenen 
farklı etkinlikler, oyunlar ve boyama çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, konu anlatımı ve temel müzik bilgilerinin 
kazanılmasını hedefl eyen çalışmalarda resimlerin kullanıldığı kitaplar bulunmaktadır. Ancak bazı metotlarda resimler 
yalnızca parçaların isimleriyle uyumlu olarak kullanılmış, görsel öğeler oldukça zayıf kalmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çocuklara yönelik bazı piyano metotlarının incelenip ele alındığı bu çalışmada, piyano eğitimine yönelik temel 
davranışlar ile metotlarda yer alan bazı öğeler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, metotların çoğunluğunda 
piyanoda doğru duruş ve oturuşun nasıl olması gerektiği, resimler ya da yazılı açıklamalarla anlatılmış, sağ el ve sol el 
tanıtılarak parmak numaraları ellerin piyanodaki konumunun nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur.

İncelenen metotların büyük çoğunluğunda temel müzik bilgileri açıklanmış, gam çalışmalarına, legato ve staccato 
çalışmalarına, çift ses ve akor çalışmalarına yer verilmiştir. Metotların tamamında çift açkı ile başlanmış, ancak 
bazı metotlar orta do yöntemi ile her iki elde birinci parmak ile başlarken, bazılarında üçüncü parmaklar başlangıç 
noktası olarak alınmıştır. İki el birbirinden uzak konumda öğretime başlanan eski tip metotlarda başlangıçta ayrı ayrı 
çalıştırılan ellerin birleştirilmesi ve dikkatin iki dizek üzerine odaklaştırılması sorun yaratmaktadır. Piyanoya yeni 
başlayan öğrencilere, iki elde farklı parmaklar kullanmak hem ters gelmekte, hem de temel davranışların en önemli 
öğelerinden biri olan doğru el tutuşunun denetimi aksamaktadır. Orta do metodunda ellerin yan yana oluşu doğru el 
konumunun yerleştirilmesine olanak sağlamakta olup, bu sayede, fa anahtarını ve nota okuma adeta kendiliğinden 
öğrenilmektedir (Çimen, 1995). Bu nedenle, metotların tamamında orta do yöntemi ila başlanmış olması önemli 
görülmektedir.

Yine tüm metotlarda görsel olarak resimlerle destekleme bulunmaktadır. Ancak, bazı metotlarda görsel öğelerle bir 
takım çalışma yapraklarına ve çalınan parçaları destekleyici etkinliklere yer verilirken, bazılarında bu tip çalışmaların 
oldukça zayıf olduğu göze çarpmaktadır. “Uygulamalar, söz konusu görsel çalışmaların, küçük yaştaki piyano 
öğrencilerinin dikkatini çekerek, dikkatlerini sürekli canlı tuttuğu ve onları güdülediği, kavramları somutlaştırarak 
anlaşılması zor olan kavramları basitleştirdiği,  şekiller yoluyla bilginin düzenlenmesini ve alınmasını kolaylaştırdığı, 
sonuç olarak etkili, kalıcı öğrenmeyi sağladığını göstermiştir” (Eğilmez, 2009).
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Son dönemde yazılan metotlarda öğretmenin öğrenci ile birlikte çalması da sıklıkla yer verilen bir yöntemdir. 
Bu yöntem, hem öğrencinin doğaçlama becerisini geliştirmekte (Ünal, 2006) hem de öğrencinin doğal olarak doğru 
ve güzel çalabilmesine yardımcı olmaktadır (Kasap, 2005). İncelenen metotların çoğunda, öğretmen eşliğine yer 
verilmemiştir. Öğretmen eşliğinin bulunduğu kitapların çoğunda ise, bu çalışmalar yalnızca başlangıç düzeyinde 
verilmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmalara metotlarda yer verilmesi önemli görülmektedir.

Sonuç olarak, tüm metotların bazı eksik yönleri bulunmakla birlikte bir başlangıç metodunda bulunması gereken 
özellikleri büyük ölçüde taşıdıkları söylenebilir. Bu çalışmada incelenen metotlar ülkemizde çocuklara yönelik 
başlangıç piyano eğitiminde sıklıkla kullanılan ve kolayca ulaşılabilen metotlardır. Bu nedenle, tüm bu metotların 
piyano eğitiminde kullanım amacına ve yaş grubuna uygun olduğu düşünülebilir. Ancak piyano eğitiminde en önemli 
görev piyano öğretmenine düşmektedir. Öğretmen öğrencisinin yaşına, daha önceki müzikal geçmişine ve müzik 
yeteneğine bağlı olarak farklı metotlar seçebileceği gibi, birkaç metodu aynı anda da çalıştırabilir. Yalnızca metoda bağlı 
kalmak yerine kendi geliştireceği yöntemlerden ve etkinliklerden yararlanarak öğrencinin gelişimini destekleyebilir. 
Özellikle, çocuklar için düşünüldüğünde doğru metot seçimi yanında görsel egzersizler ve çeşitli oyunlarla desteklenen 
bir piyano eğitimi daha çabuk başarıya ulaştıracaktır. Bu nedenle piyano eğitimcilerine ülkemizde artık kolaylıkla 
ulaşılabilen bu metotları ve ileride basılacak olan yeni metotlarını takip etmeleri, yıllarca aynı metoda bağımlı 
kalmak yerine kendilerini sürekli yenilemeleri ve metotları belli kriterler içerisinde değerlendirerek kendilerine ve 
öğrencilerine en uygun olanları seçmeleri önerilmektedir. 
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THE DESIGN OF THE ESTIMATES AMOUNT SCALAR OPERATIONS FOR THE 

MATRIX TASKS OF THE METHODS MATHEMATICAL INDUCTION

Gulnur D. Zhangissina 

Tulbasova B.
KazNSU named Abay, PhD, Kazakhstan, Almaty

The problem of the design of the estimates amount scalar operations for the matrix tasks for 
the parallel computers in the present time is the actual problem.

The solution many tasks of the algebra matrix is reduced to the solution of the systems of 
linear algebraic equations. In this paper we are represented the estimates amount scalar opera-
tions for the matrix tasks for the parallel computers.
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INTRODUCTION

At present many universities in the world is used in the education for the students the parallel methods, parallel 
languages and parallel systems of programming and parallel computers. The problem of the design of the estimates 
amount scalar operations for the matrix tasks for the parallel computers in the present time is the actual problem. The 
solution many tasks of the algebra matrix is reduced to the solution of the systems of linear algebraic equations.

1.THE ROUTING PROBLEM

We designed the methodics of calculation some operations calculation of matrix tasks for the vector and matrix 
computers. In the table number 1 is represented the characteristics of the estimates amount scalar operations for the 
matrix tasks. 

Table 1. The characteristics of the estimates amount scalar operations for the matrix tasks.

№ Task The order of square 
matrix A and B 

The amount of scalar operations

1 Cij =Σ( aij + bij)

(1≤ I,j ≤n)

1)The fi rst order

2) The n- order

3)The (n+1)- order

1)T1=1

2) Tn= nxn

3)Tn+1=(n+1)(na1)

2 Cij =Σ( aij - bij)

(1≤ I,j ≤n)

1)The fi rst order

2) The n- order

3)The (n+1)- order

1)T1=1

2) Tn= nxn

3)Tn+1=(n+1)(na1)

3 Cij =Σ( aij x bij)

(1≤ I,j ≤n

1)The fi rst order

2) The n- order

3)The (n+1)- order

1)T1=1

2) Tn= nxnxn+nxn(n-1)

3) Tn+1=(n+1)(na1)(n+1)+n(n+1)(n+1)

4 Cij =Σ( aij x xj)

(1≤ I,j ≤n)

1)The fi rst order

2) The n- order

3)The (n+1)- order

1)T1=1

2) Tn= nxn+n(n-1)

3)Tn+1=(n+1)(na1)+n(n+1)

In the table 2 is represented estimation of computer complexity matrix tasks for the vector and matrix computers.
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The computer systems is considered: vector and matrix electron computer machines. Introduction the next 
denotations for the investigations the characteristics of the vector computer systems:

Pv - vector computer system (vector computer), which has i-th the number processors;

рi - the number processors, which belongs to the vector computer, where i = l, n;

Тv – the number loops of computer system Pv for the solution matrix tasks

)(
1
∑
=

+=
n

j
ijijij bañcij ij ij   , )1( ni ≤≤   (1);

Ti – time of the realization operation on the v- th processor of computer system Pv , where n1,i = ;
t1- time of the realization operation on the one - th processor ; 
Sv- acceleration solution matrix task (1) computer system Pv;
Ev- effi ciency solution matrix task  (1) computer system Pv .
 For the investigations параметров, which characterizes computer systems (vector and matrix), theorems on the 

estimates characterizes computer complexity was demonstrated .  

The dependence main characteristics of  speed parallel computer system on the structure vector electron 
computer machines for the computation of the sum rectangular matrix.

Theorem 1.

Let computer system Рv is given , which has i- th number processors. If computer system Рv, where pi – processors, 
which belongs vector computer (i = 1, n), that then number loops ( pT ),, acceleration parallel algorithm ( pS ) and 
effi ciency utilization processors (Ep) computer system Pv is calculated on the next formulas (2-4):

∑
=

=
n

1i iTvT n   (2);

where Tv – then number loops of computer system Pv ;

n - then number processors computer system Pv.

Tn

t
T
t

n

i
i

v

;
Tp
tSv

1

111

i ∑
=

===Sv Tp   (3);

where Sv – acceleration solution computer system;

Tv – the number loops computer system Pv ;

n- the number processors computer system Pv .

10
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ip
SvEv =Ev
Sv

 =

∑
=

n

i
iT

t

1

1  ,  (4);

where Ер – effi ciency utilization processors in the computer system Рv .

 The consequence 1. Let calculation matrix task (1) on the vector computer Рv is produced with number processors  
p=n, при 2≤ n≤ 100, for example, for p=n=2, then execution the next actions:

∑=+⋅⋅⋅++=
=

n

1
i21

T)(vT
i

nnnn
nTTT =4, (5)

,25,0

1

1 ==

∑
=

n

i
i

v

Tn

tS 0,25  (6)

i

v
v p

SE = = 5,0

1

1 =

∑
=

n

i
iTn

nt
.  (7)

On the drawing 1 diagram graphic characteristics Tv, Sv, Ev from number processors  on the vector computer by 
p=n=2 is represented.
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Зависимость Tv,  Sv, Ev от p=n=2

Tv=n*n
84%

Sv=1/(n*n)
5%

Ev=n/(n*n)
11%

The drawing 1 – The main characteristics Тv , Sv, Ev on p=n=2.

On the drawings 2 and 3 graphs dependence characteristics Тv, Sv, Ev from p=n, by n= 100,2  is represented.

Зависимость  Tv от p=n, Зависимость  Tv от p=n, 
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  The drawing 2 - the graphs dependence  Tv

 from number processors p=n, by n= 100,2

Зависимость  Sv  от p=nЗависимость  Sv  от p=n

0

20

40

60

80

100

120

p=n Sv=1/(n*n)

PiPi

Sv

   The drawing 3 – The graphs dependence  Sv 

 from number processors p=n, by n= 100,2
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 PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS PERCEPTIONS AND PRACTICES RELATED 

TO HISTORY OF SCIENCE INSTRUCTIONS 

  Esme Hacieminoglu*             Hamide Ertepinar**             Ozgul Yilmaz-Tuzun***

The purposes of this study were to describe pre-service science teachers’(PTs) perceptions 
and practices about using history of science(HOS) in their instructions and their experiences as 
in-service teachers(ITs) and to determine the relationship between PTs perceptions and practices 
about using HOS in their classrooms. The HOS Instructional Survey was administered to 68 PTs 
in two different universities in Turkey. After these students had graduated, some questions were 
asked about their views about practicing integrating the HOS in their instruction to the 19 ITs 
who started to work in schools. Findings revealed that PTs had favorable level of perceptions 
and practices about using HOS in their classrooms. Furthermore, PTs’ perceptions are highly 
correlated with their practices about using HOS in their classrooms. Interview results revealed 
that after PTs become ITs, in their teaching practices of history of science they emphasized 
mostly conceptual understanding and the least emphasis given to contextual understanding.

Keywords: History of Science, Pre-service Teachers, In-service Teachers    
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Introduction

There are some main goals of science education explained by the researchers. One of these aims is developing 
informed nature of science understanding. In order to achieve these aims science education should have instructional 
materials a wide range of methodologies, and inquiry procedures (Hurd, 1970). In the National Science Education 
Standards it was emphasized that history of science has an important role while achieving science education goals 
(NCR 1996). Teaching science integrating with history of science has been investigated by many researchers over a 
century (Lin, 1998; Matthews, 1994; Solomon, Duveen, & Scot, 1992). So  lomon, et al. (1992) explain the advantage 
of incorporating history of science in science teaching in these main areas “a) better learning of concepts of science, 
b) increased interest and motivation, c) an introduction of the philosophy of science, d) a better attitude of the public 
towards science, and understanding of social relevance of science” (Solomon, 1992 p.410). Whang and Schmidt 
(2001) conducted a study to examine students’ learning in History of science through the world and the way of 
teaching history, philosophy and sociology of science (HPSS). They also investigated the relationship between HPSS 
and students’ science achievement. These data were obtained from (1) educational offi cials’ reports of HPSS coverage, 
(2) curriculum guides’ HPSS coverage, (3) science textbooks’ HPSS coverage, and (4) teachers’ report of HPSS 
practices. The way of teaching HPSS environment were investigated with respect to different dimension namely; 
Infl uence of Science, Technology on Society; Infl uence of Society on Science, Technology; History of Science & 
Technology; Nature of Scientifi c Knowledge; The Scientifi c Enterprise. Results of the study revealed that HOS was 
the most favorite area of Hisory philosophy, and sociology of science in at least one grade level. Second most popular 
topic was Infl uence of Science, Technology on Society in the worldwide science classrooms. History of Science and 
Technology and Infl uence of Science, Technology on Society was the most coherent topic covered by both guides and 
textbooks respectively. USA was the fi rst country in terms of the percentage of teachers who reported that they taught 
HPSS and percentage of instructional time they dedicated to HPSS areas in their science classrooms. 

 Teaching with the history of science improves the understanding of the nature of science (Solomon, et al., 1992; 
Seker &   Welsh, 2006; Irwin, 2000); however effect of history of science on students’ learning of scientifi c concepts 
is still controversial (Seker & Welsh, 2006).Teachers use the history of science in their instructions for different 
purposes namely; to promote conceptual understanding, procedural understanding, and contextual understanding (Wang 
& M  arsh, 2002). In one such study, researchers (Wang & Marsh, 2002) intended to investigate teachers’ perceptions 
of the instructional role of the history of science, and their practices of teaching science from a historical point of 
view. In this study history of science instructional survey was implemented to twelve teachers, and then among 
these teachers fi ve of them were selected for the interview. History of science instructional survey includes three 
domains of understanding as history of science conceptual framework, namely; conceptual understanding, procedural 
understanding, and contextual understanding. According to Wang and Marsh (2002, p.180) the conceptual, procedural 
and contextual framework of using history of science in instructions was described in Figure 1. 

Figure 1. History of science conceptual framework

Conceptual 
understanding

 The description, presentation, comparison or contradiction of scientifi c 
a)thoughts, ideas, concepts, notions, plans, schemes,
b)defi nition, explanations, models, illustrations, graphics, instrumentation
c)fi ndings, standards, laws, theories to
   enriching the presentation of scientifi c knowledge
   emphasizing the tentative nature of scientifi c knowledge

Procedural 
understanding

 process of thinking or experiment,
process of investigation
process of concluding, inferring, elaboration, reporting, and application.
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Contextual 
understanding

Psychological factors involved in the science making (e.g., motivation, incentives, 
purposes)
Social factors (e.g., peer infl uences, public attitudes, social needs, or political factors that 
effect on the scientists action)
Cultural factors associated to the science research (e.g., personalities, culture of family, 
organization, social, or ethics, etc.)

The fi ndings of this study revealed that teachers were more likely to incorporate historical elements regarding 
contextual understanding than the other categories. Especially teachers did not integrate procedural understanding with 
their curriculum. Teachers believed their curriculum was overloaded with topics; therefore they could not emphasize 
the importance of the history of science in their curriculum. 

Another study (Wang, & Cox-Petersen, 2002) which aims to compare elementary, secondary and student teachers’ 
perceptions and practices related to history of science instruction was the extended version of previous study (Wang 
& Marsh, 2002). Sample consisted of 43 elementary teachers, 8 middle school science teachers, and 21 high school 
science teachers. History of science instructional survey was applied to these teachers. The fi ndings of the study 
showed that teachers had different views with respect to their grade levels which they teach. Most high school teachers 
use history of science to promote students’ understanding of the content and nature of scientifi c knowledge. Also they 
used history of science to develop their scientifi c process skills. Most elementary teachers support that the history of 
science can help students’ understanding the role of science in the society, and to increase students’ positive attitude 
toward science. 

 With these respects, the purposes of present study had two aspects: (1) to describe pre-service science 
teachers’ perceptions and practices about using history of science in their instructions and their experiences as in-
service teachers. (2) to determine the relationship between PTs perception and practices about using history of science 
in their classrooms. 

Method

Sample and Data Collection 

This study included both qualitative and quantitative parts as a longitudinal research. History of Science 
Instructional Survey was administered to 68 pre-service science teachers in two different universities in the capital 
city of the country. Approximately 83.4% of the pre-service science teachers completed all of the survey questions for 
the quantitative part of the study. After  graduation, some of these pre-service science teachers pursued their careers as 
teachers in elementary schools. As a longitudinal study these teachers were followed and their views on integrating 
history of science into their science instruction and their experiences were also explored qualitatively. In our country 
because of a national exam some of the pre-service science teachers could not start their career after their graduation. 
Therefore, 19 in-service teachers could respond to our survey questions in the following year.

History of Science Instructional Survey developed by Wang and Marsh (2002) was translated and adapted by 
researchers. This instrument is 5-Likert type scale and consists of 26 items. Of the 13 items, 4 related to conceptual 
domai  n of understanding, 3 related to procedural domain of understanding, and 6 items related to contextual domain of 
understanding for both their perceptions and practices. Two open ended questions were added to the end of the survey 
in order to examine pre-service teachers’ views about the history of science more deeply. Following year the teachers 
who become in-service teachers were asked to describe how and why they integrated history of science in their class 
and to give an example about their instructions.  
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Data Analysis and Results

For quantitative part of this study descriptive statistic results showed that pre-se  rvice science teachers had 
favorable level of perceptions and practices about using history of science in their classrooms. Descriptive statistic 
results of pre-service science teachers perceptions and practices about using history of science were presented in Table 

Table 1. 

Descriptive statistic results of pre  -se  rvice science teachers’ perceptions and practices about using history of science 

Dimension M S.D

Perceptions

Conceptual understanding 4.25 .50

Procedural understanding 4.16 .60

Contextual understanding 4.27 .48

Practices 

Conceptual understanding 4.25 .50

Procedural understanding 4.14 .62

Contextual understanding 4.26 .48

Correlation results showed that pre-service science teachers’ perception is highly correlated with their practices 
about using history of science in their classrooms. Correlation results between pre-service science teachers’ perceptions 
and practices about using history of science were shown in Table 2.

 Table 2. 

Correlation Results

Conceptual   

Perceptions

Procedural

Perceptions

Context

Perceptions

Conceptual Practices .769* .631* .699*

Procedural Practices .517* .875* .611*

Contextual Practices .596* .753* .908*

* Correlation is signifi cant at the .01 level

  For qualitative parts of this study interview results revealed that after pre-service science teachers become in-
service teachers, in their teaching practices of history of science they emphasized mostly conceptual understanding 
and the least emphasis given to contextual understanding. Teachers reported that they most emphasized tentative 
nature of scientifi c knowledge through the history of science in science courses. 

One of the teachers gave an example about his/her application in the course as; 

“I used history of science especially while I was teaching the structure of the atoms. Students have understood 
that the structure of atom has changed over the years. I gave them project about examination and presentation of 
scientists’ life and their scientifi c projects. In this way, students both entertained and learned”

Another teacher pointed out different aspect of integration of history of science in science courses.

“I integrated history of science and life of the scientists in my science course. In my class students realized that 
scientists were not different people from the other people.” 
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Some of the teachers mentioned that even if they want to integrate history of science in science courses, they 
could not achieve their aims because of the overloading curriculum and classroom climate such as physical conditions 
and inadequate materials. 

Discussion and Conclusion

Pre-service science teachers had remarkable perceptions and practices about using history of science in their 
classrooms. Their perceptions about integrating history of science in science lesson affect their practice directly. 
However they reported that they had insuffi cient knowledge about the history of science. Therefore most of the 
pre-service science teachers (93.8%) suggested that history of science course should be offered in the education 
faculty undergraduate programs. Some of the pre-service science teachers reported that “Although history of science 
was integrated with in Science-Technology-Society course in a limited time; history of science changed our attitude 
toward science”. They reported that “history of science course can supply the process that how scientists attain 
scientifi c knowledge, increase student motivation, increase student awareness about changing scientifi c knowledge, 
and development process of changing knowledge. Moreover, the students may learn concepts of scientifi c models and 
their explanations permanently and meaningfully. History of science course helps students to understand that scientists 
are not different people from other people. They are not apart from the society and everybody can be scientist. Most 
of the pre-service science teachers thought that “History of science course is much related with nature of science, and 
history of science is refl ection of the nature of science”. Therefore, history of science course may have potential to 
improve students’ nature of science understanding.  

Another issue is integrating history of science and nature of science. Most of the students supported that history 
of science and nature of science should be incorporated with each other in such a course mentioned above. This idea 
has been supported in the literature, since history of science is used to improve students or pre-service teachers nature 
of science views (Seker & Welsh, 2006; Solomon, et al., 1992). On the other hand small number of student (6.3%) 
agreed that history of science course should not be open as a separate course. History of science should be integrated 
to another course in the undergraduate programs. 

It was understood from the interviews that pre-service science teachers purpose of using history of science in 
their instructions changed after they become in-service teachers. Mo  st of our in-service teachers integrated history of 
science in their instructions for conceptual understanding including the tentative nature of scientifi c knowledge. Some 
of the in-service teachers also integrated history of science in their instructions for Procedural understanding including 
process of investigation, but they realized that they gave the least importance to the contextual understanding such as 
cultural factors associated to the scientifi c research. Most of them explained the reason of this perception as indicating 
“In our new elementary science and technology curriculum more emphasis was given to tentative nature of scientifi c 
knowledge, therefore they used history of science in our instructions to promote this issue, also they gave importance 
scientifi c investigations if the number of the students in the class is appropriate for implementing these activities”. 
They also reported that they did not realize that they had not mentioned about cultural factors in their instructions and 
they thought as a reason of this explaining there was no much more emphasis on this issue in our new elementary 
curriculum. 
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THE PERCEPTIONS OF ADMINISTRATORS AND TEACHERS ON ELEMANTARY 

SCHOOL ADMINISTRATORS’ EDUCATIONAL LEADERSHIP ROLES**

İLKÖ ĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK ROLLERİNE 

İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ ALGILARI

Mahmut Sağır**                                              Salih Paşa Memişoğlu***

Abstract

The aim of this study is to fi nd out the perceptions of administrators and teachers on ele-
mantary school administrators’ educational leadership roles.  In this study, descriptive statis-
tiscs methods were used.  The universe of the study is made up of 2792 administrators and 48875 
teachers working at 1387 state elemantary schools in a total of 39 towns which consist of 26 
towns in Europe side  and 13 towns in Asia side in İstanbul in 2008-2009, 2009-2010. The sam-
ple of the study is made up of 1783 teachers and 102 administrators in 45 elemantary schools 
in a total of 15 towns which consist of 5 towns in Asia side and 10 towns in Europe side in 
İstanbul. In this study, ‘’Educational Leadership Behaviours of Administrators’’ scale developed 
by Şişman(2004) was used. According to the study results,  a signifi cant difference was found 
between the perceptions of teachers and administrators and elemantary school administrators 
educational leadership behaviour exhibition.

Key words: Educational Leadership, Administrator, Teacher.

Özet

İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin yönetici ve 
öğretmen algılarını ortaya çıkarmak bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada, 
ilköğretim okulu yöneticilerinin, yönetici ve öğretmen algılarına göre öğretimsel liderlik roller-
ine ilişkin bulgulara ulaşmak için; “Anket Survey” türünde bir betimleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma evrenini, İstanbul iline bağlı 26’sı Avrupa yakasında, 13’ü Anadolu yakasında olmak 
üzere toplam 39 ilçede 2008-2009 ve 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla 1387 resmi ilköğretim 
okulunda görev yapan 2792 ilköğretim okulu yöneticisi ve 48875 ilköğretim okulu öğretmenini 
oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini ise İstanbul ili merkez ilçelerinden “Basit Tesadüfî 
Örnekleme” yoluyla belirlenen Anadolu yakasından 5 ve Avrupa yakasından 10 olmak üzere 
toplam 15 ilçede 45 ilköğretim okulunda çalışan 1783 ilköğretim okulu öğretmeni ve 102 
ilköğretim okulu yöneticisi oluşturmaktadır.  Araştırmada Şişman’ın (2004) geliştirdiği ve “Okul 
Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarına” ilişkin maddelerin yer aldığı ölçme aracı 
kullanılmıştır. İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okul yöneticiler-
inin öğretimsel liderlik davranışlarının gerçekleşmesine ilişkin algıları arasında anlamlı fark 
bulunmuştur.

Anahtar sözcüklerler: Öğretimsel liderlik, yönetici, öğretmen
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GİRİŞ

Özellikle son yıllarda ilköğretim kurumlarında okutulan tüm derslerin öğretim programlarının değişmesi, eğitim ve 
bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler, öğretim yöntem ve tekniklerindeki gelişmeler ile toplumun öğretim kurumlarından 
beklentilerinin çeşitlenmesi; okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini daha fazla öne çıkartmaktadır. 

Eğitimle ilgili yeniden yapılandırmalarda temel değişim uzmanları olarak okul yöneticilerinin rolü üzerinde 
yoğunlaşılması, okul yöneticilerinin işlerini karmaşıklaştırmakta ve giderek zorlaştırmaktadır (Helvacı, 2005: 243). 
“Okullar insan için kurulduğuna, amaca ulaşmanın yolu yine insanla olacağına göre, okulda yönetme geleneksel 
okul yöneticiliği, geleneksel öğretimle değil, lider eğitim yöneticisi ve lider öğretmenle olanaklıdır” (Peker, 2004: 
41). Öğretimsel lider olarak okul yöneticisi okulun neyi gerçekleştirmesi gerektiği konusunda bir strateji belirleyerek 
okulun vizyon ve misyonunu tanımlaması ve bunun örgüt üyelerince paylaşılmasına öncülük etmesi gerekir  (Şişman, 
2004: 76).  

Bununla birlikte; her örgütte olduğu gibi eğitim örgütlerinde ya da daha genel anlamda eğitim sistemlerinde de 
örgütsel amaçlarının önünü tıkayan bir takım sorunların ortaya çıkması kaçınılmazdır. İlköğretim okulu yöneticileri 
öğretimsel liderlik rollerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirirken bir dizi sorunla karşılaşmaları muhtemeldir. Bu 
bağlamda Özden (2006), eğitim sistemindeki sorunun bir liderlik sorunu olduğunu belirterek okulların programladığı 
işlevi her kademe ve mekânda çok iyi yapsa bile çağın ihtiyaçlarını çözmede yetersiz kalacağını görebilen eğitim 
liderlerinin elinde olduğunu ifade etmektedir.

Bireysel gelişme ve toplumsal kalkınmayı etkileyen en önemli değişken, eğitim sisteminin en stratejik parçası olan 
okullardaki insan kaynağının başında yöneticiler ve öğretmenler gelir (Çetinkanat, 1988:13). Salt hizmet öncesinde 
verilen eğitimle bir mesleğin icra edilemeyeceği genel olarak bilinen ve kabul edilen bir durumdur

(Dönmez, 1999: 182).  Öğretmenlerin hizmet öncesi aldıkları eğitimin mesleğini yürütmekte yetersiz kalması okul 
yöneticileri öğretimsel liderlik rolleri ile bir anlamda öğretmeni hizmet içinde yetiştirme görevini zorunlu kılar. Okul 
yöneticileri hizmetiçi eğitim yoluyla kurumda görev yapan öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini ve verimliliklerini iş 
başında geliştirme amacı taşırlar.

 Schlechty (2001), bilgi toplumunun ortaya çıkmasının sonuçlarından birinin de özellikle basın yayında ve 
elektronik iletişimle gerçekleşen devrimlerin sonucu olarak okullar, aileler ve dini kurumlar; eğlence dünyası, oyun 
endüstrisi ve çocukların ilgisini çeken diğer şeylerle rekabet etmek zorunda olduklarını belirtir. Okulun rakipleri 
olan bu olgularla baş edebilmek ve bu rakiplerin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek de okul 
yöneticilerinin görevleri arasındadır. İyi bir okul yöneticisi okulu, çevrenin çekim merkezi haline getirerek öğrenciler 
için zevkli ve eğlenceli öğrenme ortamları sunmalıdır.

Çelik ve Torlak (2006), bu günkü okul yöneticisinin 1980’li yıllara göre daha fazla risk altında olduğunu ve 
okulda şiddet ve disiplin sorunlarında ciddi artış yaşandığını belirterek bu sorunu okul yöneticilerinin şiddetle çözmek 
zorunda olduklarını ifade ederler. Benzer şekilde Yiğit (2004) son yıllarda hemen hemen bütün ülkelerde istenmeyen 
öğrenci davranışlarının eğitim sistemlerinin en önemli sorunu olarak algılanmaya başladığını belirtmektedir. Okul 
yönetiminde liderlik, önce problemleri gerçekçi bir gözle görebilmeyi, sonra onları çözecek bazı yeteneklere sahip 
olmayı gerektirir (Ilgar, 2005: 65). Öğrenci disiplin sorunlarındaki artış beraberinde bireysel rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık hizmetlerinin önemini de ortaya çıkarmaktadır.

Bir eğitim kurumunda eğitim hizmetlerinin niteliğini belirleyen birçok değişkenin varlığından söz edilebilir. 
Bu değişkenlerin bir kısmı okul yöneticilerinin kontrolleri atındayken önemli bir kısmı ise okul yöneticilerinin etki 
ve müdahale alanı dışındadır. Ancak; okul yöneticilerinin, okulun insan ve madde kaynağının eşgüdümlenmesinden 
sorumlu olmaları nedeniyle, özellikle kendi kontrolleri altında olan değişkenleri etkin bir şekilde kullanılmasını 
sağlayarak eğitimin niteliği üzerinde önemli rollerinin olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda genel olarak liderlik dar 
anlamda ise öğretimsel liderlik eğitim örgütlerinde insan ve madde kaynaklarının etkili kullanılması açısından önem 
taşımaktadır.
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Liderlik

Liderlik ve lider kavramları geçmişten günümüze yönetim bilimlerinin en fazla tartışılan konularının içinde yer 
almaktadır. Bu nedenle yönetim bilimlerinin gelişim sürecinde birbirine benzer de olsa çok sayıda liderlik ve lider 
tanımlaması yapılmıştır. 

Liderler ve liderliğe bu kadar ilgi olması şu soruları akla getiriyor: Liderlerin yaptıkları bu karmaşıklık nedir? 
Liderlerin yaptıkları işlerin yapısını tanımlamak liderliği anlamamıza yardımcı olur mu? (Hoy ve Miskel, 2010: 377). 
Bu sorulara cevap olabilecek bazı liderlik tanımları aşağıda verilmiştir.

Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onlara 
harekete geçirme, bilgi ve yeteneklerin toplamıdır (Eren, 1996: 387). Liderlik, amaçlara ulaşabilmek için bir grubu 
etkileyebilme yeteneği¬dir (Robbins, 1994: 169). Liderlik, etkilemek, yönlendirme konusunda rehberlik etmek, etkin 
faaliyet ve görünüştür (Paksoy, 2002:167).  Liderlik iki veya daha fazla kişiyi güç ve etki yoluyla yönlendirmedir (Çelik, 
2003: 3). Liderlik izleyenlerin var güçlerini salıvermeleri için olanak yaratmak, engelleri kaldırmak, gelişimlerini 
sağlamak ve onlara kılavuzluk yapmaktır (Başaran, 1998: 52). Liderlik, ortak bir amaca doğru grubun davranışlarını 
yönlendirmek için bireyin yapmış olduğu davranışların tümüdür (Zel, 2006:109). Bir hedefi n başarılması için başka 
bireylerin davranışlarının yönetilmesine liderlik denir (Torlak, 2008: 263).

Liderlik en geniş tanımıyla; bir grubun üyelerinin içsel ve dışsal olayların yorumunu, amaç seçimini, aktivitelerin 
düzenlenmesinin, bireysel motivasyon ve yeteneklerini, güç ilişkilerini ve ortak yönlerini etkileyen sosyal bir süreçtir 
(Hoy ve Miskel, 2010: 377).

Yönetim alanındaki yazarların çoğunun liderliği, belli amaçlara ulaşma doğrultusunda insanların çabalarını 
yönlendirme ve bir etkileme süreci olarak tanımladıkları görülür (Hodgetts, 1999: 534). Genel kanı, liderliğin, onu 
tanımlayan insan kadar tanımı olduğudur (Temen, 2002:167).  Lider örgüt amaçlarını yeni yapı ve süreçleri başlatan, 
izleyenleri ikna edebilen ve etkileyebilen kişidir  (Memişoğlu, 2006: 179) Liderlikle ilgili tanımların ortak yönleri 
incelendiğinde liderliğin en yalın anlamıyla bireyleri etkileme yeteneği olarak görüldüğü söylenebilir.

Öğretimsel Liderlik

Öğretimsel liderlik, okul misyonunu tanımlama, eğitim programı ve öğretimi yönetme, olumlu öğrenme iklimi 
geliştirme, boyutlarından meydana gelir (Hallinger ve Murphy, 1985: 221). Öğretimsel liderlik, okul yönetimine 
uygun olarak geliştirilmiştir ve öğretim üzerine odaklanan bir liderlik biçimidir (Çelik, 2003: 224-225). Öğretimsel 
liderlik; sınıf içi pratiğe odaklandığı kadar, okul misyonunu belirlenmiş amaçlarını da somutlaştırabilir (Bennet ve 
Anderson, 2003: 1). Bu amaçla okul yöneticilerinin görev tanımları öğretimsel liderlik rollerini öne çıkaracak şekilde 
gerçekleştirmeleri büyük önem kazanmaktadır. 

 Araştırmanın Problem Cümlesi

İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetici ve öğretmen algılarına göre öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirme 
düzeyleri nedir?

Araştırmada şu alt problemlere yanıt aranmıştır.

1. İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirmelerine ilişkin yönetici ve 
öğretmenlerin algıları nedir? 

2. İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirmelerine ilişkin yönetici ve öğretmen 
algıları arasında anlamlı fark var mıdır?    

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin yönetici 
ve öğretmen algılarını ortaya koymaktır. Öte yandan araştırma sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda, 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  180

ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik yeterliklerinin arttırılmasına ve öğretimsel liderlik davranışlarının 
yeniden düzenlenmesine yol göstermektir.

 YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada, ilköğretim okulu yöneticilerinin, yönetici ve öğretmen algılarına göre öğretimsel liderlik rollerine 
ilişkin bulgulara ulaşmak için; “Anket Survey” türünde bir betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya analiz 
teknikleri yönünden bakıldığında, İlköğretim okulu yöneticilerinin, yönetici ve öğretmen algılarına göre öğretimsel 
liderlik rollerine ilişkin algılarının belirlenmesi bakımından nicel (Quantitative) bir araştırmadır.  

 Araştırmanın Evreni

Araştırma evrenini, İstanbul iline bağlı 26’sı Avrupa yakasında, 13’ü Anadolu yakasında olmak üzere toplam 39 
ilçede 2008-2009 ve 2009-2010 öğretim yılı itibarıyla 1387 resmi ilköğretim okulunda görev yapan 2792 ilköğretim 
okulu yöneticisi ve 48875 ilköğretim okulu öğretmenini oluşturmaktadır.

 Araştırmanın Örneklemi

Araştırmada  İstanbul ili merkez ilçelerinden “Basit Tesadüfî Örnekleme” yoluyla belirlenen Çekmeköy, 
Kadıköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla olmak üzere Anadolu yakasından 5 ve Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, 
Esenler, Eyüp, Küçük Çekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Şişli olmak üzere 10 Avrupa yakasından toplam 15 
ilçe örnekleme girmiştir. Evrenden örneklem sayısının belirlenmesinde alınan uzman görüşleri sonucunda, 0,02 hata 
payıyla, n = 1885 olarak belirlenmiştir. 

Ölçme Aracı

Bu araştırmada; kullanılması için kendisinden izin alınan Şişman’ın (2004) geliştirdiği ve “Öğretim Liderliği” 
adını verdiği “Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarına” ilişkin maddelerin yer aldığı iki bölümden 
oluşan ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarını oluşturan toplam 1652 ilköğretim okulu yöneticisi 
ve öğretmenden elde edilen verilerin iç güvenirliği için hesaplanan “Cronbach (Alfa)” katsayısı .97 olarak bulunmuştur.

Araştırma Verilerinin Toplanması

 İstanbul iline bağlı 15 ilçede örneklem grubuna giren 1885 yönetici ve öğretmene ulaştırılan ölçme aracının 
1737’si geri dönmüş ve bunlardan 1652’si değerlendirilmiştir..

 Veri Çözümleme Teknikleri

 Araştırmanın; “İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirmelerine ilişkin; yönetici 
ve öğretmenlerin algıları nedir?” şeklindeki birinci alt problemi için; sorulara verilen yanıtların aritmetik ortalamaları 
ve standart sapmaları hesaplanmış, elde edilen sonuçlar tablolar halinde gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın; 
“İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirmelerine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 
arasında anlamlı fark var mıdır?” şeklindeki ikinci alt problemi için t-testi yapılarak, .05 anlamlılık düzeyinde test 
edilmiştir. Yapılan ti-testi sonuçları tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Tartışma

a) İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirmelerine ilişkin yönetici ve 
öğretmenlerin algıları nedir? şeklindeki alt probleme ilişkin bulgular Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5’de 
verilmiştir.

Tablo 1:“Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşımı” Boyutuna İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları

                                                                                           Gruplar

Öğretimsel Liderlik Rolleri

       Yönetici             Öğretmen

X     S        X            S

1. Okulun genel amaçlarını öğretmen ve öğrencilere 
açıklama. 4,03 0,75 3,77 0,88

2. Okuldaki herkesin okulun amaçlarını paylaşmasına 
öncülük etme. 3,98 0,71 3,70 0,92

3. Okulun amaçlarını gözden geçirme ve günün 
koşullarına göre yeniden belirleme. 4,06 0,77 3,69 0,94

4. Okulun amaçlarını geliştirirken öğrencilerin başarı 
durumlarından yararlanma. 4,10 0,65 3,80 0,86

5. Okulun amaçları ile derslerin amaçlarının uyumlu 
olmasına öncülük etme. 4,01 0,81 3,80 0,90

6. Kurul toplantılarında okulun amaçlarını tartışmaya 
açma. 3,86 1,04 3,66 1,03

7. Öğretmenlerin aynı amaçlara dönük çalışmalarını 
teşvik etme. 4,22 0,74 3,72 0,95

8. Öğrencilerin mevcut başarılarını arttırmaya dönük 
amaçlar belirleme. 4,28 0,70 3,88 0,89

9. Okulun amaçlarının uygulamaya yansıtılmasına 
öncülük etme. 4,16 0,76 3,73 0,92

10. Öğrenci başarısı konusunda herkesin yüksek beklen-
tilere sahip olmasını teşvik etme. 4,10 0,79 3,75 0,91

Tablo 1 incelendiğinde, ilköğretim okulu yöneticileri, “Okul Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşımı” boyutunda 
yer alan, “öğrencilerin mevcut başarılarını arttırmaya yönelik amaçlar belirleme” rolünü X = 4.28 ve “öğretmenlerin 
aynı amaçlara yönelik çalışmalarını teşvik etme” rolünü X = 4.22 aritmetik ortalama ile en üst seviyede “Her Zaman” 
düzeyinde gerçekleştirdikleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler ise ilköğretim okulu yöneticilerinin, 
“Okulun Amaçlarının Belirlenmesi ve Paylaşımı” boyutundaki davranışlardan, “Öğrencilerin mevcut başarılarını 
arttırmaya dönük amaçlar belirleme” rolünü X = 3.88 ortalama,  “okulun amaçlarını geliştirirken öğrencilerin başarı 
durumlarından yararlanma” ve “okulun amaçları ile derslerin amaçlarının uyumlu olmasına öncülük etme” rollerini de 
X  = 3.80 ortalama ile “Çoğu Zaman” düzeyinde ve en fazla gerçekleştirdikleri düşüncesindedirler. 
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İlköğretim okulu yöneticilerinin; “öğrencilerin mevcut başarılarını arttırmaya yönelik amaçlar belirleme” 
ve “öğretmenlerin aynı amaçlara yönelik çalışmalarını teşvik etme” rollerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerinin 
temel nedeninin okulların akademik başarılarının okul toplumu tarafından ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçme 
sistemi olan SBS sınavı sonuçlarına göre değerlendirilmesinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. Okul yöneticileri 
ve öğretmenler kendi başarılarının SBS sınavı sonuçlarına göre değerlendirildiğinin bilincinde olmaları öğrenci 
başarısının arttırılması ve öğretmenleri bu amaçlara ulaşmak için teşvik etmelerine yol açtığı sonucuna varılabilir.

Tablo 2.“Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi” Boyutuna İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları

                                                                                                                                            Gruplar

Öğretimsel Liderlik Rolleri

Yönetici Öğretmen

X S X  S

11. Okulun eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet planını 
hazırlama. 4,44 0,72 3,87 0,99

12. Okul programında öğrenci ihtiyaç ve beklentilerinin dikkate 
alınmasına önem verme. 4,27 0,79 3,81 0,92

13. Okulun I. ve II. Kademe öğretim programları arasında koordi-
nasyon sağlama. 4,14 0,72 3,63 1,02

14. Programla ilgili materyalin (kitap, dergi vb.) inceleme ve 
seçimine aktif olarak katılma. 3,74 1,09 3,52 1,08

15. Sınıf içi öğretim zamanının etkili kullanılmasını sağlamak için 
sınıfl arı ziyaret etme. 3,54 0,85 3,28 1,08

16. Okulda ders dışı sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetleri teşvik etme. 4,34 0,73 3,77 1,03

17. Öğrencilerin derse geç kalmasını ve dersi bölmesini engelleme. 4,34 0,76 3,77 1,04

18. Derslerin zamanında başlatılmasını ve bitirilmesini sağlama. 4,38 0,81 4,18 8,88

19. Okuldaki zamanının çoğunu eğitim ortamlarında gözlem yapmak 
ve öğretime katılarak geçirme. 3,98 0,82 3,69 0,98

20. Anonslar ya da sınıftan öğrenci çağrılması gibi yollarla derslerin 
kesintiye uğramasını önleme. 4,09 0,81 3,59 1,13

Tablo 2 incelendiğinde ilköğretim okulu yöneticilerinin, “Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi” 
boyutunda yer alan, “okulun eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet planını hazırlama ” rolünü X = 4.44  
ve “derslerin zamanında başlatılmasını ve bitirilmesini sağlama” rolünü ise X = 4.38 aritmetik ortalamalarla “Her 
Zaman” düzeyinde ve en fazla gerçekleştirdikleri roller olduğu yönünde görüş bildirdikleri görülmektedir. Öğretmenler 
ise ilköğretim okulu yöneticilerinin, “Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi” boyutundaki davranışlardan, 
“derslerin zamanında başlatılmasını ve bitirilmesini sağlama” rolünü X = 4.18 ortalama ve “Okulun eğitim-öğretim 
çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet planını hazırlama” X  = 3.87 aritmetik ortalama ile “Çoğu Zaman” düzeyinde ve 
en fazla gerçekleştirdikleri düşüncesindedirler. 

Bununla birlikte; ilköğretim okulu yöneticilerinin, “Eğitim Programı ve Öğretim Sürecinin Yönetimi” boyutunda 
yer alan, “sınıf içi öğretim zamanının etkili kullanılmasını sağlamak için sınıfl arı ziyaret etme” rollerini X = 3.54 
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ile “programla ilgili materyalin (kitap, dergi vb.) inceleme ve seçimine aktif olarak katılma” rollerini ise X = 3.74 
aritmetik ortalamalarla “Çoğu Zaman”  düzeyinde ve en az seviyede gerçekleştirdikleri roller olduğu düşüncesindedirler. 
Öğretmenler ise bu boyuttaki davranışlardan, “sınıf içi öğretim zamanının etkili kullanılmasını sağlamak için sınıfl arı 
ziyaret etme” rollerini X = 3,28’lik bir ortalama ile “Ara Sıra” ve yine  “programla ilgili materyalin (kitap, dergi 
vb.) inceleme ve seçimine aktif olarak katılma”  rollerini ise X = 3,52’lik aritmetik ortalama ile yine “Çoğu Zaman” 
düzeyinde en az gerçekleştirdikleri davranışlar olarak görmüşlerdir.

Okul yöneticilerinin öğretim zamanını etkili kullanılması için sınıf ziyaretleri ile okulda programlarla ilgili 
materyallerin seçimine katılmaya ilişkin rollerini istenilen düzeyde yerine getirmedikleri söylenebilir. Bu durumun, 
okul yöneticilerinin görev tanımlarının yoğunluğunun doğal bir sonucu olan zaman yetersizliğinden veya öğretim 
zamanının etkili kullanılması ve programlara ilişkin materyalin seçiminde gerekli akademik birikime sahip 
olmadıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 Tablo 3: “Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi” Boyutuna İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları

                                                                                                                 Gruplar

Öğretimsel Liderlik Rolleri
       Yönetici             Öğretmen

X     S        X            S

21. Öğrencilerin başarı durumlarını tartışmak için öğretmenlerle 
görüşmeler yapma. 4,18 0,75 3,71 0,99

22. Öğretim programlarının güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için 
öğretmenlerle görüşme. 3,92 0,79 3,59 1.04

23. Sınav sonuçlarına göre okul programını gözden geçirme ve 
gerektiğinde değişiklikler yapma. 3,81 0,84 3,53 1,02

24. Sınav sonuçlarına göre özel öğretim ve ilgiye muhtaç öğrencileri 
belirleme. 3,89 0,82 3,66 1,01

25. Okul ve öğrencilerin başarı durumları hakkında öğrencileri bilg-
ilendirme. 4,27 0,66 3,82 0,96

26. Okulun başarı durumunu yazılı ya da sözlü olarak öğretmenlere 
bildirme. 4,20 0,65 3,74 1,02

27. Okul ve sınıf içindeki davranışlarıyla üstün başarı gösteren öğrencileri 
ödüllendirme. 4,34 0,75 3,92 0,94

28. Sınıf içi gözlemler sonrasında öğretmenlere öğretimle ilgili önemli 
konuları açıklama. 3,93 0,76 3,55 1.01

29. Sınıf içi öğretimi değerlendirirken öğrenci çalışmalarını da gözden 
geçirme. 3,87 0,85 3,60 1,00

30. Okulla ilgili sorunları görüşmek üzere öğrencilerle doğrudan temas 
halinde olma. 4,00 0,93 3,61 1,01
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Tablo 3 incelendiğinde, “Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi” boyutunda yer alan, “okul ve sınıf 
içindeki davranışlarıyla üstün başarı gösteren öğrencileri ödüllendirme” rolünü yöneticiler X = 4.34, öğretmenler 
ise X = 3.92 ortalama ile “Her Zaman”  düzeyinde en fazla gerçekleştiği yönünde görüş bildirmişlerdir. “Okul ve 
öğrencilerin başarı durumları hakkında öğrencileri bilgilendirme” rolünü ise yöneticiler 4.27, öğretmenler ise X  = 
3.82 aritmetik ortalama ile yine “Her Zaman” düzeyinde en çok gerçekleşen roller olduğu yönünde algıya sahiptirler. 

Buna karşılık, “Öğretim Süreci ve Öğrencilerin Değerlendirilmesi” boyutunda yer alan, “sınav sonuçlarına göre 
okul programını gözden geçirme ve gerektiğinde değişiklikler yapma” rolünün yöneticiler X = 3.81, öğretmenler ise  
X = 3,53’lük bir ortalama “Çoğu Zaman” düzeyinde ve en az gerçekleşen davranışlar olduğu algısındadırlar. Okul 

yöneticileri “sınıf içi öğretimi değerlendirirken öğrenci çalışmalarını da gözden geçirme” rollerini X = 3.87 aritmetik 
ortalamalarla yine “Çoğu Zaman” düzeyinde en az gerçekleştirdikleri davranışlar arasında görmüşlerdir. Öğretmeler 
ise “sınıf içi gözlemler sonrasında öğretmenlere öğretimle ilgili önemli konuları açıklama”  rolünün X = 3,55’lik 
aritmetik ortalama ile  “Çoğu Zaman” düzeyinde fakat en az gerçekleşen davranış olarak görmüşlerdir. 

Benzer şekilde, Argon ve Mercan’ın (2009) yaptığı araştırmada okul yöneticilerinin “sınıf içi gözlemler 
sonrasında öğretmenlere öğretimle ilgili önemli konuları açıklama”   rolünü ve Aksoy’un yaptığı araştırmada da  
“sınav sonuçlarına göre okul programını gözden geçirme ve gerektiğinde değişiklikler yapma” rolünü bu boyuta 
ilişkin en az gerçekleştirdikleri davranışlar olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 4:.“Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi” Boyutuna İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları

                                                                                                                                           Gruplar

Öğretimsel Liderlik Rolleri

Yönetici  Öğretmen

X S X  
            S

31. Öğretmenlerin üst düzeyde performans göstermelerini teşvik etme.      4,27 0,79 3,60 1,08

32. Üstün çaba ve başarılarından dolayı öğretmenlere iltifatlarda bu-
lunma. 4,22 0,81 3,46 1,14

33. Özel çaba ve gayretlerinden dolayı öğretmenleri yazılı olarak tak-
dir etme. 3,66 1,11 3,15 1,25

34. Öğretmenlerin mesleki yönden gelişmeleri için hizmetiçi eğitim 
çalışmaları düzenleme. 3,57 1,05 3,24 1,13

35. Kendilerini mesleki yönden geliştirebilecekleri fırsatlardan 
öğretmenleri haberdar etme. 4,16 0,80 3,55 1,09

36. Mesleki yönden gelişme çabası içinde olan (hizmetiçi eğitim, 
lisansüstü eğitim vb. katılma) öğretmenleri destekleme. 4,14 0,85 3,56 1,09

37. Gazete ve dergilerde, eğitimle ilgili çıkan önemli yazıları 
çoğaltarak öğretmenlere dağıtma. 3,41 1,13 3,00 1,26

38. Öğretmenlere konferanslar vermek için okul dışından 
konuşmacılar çağırma. 3,22 1,22 2,84 1,26

39. Hizmetiçi eğitim çalışmalarında edinilen yeni bilgi ve becerileri 
paylaşmak için toplantılar yapma. 3,60 0,94 3,16 1,18

40.  Hizmetiçi eğitim çalışmalarından edinilen yeni bilgi ve becerilerin 
sınıf içinde kullanılabilmesini destekleme. 3,93 0,92 3,42 1,10
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Tablo 4 incelendiğinde ilköğretim okulu yöneticilerinin, “Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Geliştirilmesi” 
boyutunda yer alan, “öğretmenlerin üst düzeyde performans göstermelerini teşvik etme” rolünü yöneticiler X = 
4.27, öğretmenler ise X = 3.60 aritmetik ortalamayla “Her Zaman” düzeyinde en çok gerçekleştirdikleri yönünde 
görüş bildirdikleri görülmektedir. Yine yöneticilerin “üstün çaba ve başarılarından dolayı öğretmenlere iltifatlarda 
bulunma” rolünü X = 4.22 ortalama ile “Her Zaman” düzeyinde en çok gerçekleştirdikleri yönünde görüş bildirdikleri 
görülmektedir.  Öğretmenler ise  “mesleki yönden gelişme çabası içinde olan (hizmetiçi eğitim, lisansüstü eğitim 
vb. katılma) öğretmenleri destekleme” rolünü X  = 3.56 aritmetik ortalama ile “Çoğu Zaman” düzeyinde en fazla 
gerçekleşen davranış olduğu düşüncesindedirler. 

Benzer şekilde, Argon ve Mercan’ın (2009) ve Aksoy’un (2006) yaptığı ve öğretmen görüşlerine başvurduğu 
araştırmalarda okul yöneticilerinin “öğretmenlerin üst düzeyde performans göstermelerini teşvik etme”   rolünü bu 
boyuta ilişkin “Çoğu Zaman” düzeyinde ve en fazla gerçekleştirdikleri sonucuna varılmıştır.

Tablo 5: “Düzenli Öğrenme-Öğretme Çevresi ve İklimi Oluşturma” Boyutuna İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları
                                                                                                                            Gruplar

Öğretimsel Liderlik Rolleri
       Yönetici             Öğretmen

X     S        X            S

41. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel arasında  “takım 
ruhu” oluşmasına öncülük etme. 4,13  0,82 3,43 1,15

42. Görevlerini daha iyi yapabilmeleri için öğretmenleri destekleme. 4,36  0,73 3,61 1,10

43. Etkili bir öğretim ve öğrenme için gerekli düzen ve disiplini 
sağlama. 4,24  0,65 3,75 1,01

44. Okulda tüm öğrencilerin öğrenebileceği ve başarılı olabileceği 
inancını yerleştirmeye çalışma. 4,30  0,77 3,72 0,98

45. Okulda öğrenci ve öğretmenlerin zevkle çalışabilecekleri fi ziksel 
ortamlar hazırlama. 4,12  0,85 3,54 1,11

46. Öğretmen ve öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlayacak sosyal 
faaliyetlere öncülük etme. 4,06  0,98 3,50 1,10

47. Eğitim-öğretimle ilgili yeni ve farklı görüşler ortaya atan 
öğretmenleri destekleme. 4,21  0,81 3,59 1,08

48. Birey ve gruplar arası çatışmalardan okulun zarar görmesini 
engelleme. 4,29  0,70 3,82 0,99

49. Yapılacak işlerle ilgili zaman ve kaynak ayırırken öğretimle ilgili 
konulara öncelik verme. 4,17  0,82 3,73 1,01

50. Öğrenci başarısını arttırmak için aile ve çevrenin okula 
desteğini sağlama. 4,30 0,71 3,85 0,99
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Tablo 5’de yer alan ilköğretim okulu yöneticilerinin, “Düzenli Öğrenme-Öğretme Çevresi ve İklimi Oluşturma” 
boyutundaki davranışlardan, “görevlerini daha iyi yapabilmeleri için öğretmenleri destekleme” rolünü X = 4.36 
ortalama ile “Her Zaman”, benzer şekilde “okulda tüm öğrencilerin öğrenebileceği ve başarılı olabileceği inancını 
yerleştirmeye çalışma” ve “Öğrenci başarısını arttırmak için aile ve çevrenin okula desteğini sağlama” davranışlarını 
X = 4.30 aritmetik ortalama ile “Her Zaman” düzeyinde ve en çok gerçekleştirdikleri davranışlar şeklinde görüş 

bildirdikleri görülmektedir. Öğretmenler ise “Düzenli Öğrenme-Öğretme Çevresi ve İklimim Oluşturma” boyutundaki 
davranışlardan, “öğrenci başarısını arttırmak için aile ve çevrenin okula desteğini sağlama” rolünü X = 3.85’lik 
ortalama ile ve “Birey ve gruplar arası çatışmalardan okulun zarar görmesini engelleme” rolünü ise X  = 3.82’lik 
aritmetik ortalama ile “Çoğu Zaman” en fazla gerçekleştirdikleri düşüncesindedirler. 

İlköğretim okulu yöneticileri “görevlerini daha iyi yapabilmeleri için öğretmenleri destekleme” davranışını en 
üst seviyede gerçekleştirdikleri yönünde görüş bildirmelerinin; yöneticilerin, öğretmenlerin başarısının okul başarısını 
getireceği ve dolayısıyla bu başarının da okul yönetiminin başarısı olarak algılanacağının bilincinde oldukları 
söylenebilir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Tartışma

“İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini gerçekleştirmelerine ilişkin yönetici ve öğretmen 
algıları arasında anlamlı fark var mıdır? “ şeklindeki 2. alt probleme ilişkin yapılan t-testi sonuçları Tablo 6’da 
verilmiştir.

Tablo 6:  Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollüne İlişkin Yönetici ve Öğretmenlerin Algıları

Roller Gruplar N X
Standart 
Sapma F t

Serbestlik 
Derecesi

(df)
P

Okul Amaçlarının 
Belirlenmesi ve 

Paylaşımı

Öğretmen 1562 3,7492 ,71796
11,342 -4,292 1650 ,000

Yönetici 90 4,0789 ,52134

Eğitim Programı ve 
Öğretim Sürecinin 

Yönetimi

Öğretmen 1562 3,7115 ,73414
15,816 -5,302 1650 ,000

Yönetici 90 4,1278 ,52339

Öğretim Süreci 
ve Öğrencilerin 

Değerlendirilmesi

Öğretmen 1562 3,6725 ,76831
13,726 -4,487 1650 ,000

Yönetici 90 4,0411 ,53985

Öğretmenlerin 
Desteklenmesi ve 

Geliştirilmesi

Öğretmen 1562 3,2967 ,93219
18,120 -5,225 1650 ,000

Yönetici 90 3,8178 ,67367

Düzenli Öğrenme-
Öğretme Çevresi ve 
İklimi Oluşturma

Öğretmen 1562 3,6536 ,88284
17,330 -5,981 1650 ,000

Yönetici 90 4,2178 ,60663

İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin 
algıları arasında fark olup-olmadığına ilişkin yapılan t-testi sonucuna göre, P < .05 bulunmuştur. Bu duruma göre; 
ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerinin gerçekleşmesine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları 
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arasında anlamlı fark vardır. Yönetici ve öğretmen algıları arasında anlamlı bir farkın olması bu konuda farklı 
düşündükleri anlamını taşıyabilir.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

İlköğretim okulu yöneticileri,  yönetici ve öğretmen algılarına göre; ölçme aracında yer alan tüm boyutlardaki 
öğretimsel liderlik davranışlarını “Çoğu Zaman” düzeyinde yerine getirmektedirler.

 İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik 
davranışlarının gerçekleşmesine ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark vardır. 

Okul yöneticilerinin görev tanımları öğretimsel liderlik rolleri öne çıkarılacak şekilde yeniden yapılarak  iş 
yükleri azaltılabilir.

 Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla merkezi ve mahalli hizmet içi 
eğitimler üniversiteler marifetiyle yaptırılarak niteliği arttırılabilir.

İlköğretim okulu yöneticilerinin liderlik becerileri ve mesleki yeterlikleri bir araştırma konusu yapılabilir.
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THE EVALUATION OF 4-5 SOCIAL STUDIES CURRIICULUM ACCORDING TO 

TEACHERS’  OPINIONS  

İLKÖĞRETİM 4-5 SOSYAL BİLGİLER DERS PROGRAMININ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatice Memişoğlu*

Abstract

The aim of this study is to fi nd out  the evaluation of the 4th and 5th grade social studies 
curriculum according to the teachers’ opinions using descriptice statistics methods. The data of 
the research was obtained with a scale which was mede up of 40 items.  114 teachers working  
at 4th and 5th grade at 23 elemantary schools in the center of Bolu participated in the research.  
The scale used in the research consists of questions about the curriculum’s acquisition, content, 
educational conditions and evaluation  dimensions. According to the study results, no signifi cant 
difference was found between teachers’ opinions and  teachers’ gender,  class, and in service 
training variables. However, a signifi cant difference was found between teachers’ opinions and 
teachers’ length of service and educational states.

Key words: Social studies, Social Studies Curriculum, Teacher 

Özet 

 İlköğretim 4. ve 5.sınıf Sosyal Bilgiler ders programının öğretmen görüşlerine göre 
değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma İlköğretim 4-5. Sınıf 
öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler ders programına ilişkin görüşlerini almaya yönelik betimsel 
içerikli bir çalışmadır. Araştırmada veriler 40 sorudan oluşan anket yoluyla elde edilmiştir. 
Araştırma Bolu Merkez ilçede 23 İlköğretim okulunda 4.-5. Sınıfl arında öğretmenlik yapan 
114 öğretmene uygulanmıştır.  Araştırmada kullanılan ankette programın kazanım, içerik, 
eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına ilişkin sorular sorulmuştur. Sosyal bilgiler 
ders programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyet, okuttukları sınıf, hizmet içi eğitim 
değişkenine göre fark bulunmamıştır. Ancak kıdem ve mezuniyet durumuna göre görüşleri 
arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Programı, Öğretmen

* Yrd. Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, memisoglu_h   ibu.edu.tr
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GİRİŞ

Sosyal Bilgiler, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla sosyal bilimler 
disiplinlerinden seçilmiş bilgilere dayalı olarak, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve 
değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı olarak tanımlanabilir. Sosyal Bilgiler yoluyla öğrencilere kültürel mirası 
aktarma ve onları iyi birer vatandaş olarak yetiştirme amacı gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır (Erden, 1996: 9). 
Sönmez ise (1999: 17)  Sosyal Bilgileri, “toplumsal gerçekle kanıtlamaya dayalı bağ kurma süreci ve bunun sonucunda 
elde edilen dirik bilgiler” olarak tanımlamaktadır. Toplumsal gerçek denildiğinde, toplumsal yaşamı düzenleyen her 
türlü etkinlik akla gelebilir. İnsanın yaşamında kullandığı ve zorunlu olan, onun daha kolay, rahat, mutlu yaşamasını, 
kendini gizil güçleri doğrultusunda geliştirip gerçekleştirmesini sağlayan tüm olgular ve ilişkiler bu kavramın içine 
girebilir.

1998 programında Sosyal Bilgiler dersinin amaçları, yurttaşlık görev ve sorumlulukları yönünden, toplumda 
insanların birbirleri ile ilişkileri yönünden; çevreyi, yurdu ve dünyayı tanıma yeteneklerini geliştirmek yönünden, 
ekonomik yaşama fi krini ve yeteneklerini geliştirmek yönünden dört bölümde ele alınmıştır (M.E.B. Tebliğler Dergisi, 
1998: 2487). Görüldüğü gibi Sosyal Bilgiler dersi bireyin iyi bir vatandaş olarak yetişmesi, çevresini, vatanını tanıması, 
karşılaştığı sosyal problemleri çözmesini sağlayacak bilgi ve genel kültürü kazanmasını amaç edinmiştir.

Sosyal Bilgiler Öğretimi Programının vizyonu, 2005 programında “21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilke ve 
inkılâplarını benimsemiş, Türk Tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan 
haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde 
oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştiren düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, 
sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, hak 
ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir” olarak belirtilmektedir (Sosyal Bilgiler 
Programı, 2005: 45).

Sosyal Bilgiler Programı

Öğretim programı, belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde okutulacak konuları, bunların 

amaçlarını, her dersin sınıfl ara göre haftada kaç saat okutulacağını ve öğretim metotlarını, tekniklerini gösteren 

kılavuzdur (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999: 190). Demirel’e göre ise eğitim programı, öğrenene, okulda ve okul dışında 

planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir(Demirel, 2005: 6).

 Cumhuriyet döneminde ilkokullarla ilgili olarak 1924–2005 döneminde birçok kez yetişek düzenlemesine 
girişilmiştir. Haftalık ders programında Tarih ve Coğrafya derslerine birer saat tahsis edildi. Bu dersler başlangıçta 3. 4. 
ve 5. sınıfl arda okutulmuş ancak sonradan 3. sınıf müfredatından çıkarılmıştır (Piriçdane,1997: 14).1924 programının 
birçok eksiği bulunması ve uygulama sırasında meydana gelen aksaklıklar üzerine 1926 yılında yeni program 
hazırlandı. Bu programda “toplu öğretim” ilkesi benimsenmiş, böylece derslerin birbirinden bağımsız ve kopuk 
olması yerine her dersin bir diğerini destekler şekilde uygulamasına yönelik adımlar atılmış; 1924 programında yer 
alan dersler birleştirilerek “yurt bilgisi” adı altında okutulması kararlaştırılmıştır(Akar, 2001:34). 1926 programında 
tarih, coğrafya ve yurt bilgisi derslerine haftalık programda ikişer saat ayrılmış ve 4. ve 5. sınıfl ar müfredatına 
yerleştirilmişti. (Sönmez, 2005: 459)

 1930, 1932 ve 1936 programlarında, adı geçen derslerin isim ve ders saatlerinin korunduğu, ancak yurt bilgisi 
dersinin 5. sınıfta haftada bir saate indirildiği görülmektedir.1936 programı dünyadaki eğitim öğretim anlayışındaki 
değişikliklerin ve ülkemizde gerçeklesen yeniliklerin ürünüydü. Programda öğrencilere yakın çevreden hareketle 
uzağı kavratmak amaçlanmıştı (Baysal, 2006:12).

1948 programında Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi derslerinin amaçları yeniden düzenlenmiştir. 4. ve 5. sınıfl arda 
1936 programındaki ad ve saatleriyle aynen korunmuştur (Akar, 2001: 35; Sönmez, 2005: 459). Bu programda, 
tarih dersleri, milli tarihimizle ilgili savaşlara, önemli şahıs ve olaylara yer verilerek farklı bir bakış açısı izlenmiştir. 
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Coğrafya dersi programında, ana yönler, mevsimler, zaman tipleri, insanların çesitli isleri ve yasayış tarzları, ulaştırma 
araçları, dünyanın sekli ve hareketleri, kara ve denizlerin hareketleri vb. konular yer almaktaydı. Yurttaşlık dersi 
ise; vatandaşlık hak ve ödevleri, siyasi yapı, yargı sistemi, anlaşmalar, iş hayatı, uluslararası ilişkiler vb. konularla 
zenginleştirilmiştir (Piriçdane,1997: 19).

Cumhuriyet Dönemi’nde 1926, 1930, 1936 ve 1948 programlarında da tek disiplinli program desenine uygun 
Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi derslerine yer verilmiştir. Bu dersler, ilk kez 1962 yılında yayımlanan İlkokul 
Program Taslağı’nda, disiplinler arası bir yaklaşımla“Toplum ve Ülke İncelemeleri” adı altında birleştirilerek yer 
almıştır (Öztürk ve Dilek, 2003:73).1962 program taslağında ilkokulun amacı, kişisel, insani ilişkiler, ekonomik ve 
toplumsal hayat açılarıyla belirlenmiş; tarih, coğrafya ve yurt bilgisi derslerinin yerine Toplum ve Ülke incelemeleri 
dersi kabul edilmiştir. Ders saatleri 4. sınıfta altı,5. sınıfta beş saat olarak belirlenmiştir (Sönmez, 2005: 459). Bir kitap 
basılmamış, öğretmenler derslerini Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi kitaplarıyla yürütmüşlerdir (Akar, 2001: 35).

1968 yılında yayımlanan İlkokul Programı’nda, ilk kez “Sosyal Bilgiler” adını almıştır (Sağlamer, 1997:2; Sözer, 
1998:6; Sönmez, 1998:9; Dilek,2001:.55).1968 İlkokul Programı’nda, “İlkokulun dördüncü ve beşinci sınıfl arında 
tarih,coğrafya, yurttaşlık bilgisi adı altında okutulan konular birbirleriyle olan yakın ilişkileri ile çocuğa uygunluğu 
bakımından birleştirilerek Sosyal Bilgiler adı altında bir bütün haline getirilmiştir (MEB, 1968). Dersin programı 
üzerinde, bu yıllarda ABD’de egemen olan “Yeni Sosyal Bilgiler” akımının önemli bir etkisi olmuştur. Ancak, bu 
hareketi destekleyecek öğretim araç gereçlerinin bulunmayışı ve öğretmenlerin gerekli mesleki donanımdan yoksun 
oluşu gibi nedenlerle, Türkiye’deki ilköğretim okullarında davranışçı kuramın etkisindeki geleneksel yaklaşım 
egemenliğini sürdürmüştür (Erden,1996:6; Öztürk ve Dilek, 2003:73, Sağlam, 2006: 22).Programın getirdiği en 
önemli yenilik ise, önceki programlarda Hayat Bilgisi dersi için benimsenmiş olan eğitimde toplulaştırma anlayışının, 
ilkokulun 4. ve 5. Sınıfl arında da uygulanmasıdır. Bu program ile Hayat Bilgisi dersinin yanında Sosyal Bilgiler ve Fen 
Bilgisi dersleri de mihver ders olarak kabul edilmiştir (Baysal, 2006: 12).

1973 ve 1975 yıllarında programlarda düzenlemelere gidilmiş, ancak, Sosyal Bilgilerle ilgili ayda değer bir 
değişiklik meydana gelmemiştir. 1990 yılı düzenlemelerinde çevre ve trafi kle ilgili onular programa dahil edilmiştir. 
Bununla birlikte, 1968 programının ana hatlarıyla 1998 yılına kadar uygulandığı görülmektedir. Bu tarihte, 4.-7. 
sınıfl arı kapsayacak şekilde yeni bir İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretim Programı yürürlüğe kondu. 

1998 yılında yeniden düzenlenen Sosyal Bilgiler Programı’nın amaçlarıyla 1968 İlköğretim Sosyal Bilgiler 
Programı’nın amaçları büyük oranda örtüşmektedir. Zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla yeniden düzenlenen 
Sosyal Bilgiler Programı’nda içerik ve sıra yönünden bazı değişiklikler yapılmıştır. Fakat amaçlar hususunda bir 
değişikliğe gidilmemesi programın bütünlüğünü ve uyumunu bozmuştur. Bununla birlikte, programın bilgi, değer, 
tutum ve beceri dengesi açısından da pek uyumlu olmadığı açıktır. Zira bilgi ön planda iken, değer ve özellikle de 
beceri boyutu oldukça yetersizdir (Sağlam, 2006: 22). 1998yılında ilköğretimin sekiz yıla çıkarılmasıyla yeniden 
düzenlenen Sosyal Bilgiler Programı’nda içerik ve sıra yönünden bazı değişiklikler yapılırken, amaçlar yönünden bir 
değişikliğin olmaması programın bütünlüğünü ve uyumunu bozmuştur. Bununla birlikte, programın bilgi, değer, tutum 
ve beceri dengesi açısından da pek uyumlu olmadığı görülmektedir. Bilgi daha ön planda iken, değer ve özellikle de 
beceri boyutu oldukça yetersizdir. Bu ve benzeri sorunlar, Sosyal Bilgiler Programının geliştirilmesini zorunlu hale 
getirmiştir (Öztürk ve Dilek, 2003:79; Doğanay, 2004:204).

Geçen yüzyılın son yıllarından itibaren dünyada öğretim programı geliştirme çalışmaları hızlanmış ve pek çok 
ülke, köklü değişikliklere gitme ihtiyacı duymuştur. Değişim ülkemizde de yansımasını bulmuş ve Sosyal Bilgiler 
programı 2005 yılında yeniden düzenlenmiştir.

2005 Sosyal Bilgiler programının dayandığı yapılandırmacı anlayışta öğrenme, bir öğrenme konusuyla ilgili 
problem çözme, kritik düşünme ve öğrencilerin aktif katılımı üzerine temellendirilmiştir. Öğrenciler, önceki bilgi ve 
yaşantıları üzerine yeni bir durumu uygulayarak yeni bir anlama düzeyi oluşturmak için, yeni bilgi ile önceden var olan 
zihinsel oluşumları birleştirirler. Bu yaklaşımda bilginin öğretmen tarafından özümletilmesinden ziyade, öğrencinin 
yeni bilgi inşa etmesi ön plandadır. Öğrenciler bir olayı ya da kavramı kendi kendilerine keşfettiklerinde daha çok 
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heyecan duydukları için yeni bilgiyi daha iyi özümserler ve farklı yerlerde kullanırlar(Öztürk ve Dilek, 2005: 90). 
Bu yeni anlayışla öğrencilerin klasik ezbercilik anlayışından kurtarılması ve öğrenci pasifl iğinin ortadan kaldırılması 
amaçlanmıştır Yeni Sosyal Bilgiler Programının temel yaklaşımı, bilgiyi üretmek ve kullanmak için gerekli beceri, 
kavram ve değerlerle öğrenciyi donatarak etkin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetiştirmektir. Öncelikle ‘Sosyal 
Bilgiler’ tanımında bir değişiklik görülmektedir (Ata, 2006: 73). Eski yaklaşıma göre Sosyal Bilgiler; tarih, coğrafya 
ve vatandaşlık gibi derslerle sınırlıydı. Yeni programda ise yukarıdaki disiplinlere antropoloji, hukuk, felsefe, 
psikoloji, sosyoloji, ekonomi eklenmiş ve bunları yansıtan öğrenme alanlarına göre üniteler belirlenmiştir. Sosyal 
Bilgiler dersinin toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersi olduğunun altı çizilmiştir 
(Ata, 2006: 73).

Ülkemizdeki bu yeni programın evrensel ve ulusal hedefl erine baktığımız zaman öğrenenlere çeşitli bilgiler 
kazandırma yanında, çok çeşitli beceri ve değerlerin de gelişmesinin amaçlandığı dikkat çekmektedir. Öngörülen 
temel becerilerin bazıları şunlardır: Eleştirel düşünme becerisi, problem çözme becerisi, gözlem becerisi, yaratıcı 
düşünme becerisi, vb. (MEB, 2005). Bunların yanında 4. sınıfta 91, 5. sınıfta 121 kavramla birlikte çok sayıda değerin 
de öğrenciler tarafından kazanılması hedefl enmiştir (Özdemir, 2009).

Sosyal Bilgiler Programı ve Öğeleri    

Eğitim programları hazırlanırken birtakım unsurlar göz önünde bulundurulur. Bunları baslıca; toplumsal değer ve 
yargılar, toplumun ve bireylerin ihtiyaç ve beklentileri, konu alanları vb. seklinde sıralamak mümkündür (Akar, 2001: 
5). Program tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel öğelerden meydana gelmekte ve bu öğeler arasındaki 
ilişkiler açısından farklılıkları ortaya koymakta farklı tasarımlar ortaya çıkarmaktadır. Bir programın temel öğeleri, 
hedef, içerik (konu alanı), öğrenme yaşantıları ve değerlendirmedir (Demirel, 2005: 47).

Hedefl er: eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında, dolayısıyla da kişiliğinde oluşması istenen farklılaşmaları 
belirler. Eğitilecek kişinin kazanması gereken davranış ölçütlerini ortaya koyar (Demirel ve Kaya, 2003: 12-13). 
Programın birinci boyutu olan hedefl er, dikey ve yatay olmak üzere iki aşamada ele alınmalıdır. Dikey boyutta hedefl er 
uzak, genel ve özel hedefl er olarak belirlenir. Yatay boyutta ise aşamalı olarak üç alanda sınıfl andırılmaktadır. Bunlar 
da bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) alanlardır (Demirel, 2006: 39-40).Her türlü eğitim etkinliklerinin 
hedefl ere göre düzenlenmesi zorunludur. Planlı eğitim etkinliklerinde derste kullanılacak strateji, yöntem, teknik, 
araç-gereç, kaynak ve ders etkinlikleri sonucunda yapılacak sınama durumları, hedefl ere göre düzenlenir. Bir eğitim 
sisteminin hedefl eri çeşitli seviye ve boyutlarda ele alınabilir. Hedefl er genellikle üç boyutta incelenmektedir (Yılmaz 
ve Sünbül, 2003: 72). Bunlar ülkenin siyasal programına uygun ve oldukça genel çerçevede ele alınan uzak hedef; 
uzak hedefi n yorumu ve aynı zamanda okulun iç görüsünü yansıtan genel hedef; öğrenciye kazandırılması düşünülen 
özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış olan özel hedefl erdir (Demirel, 2005: 106).

İçerik: hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi olarak ele alınabilir. içerik 
hedef davranışlar için bir araçtır; çünkü önce hedef ve davranışlar belirlenir; sonra bu hedef ve davranışların 
kazandırılmasına yardımcı olacak biçimde içerik düzenlenir. Oysa çoğu eğitim sisteminde hedef ve davranışlar yerine, 
içerik ön plana çıkmıştır. Bir içerik; hedef davranışlarla tutarlı, çağdaş bilimsel, sanatsal ve felsefi  bilgi ile donanmış,  
öğrencinin hazır  bulunuşluk düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve birbirinin ön 
koşulu, bilinenden bilinmeyene, kendi içinde mantıklı bir tutarlılığı olacak biçimde düzenlenmelidir (Sönmez, 2005: 
39) .Varış’a göre, eğitim programlarında içerik seçimiyle ilgilenenler dört ölçüte göre hareket etmelidirler. Bu ölçütler 
toplumsal fayda, bireysel fayda, öğrenme ve öğretme, bilgi strüktüründe muhtevanın işgal ettiği yerdir. Ancak yazar, 
bunlara yeni ölçütlerin ilave edilebileceğini savunur (Demirel, 2005: 120). 

Önceki programlara kıyasla, 2005 sosyal bilgiler dersi öğretim programının içeriği esnek tutulmuştur. Programda 
içeriğin; bilgi, beceri ve değerlerin birlikte işlendiği öğrenme alanları biçiminde verildiği görülmektedir. Öğrenme 
etkinlikleri ve ünitelerin adları, “Sosyal Bilgiler Öğreniyorum”, “Yeryüzünde Yasam”, “Ülkemizin Kaynakları”, 
“Ülkemiz ve Dünya”, “İpek Yolunda Türkler”,  “Demokrasinin Serüveni” ve “Elektronik Yüzyıl” gibi öğrencilerin 
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dikkatini çekecek ve merakını uyandıracak biçimde düzenlenmiştir. Ayrıca, bilgilerin güncel yasama uygun 
biçimde tasarlandığı ve yakın çevreden uzağa doğru bir öğrenmenin benimsendiği görülmektedir. Bu bakımdan 
program içeriğinin yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğu söylenebilir. Kuskusuz, içeriğin daha ayrıntılı olarak 
değerlendirilmesi, ancak ders kitaplarındaki yansıması ile olanaklı olabilecektir. 2004 öncesi sosyal bilgiler dersi 
öğretim programlarında içerik; konular ve alt konular biçiminde yer alırken, 2004sosyal bilgiler dersi öğretim 
programında öğrenme alanları doğrultusunda oluşturulan üniteler ve ünitelerdeki kazanımları gerçekleştirmeye 
yönelik etkinlikler biçiminde yer almıştır (Yasar, 2005:338). Ayrıca, 1998 sosyal bilgiler dersi öğretim programının 
içeriğine bakıldığında, Tarih ve Coğrafya disiplinlerinin ağırlıklı olduğu görülürken,2004 sosyal bilgiler dersi öğretim 
programının içeriğinde ise, Tarih ve Coğrafya ağırlığının ortadan kalktığı ve Sosyal Bilimlerin farklı disiplinlerinin 
öğrenme üniteleri içerisinde yer aldığı görülmektedir (Karaduman, 2005: 18-19).

 Eğitim Durumu: .Bu kavramın yerine “ öğrenme ve öğretme süreci”, “öğrenme-öğretme etkinlikleri”, “öğretme 
durumu”, “isleniş” gibi kavramlarda kullanılmaktadır. Programın en can alıcı öğesi olan eğitim durumu, ünitede yer 
alan kazanımların öğrencilere kazandırılması için yapılacak etkinlikleri kapsar. Bu süreç öğrencinin farklılaştırıldığı 
süreçtir. Eğitimden beklenen, bilmeyen bireyi bilen, yapamayan bireyi yapan, sorunlarını çözemeyen öğrenciyi 
çözen, sevmeyen öğrenciyi seven, başaramayan öğrenciyi başaran hale getirme isi, düzenlenecek eğitim durumu 
ile sağlanabilir (Sağlam, 2006: 37–38). İstenilen öğrenme yaşantılarını oluşturabilecek eğitim durumlarının seçilip 
düzenlenmesinde uyulması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler söyle sıralanabilir: Eğitim durumları hedefl e ilgili 
olmalıdır. Eğitim durumları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır Eğitim durumları, hem birden çok hedefe hizmet etmeli 
hem de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktan uzak olmalıdır (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 89)

2005 Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının önceki programlardan ayrılan en temel özelliği, Öğrenci merkezli 
öğretimi amaçlamasıdır. Ancak, 2004 sosyal bilgiler dersi öğretim programında genel olarak göze çarpan özellik, 
öğrenci merkezli yaklaşıma uygun ve tutarlı öğelerin az olmasıdır. Ayrıca, öğretmenlerin programda verilen etkinlikler 
dışında, çevresel etmenleri göz önünde bulundurarak kazanımlar doğrultusunda etkinlikler hazırlayabilecekleri 
belirtilmektedir. Ancak, öğrencilerin gerçekleştirilecek etkinlikleri belirlemedeki rolüne değinilmemektedir. Bu 
durumda, öğretmenlerin etkinlikleri hazırlayacak bilgilerinin ve yeterliliklerinin ne düzeyde olduğu da belli olmadığı 
gibi, öğrencilerin de sürece ne düzeyde ve nasıl katılacakları belli değildir. 2004 sosyal bilgiler dersi öğretim programında 
öğretme-öğrenme sürecinde güncel ve özgün öğrenme yaklaşımlarına değinilmektedir. Özellikle, açıklamalar 
bölümünde kapsamlı açıklamalar yer almaktadır. Bu açıklamaların, programın etkili bir biçimde uygulanmasına 
katkıda bulunacağı ve öğretme-öğrenme sürecine zenginlik getireceği söylenebilir (Yaşar, 2005:339).Yine, program 
hazırlanırken, öğrencilerin ön bilgileri dikkate alınmaya çalışılmış; bunun için dersin islenişinde öğretmenin üniteler, 
dersler ve ara disiplinler ile ilişkilendirmeler yapmasına olanak sağlanmıştır. Ancak, birçok etkinlikte, öğretmenin 
öğrencilerin ön bilgilerini belirlemesi gerektiğine etkinliklerin başlangıcında yer verilmemiştir

 Değerlendirme: Belli bir ögrenci grubu için hazırlanıp uygulanan programların öğretim hedefl erinin istenilen 
düzeyde kazanılmasını sağlamada yeterli olup olmadığını belirlemek bazı ölçme ve değerlendirme etkinlikleri ile 
mümkün olabilir (Tan, 2006:16). Ertürk değerlendirmeyi eğitimde program geliştirmenin son ve tamamlayıcı halkası 
olarak eğitim hedefl erini gerçekleştirme derecesini tayin etme süreci olarak tanımlamıştır (Yılmaz ve Sünbül, 2003: 
92). 

Programın değerlendirme boyutu, önceki programlarda yer alan geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerini 
içermesinin yanı sıra, ağırlıklı olarak yapılandırmacı öğrenmenin vurguladığı “süreç” değerlendirme anlayışı ile 
desteklenmiştir. Programdaki değerlendirme yöntemleri ile sadece ürün değil, öğrenme sürecinin de değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Bu nedenle, geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, gösteri, tartışma, gözlem, proje, 
öz değerlendirme, anekdot, görüşme, araştırma kağıdı, tutum ölçekleri, öğrenci ürün dosyası ve tutum ölçekleri gibi 
ölçme-değerlendirme tekniklerine yer verilmiştir (MEB, 2005:109-117). Ancak, bu teknikler kullanılarak yapılan 
değerlendirmelerin genel not sistemine nasıl dönüştürüleceği ile ilgili bilgi verilmemiştir. Ayrıca, etkinlik örnekleri 
içinde birçok ölçme yöntem ve tekniği birlikte ve yeterince açıklama yapılmadan verilmiştir
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YÖNTEM

 Araştırma Modeli

Bu araştırma genel tarama modelindedir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu 
sekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır.  Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Genel tarama modelleri ise, çok sayıda elemandan oluşan bir 
evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da 
örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar 2005:77) .

 Veri Toplama Aracı

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırma amaçları doğrultusunda Kılıçoğlu(2007) tarafından geliştirilen, 
ankete katılan öğretmenlerin kişisel özelliklerini belirlemeyi amaçlayan 5 soru ve araştırmanın alt problemlerine 
yönelik 40 soru olmak üzere toplam 45 sorudan olusan 5’li likert tipinde bir anket kullanılmıştır. Araştırma anketinde 
kazanımlar bölümünde 10 soru, içerik bölümünde 10 soru, eğitim durumu bölümünde 15 soru, değerlendirme 
bölümünde 5 soru olmak üzere programın bu açılardan yeterlilik düzeyini belirlemeye yönelik 40sorubulunmaktadır. 
Birinci bölümünde yer alan 5 soru, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, mezun olduğu okul, 
görev yaptığı branşları ve okuttuğu sınıfl arı belirlemeye yöneliktir. İkinci bölümde bulunan 40 soru araştırmanın alt 
problemlerine göre dört alt gruptan oluşmuştur. Bu gruplarda yer alan sorular anket içerisinde aynı amaca yönelik 
soruların bir arada olmaması için karışık olarak verilmiştir. Veri toplama aracının 1. bölümünde bulunan, araştırmaya 
katılan öğretmenlerin kişisel özeliklerini belirlemeye yönelik sorular için uygun cevaplar verilmiş ankete katılan 
öğretmenlerin kendilerine uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Anketin 2. bölümünde bulunan sorular ise 
“Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”,“Kısmen”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” seçenekleri ile 
ifade edilmiş ve yine öğretmenlerin en uygun buldukları seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. Öğretmenlere açık uçlu 
üç soru da sorulmuştur.

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması

Bolu ili ve merkez ilçelerde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 100 öğretmene güvenirlik için 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha 0,97 olarak hesaplanmıştır 
Daha sonra araştırma anketi örneklemde bulunan Bolu il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan toplam 
114 öğretmene uygulanmıştır.

Verilerin Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi

Araştırmanın genel amacı çerçevesinde araştırma kapsamında cevapları aranan alt problemlere yönelik 
olarak toplanan verilerin istatistikî çözümlemeler yapılmıştır. Öğretmenlerin araştırmanın alt problemlerine göre 
oluşturulan dört alt grupta yer alan sorulara verdikleri cevaplar “Kesinlikle Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kısmen”, 
“Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” seçeneklerine göre frekans (f) ve yüzde (%) olarak hesaplanmış ve 
tablo haline getirilmiştir. 

BULGULAR

Bu bölümde ölçme araçları ile toplanan veriler, uygun istatistik teknikler kullanılarak analiz edilmiş, bulgular 
tablo haline getirilerek açıklanmıştır.
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Tablo 1.

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında Kazanımlara  İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları
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1. Program kazanımları toplumun ihtiyaçlarından 
hareket edilerek düzenlenmiştir. X:3.64

% 18.4 35.1 42.1 1.8 2.6
f 21 40 48 2 3

4. Program kazanımları öğrencilerin gelişim özellikler-
ine uygundur. X:3.67

% 11.4 50.9 31.6 6.1    -
f   13 58 36 7    -

7. Program kazanımları konu alanının özellikleri ile 
paralellik taşımaktadır.  X:3.74

% 12.3 54.4 28.9 4.4
f 14 62 33 5     -

12. Program kazanımları öğretmenler tarafından açık ve 
anlaşılabilir niteliktedir. X:3.90

% 25.4 49.1 18.4 4.4 2.6
f 29 56 21 5 3

17. Program kazanımları öğrenme alanlarını genel anlam-
da yansıtmaktadır. X:3.78

% 7.9 64.9 24.6 2.6
f 9 74 28 3 -

21. Program kazanımları öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun 
bir şekilde cevap vermektedir. X:3.83

% 12.3 66.7 14 6.1 0.9
f 14 76 16 7 1

26. Program kazanımları kendi aralarında birbirleriyle 
tutarlıdır. X:3.79

% 16.7 52.6 25.4 4.4 0.9
f 19 60 29 5 1

30. Program kazanımları öğrencilerin hazır bulunuşluk 
düzeylerine uygun olarak tasarlanmıştır. X:3.46

% 4.4 52.6 28.9 13.2 0.9

f 5 60 33 15 1
35. Program kazanımları okullarımızda 

gerçekleştirilebilecek niteliktedir. X:3.58
% 50.9 31.6 7 0.9
f 11 58 36 8 1

38. Program kazanımları toplumun genel beklentilerini 
yansıtmaktadır. X:3.38

% 4.4 43 44.7 4.4 3.5

f 5 49 51 5 4

Tablo1’de görüldüğü gibi, “Program kazanımları toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlendiğine” ilişkin soruya 
öğretmenlerin  %42.1’i kısmen katıldığını, %35.1’nin katılıyorum  ve “Program kazanımları öğrencilerin gelişim 
düzeylerine uygundur” sorusuna öğretmenlerin %50.9’u katılıyorum, %31.6’sı kısmen katılıyorum seçeneğini 
işaretlemişlerdir. 

“Program kazanımları konu alanının özellikleri ile paralellik taşımaktadır” seçeneğine ise %54.4 katılıyorum 
ve “Program kazanımları öğretmenler tarafından açık ve anlaşılabilir niteliktedir.”sorusuna öğretmenlerin %49.1’i 
katılıyorum şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir. 

  “Program kazanımları öğrenme alanlarını genel anlamda yansıtmaktadır” sorusuna %64.9’u katılıyorum,% 
24.6’ü kısmen katılıyorum“ ve “Program kazanımları öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde cevap vermektedir” 
%66.7’si katılıyorum %14’ü kısmen katılıyorum seçeneğini işaretlemiştir.

Öğretmenler “Program kazanımları kendi aralarında birbirleriyle tutarlıdır.” sorusuna %52.6’sı 
katılıyorum,%28.9’u kısmen katılıyorum ve “Program kazanımları öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun 
olarak tasarlanmıştır”.“ %52.6’sı katılıyorum, % 28.9’u kısmen katılıyorum seçeneğini işaretlemiştir “Program 
kazanımları okullarımızda gerçekleştirilebilecek niteliktedir” sorusuna %50.9’u katılıyorum  %31.6’sı kısmen 
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katılıyorum ve “Program kazanımları toplumun genel beklentilerini yansıtmaktadır.”%44.7 kısmen katılıyorum, %43 
katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. 

 Görüldüğü gibi, Sosyal Bilgiler programında kazanımlar konusunda öğretmenlerin görüşlerinin ortalamalarına 
bakıldığında (3.67)  katılıyorum şeklindedir. En düşük aritmetik ortalaması 3.38 ile programda kazanımlar toplumun 
genel beklentilerini yansıtmaktadır görüşü ile ilgilidir. 

Tablo 2.

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Programında İçeriklere  İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları
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2. Program içeriği ile kazanımlar arasında bir 
tutarlılık vardır   X: 3.79

% 16.7 51.8 28.1 1.8 1.8
f 19 59 32 2 2

5. Program içeriğinde yer alan bilgiler öğrenci sevi-
yesini yansıtmaktadır    X: 3.53

% 6.1 57 21.9 14 0.9
f   7 65 25 16 1

10. Program içeriği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. 
X:3.69

% 13.2 51.8 28.9 3.5 2.6

f 15 59 33 4 3
14.  Program içeriğindeki bilgilere bakıldığında, bu 

bilgilerin güncel ve geçerli olduğu görülmektedir. 
X:3.55

% 16.7 50 24.6 14 0.9

f 19 57 28 16 1

19. Program içeriği öğrencilerin gelişim özellikleri 
dikkate alınarak düzenlenmiştir. X:3.71

% 11.4 50.9 36.8 - 0.9
f 13- 58- 42- - 1-

23. Program içeriğini oluşturan alt disiplinler birbirleri 
ile ilişkili olarak yansıtılmıştır X:3.62

% 8.8 49.1 37.7 4.4
f 10- 56- 43 5- -

28. Programın içeriği dikkate alındığında günlük 
yaşamla ilişkilendirilebileceği görülmektedir 
X:3.67

% 7.9 59.6 25.4 61.1 0.9

f 9 68 29 7 1

33. Program içeriğindeki konu alanları önceki 
öğrenmelerle ilişki kurulabilecek niteliktedir    
X:3.57

% 2.6 57.9 33 6.1   -

f 3 66 38 7    -

36. Program içeriğinde yer alan bilgilerin sunuluş 
sırası öğretim ilkelerine uygun bir şekilde 
düzenlenmiştir. X:3.57

% 2.6 63.2 24.6 7.9 1.8

f 3 72 28 8 2

39. Program içeriği açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir 
bir niteliktedir. X:3.52

% 5.3 48.2 40.4 6.1 -
f 6 55 46 7 -

Tablo 2’de görüldüğü gibi“Program içeriği ile kazanımlar arasında bir tutarlılık vardır” sorusuna öğretmenlerin 
%51.8’i katılıyorum, %28.1’i kısmen katılıyorum ve“Program içeriğinde yer alan bilgiler öğrenci seviyesini 
yansıtmaktadır” sorusuna öğretmenlerin %57’si katılıyorum, %21.9’u kısmen katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir.

“Program içeriği açık bir şekilde anlaşılmaktadır” sorusuna  %51.8’i katılıyorum, %28.9’u kısmen katılıyorum 
ve “Program içeriğindeki bilgilere bakıldığında, bu bilgilerin güncel ve geçerli olduğu görülmektedir” sorusuna 
öğretmenlerin %50’si, %24.6’sı kısmen katılıyorum şeklinde görüş belirtmişlerdir.
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“Program içeriği öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak düzenlenmiştir” sorusuna %50.9’ı katılıyorum, 
%36.8’i kısmen katılıyorum ve “Program içeriğini oluşturan alt disiplinler birbirleri ile ilişkili olarak yansıtılmıştır” 
sorusuna ise %49.1’i katılıyorum, %37.7’si kısmen katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir.

Programın içeriği dikkate alındığında günlük yaşamla ilişkilendirilebileceği görülmektedir” sorusuna %59.6’sı 
katılıyorum,% 25.4’si kısmen katılıyorum ve“Program içeriğindeki konu alanları önceki öğrenmelerle ilişki 
kurulabilecek niteliktedir” sorusuna öğretmenlerin %57.9’u katılıyorum, % 33’ı kısmen katılıyorum seçeneğini  
işaretlemiştir

“Program içeriğinde yer alan bilgilerin sunuluş sırası öğretim ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenmiştir.” 
Sorusuna %63.2’si katılıyorum, % 24.6’sı kısmen katılıyorum ve “Program içeriği açık, anlaşılabilir ve uygulanabilir 
bir niteliktedir” %48.2’i katılıyorum, %40.4’ü kısmen katılıyorum şeklinde görüş belirtmişlerdir.

Tabloda görüldüğü gibi, soruların aritmetik ortalamasına bakıldığında programın içeriği konusunda öğretmenlerin 
(3.62) katılıyorum görüşünde olduğu görülmüştür. İçerik bakımında program olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Tablo 3

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Ders Programında Yer Alan Eğitim Durumlarına  İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

3. Sosyal Bilgiler derslerinde anlatım öğretim ilkeler-
inden hareketle işlenmektedir. X:3.87

% 20.2 53.5 21.1 4.4 0.9
f 23- 61- 24- 5- 1-

6. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin dikkatini 
konuya ve kazandırılacak davranışlara çekilmekte-
dir 3.81

% 20.2 51.8 21.1 3.5 3.5
f 23 59 24 4 4

9. Sosyal Bilgiler dersi öğrencileri dersin 
kazanımlarından haberdar edilmektedir. 3.65

% 7 59.7 25.4 7.9 -
f 6 68 29 9   -

11. Sosyal Bilgiler derslerinde öğretime başlamak için 
gerekli önkoşul davranışları belirlenmektedir. 3.71

% 20.2 39.5 34.2 3.5 2.6

f 23 45 39 4 3
13. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin önceden sa-

hip oldukları davranışlarla, yeni derste kazanacakları 
davranışlar ilişkilendirilmektedir. 3.72

% 18.4 48.2 23.7 7 2.6

f 21 55 27 8 3

15. Sosyal Bilgiler dersi bilgiyi aktarmaktan çok 
öğrencilere bilgiye ulaşmaları konusunda yol göster-
mektedir. 3.67

% 16.7 44.7 28.1 10.5     -

f 19- 51- 32- 12-     -

18. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin anlatılanları 
kavrayabilmeleri içerik açık, anlaşılabilir bir şekilde 
ifade edilmektedir. 3.79

% 14.9 53.5 28.9 1.8 0.9
f 17 61 33- 2 1

20. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrenciler soru sormaya 
ve cevap vermeye isteklendirilip, cesaretlendirmek-
tedir.  3.85

% 17.5 56.1 21.9 3.5 0.9
f 20 64 25 4 1

22. Sosyal Bilgiler dersi öğrenciler etkileşim içinde 
birbirlerinden öğrenmelerine imkan sağlamaktadır. 
3.85

% 15.8 59.6 18.4 6.1 -
f 18 68 21 7 -

25. Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerin görüşlerini açık, 
özgür bir şekilde ifade etmelerine fırsat verecek 
demokratik ortamları sağlamaktadır. 3.78

% 14.9 52.6 28.9 2.6 0.9

f 17 60 33 3 1
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27. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin yansıtıcı 
düşünmesini, yaratıcı olmasını, bireysel ve grup 
problemlerini çözmesini gerektirecek etkinliklere 
yönelik uygulamalar yapılmaktadır. 3.67

% 6.1 61.4 27.4 4.4 0.9

f 7 70 31 5 1

29. Sosyal Bilgiler derslerinde öğrenciler tartışma biti-
minde ana temaları da belirleyerek, ortaya çıkan 
düşünceler konusunda genel özetler yapmaktadır. 
3.49

% 12.3 39.5 37.7 6.1 -4.4

f 14 45 43 7 5

31. Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin bireysel 
farklılıklarına dikkat edilmektedir. 3.47

% 7 42 43 7 0.9

f 8 48 49 8 1

34. Sosyal Bilgiler derslerinde iletişim bütün öğeleriyle 
uygulanmaktadır. 3.64

% 9.6 55.3 24.6 10.5

f 11- 63- 28- 12- -

37. Sosyal Bilgiler derslerinde kazanımlar öğretim 
ortamlarında gerçekleştirilmektedir. 3.42

% 2.6 50.9 36 -7 3.5

f 3 58 41 8 4

Tablo 3’de görüldüğü gibi “Sosyal Bilgiler derslerinde anlatım öğretim ilkelerinden hareketle işlenmektedir” 
sorusuna öğretmenlerin%53.5’i katılıyorum %21.1’i katılıyorum ve“Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin dikkatini 
konuya ve kazandırılacak davranışlara çekilmektedir” sorusuna %51.8’i katılıyorum, %21.1’si kısmen katılıyorum 
seçeneğini işaretlemişlerdir.

“Sosyal Bilgiler dersi öğrencileri dersin kazanımlarından haberdar edilmektedir” sorusuna öğretmenlerin 
%59.7’si katılıyorum, %25.4’si kısmen katılıyorum ve “Sosyal Bilgiler derslerinde öğretime başlamak için gerekli 
ön koşul davranışları belirlenmektedir” sorusuna öğretmenlerin % 39.5’si katılıyorum,% 34.2’si kısmen katılıyorum 
şeklinde görüş belirtmişlerdir.

“Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin önceden sahip oldukları davranışlarla, yeni derste kazanacakları 
davranışlar ilişkilendirilmektedir” sorusuna öğretmenlerin %48.2’si katılıyorum, %23.7’si kısmen katılıyorum ve

“Sosyal Bilgiler dersi bilgiyi aktarmaktan çok öğrencilere bilgiye ulaşmaları konusunda yol göstermektedir.” 
sorusuna öğretmenlerin %44.7’si katılıyorum %28.1’i kısmen katılıyorum şeklinde yanıtlamıştır.

“Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin anlatılanları kavrayabilmeleri içerik açık, anlaşılabilir bir şekilde 
ifade edilmektedir.” sorusuna öğretmenlerin %53.5’i katılıyorum, %28.9i kısmen katılıyorum ve“Sosyal Bilgiler 
derslerinde öğrenciler soru sormaya ve cevap vermeye isteklendirilip, cesaretlendirmektedir” sorusuna öğretmenlerin 
%56.1katılıyorum, %21.9’si kısmen katılıyorum seçeneğini işaretlemişleridir.

“Sosyal Bilgiler dersi öğrenciler etkileşim içinde birbirlerinden öğrenmelerine imkan sağlamaktadır” %59.6’sı 
katılıyorum, %18.4’ü kısmen katılıyorum ve“Sosyal Bilgiler dersi öğrencilerin görüşlerini açık, özgür bir şekilde 
ifade etmelerine fırsat verecek demokratik ortamları sağlamaktadır” sorusuna öğretmenlerin %52.6’sı katılıyorum, 
%28.9’u kısmen katılıyorum şeklinde yanıtlamışlardır.

“Sosyal Bilgiler derslerinde öğrencilerin yansıtıcı düşünmesini, yaratıcı olmasını, bireysel ve grup problemlerini 
çözmesini gerektirecek etkinliklere yönelik uygulamalar yapılmaktadır” sorusuna %61.4’ü katılıyorum, % 27.4’ü 
kısmen katılıyorum şeklinde yanıtlamışlardır. “Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat 
edilmektedir” sorusuna öğretmenlerin %42’si katılıyorum cevabı verirken %43’ü kısmen katılıyorum şeklinde 
cevaplamıştır. 

“Sosyal Bilgiler derslerinde öğrenciler tartışma bitiminde ana temaları da belirleyerek, ortaya çıkan düşünceler 
konusunda genel özetler yapmaktadır” %39.5’i katılıyorum, %37.7’si kısmen katılıyorum şeklinde yanıtlamıştır 
ve “Sosyal Bilgiler derslerinde iletişim bütün öğeleriyle uygulanmaktadır” %55.3’ü katılıyorum, %24.6’sı kısmen 
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katılıyorum, “Sosyal Bilgiler derslerinde kazanımlar öğretim ortamlarında gerçekleştirilmektedir” %50.9’u 
katılıyorum %36’sı kısmen katılıyorum şeklinde yanıtlamıştır.

Tabloda görüldüğü gibi, Sosyal Bilgiler öğretmenleri programı eğitim durumları açısından (3.69) “katılıyorum” 
şeklinde görüş belirtmişlerdir. Eğitim durumlarını değerlendirirken olumlu görüş belirtmişlerdir.

Tablo 4.

Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Ders Programından Değerlendirmeye  İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

8. Program değerlendirmesinde alternatif ölçme 
değerlendirme yaklaşımlarına ağırlık verilmekte-
dir X:3.77

% 10.5 61.4 22.8 - -

f 12- 70- 26- 6-5.3     -

16. Program değerlendirmesi öğretim içeriği, 
öğretim amaçları, öğretim materyalleri, öğretim 
yöntem ve teknikleri,  öğretim ortamları, öğrenci 
performanslarını kapsamaktadır. X:3.67

% 4.4 63.2 28.1 4.1 -

f 5 72 32 5 -

24. Program değerlendirmelerinde objektif araçlar 
kullanılmaktadır   X:3.83

% 27.2 30.7 41.2 - 0.9

f 31 35 47 - 1-

32. Program değerlendirmelerinde programla ilgili 
tüm kişilerden (öğretmen, öğrenci, yöneticiler, 
veliler vb.) bilgi alınmaktadır   X:3.56

% 7 49.1 36.8 7 -

f 8 56 42 8 -

40. Program değerlendirmesi programın başladığı 
andan itibaren, bitiminden belli bir süre sonraya 
kadar devam etmektedir   X:3.41

% 1.8 47.2 41.2 9.6

f 2 54 47 11 -

Tablo 4’e göre, “Program değerlendirmesinde alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ağırlık verilmektedir” 
sorusuna öğretmenlerin %61.4’ü katılıyorum “Program değerlendirmesi öğretim içeriği, öğretim amaçları, öğretim 
materyalleri, öğretim yöntem ve teknikleri,  öğretim ortamları, öğrenci performanslarını kapsamaktadır” sorusuna ise 
%63.2 katılıyorum seçeneğini işaretlemişlerdir. 

“Program değerlendirmelerinde objektif araçlar kullanılmaktadır” sorusuna  %41.2 kısmen katılıyorum seçeneğini 
işaretlemişlerdir. Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler programında değerlendirmeye ilişkin ortalamalarına bakıldığında 
(3.64) “katılıyorum” şeklinde görülmüştür. 

Tablo 5.

 Ö  ğretmenlerin Cinsiyetlerine İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları

Cinsiyet N      X    S    F    t Serbestlik     P

Bayan 46   143.02   21.93  .660  -1.529     112    .129

Erkek 68   149.38     21.68

Tablo 5’da görüldüğü gibi,  114 öğretmenin 46’sı bayan, 68’i ise erkek öğretmendir. 4-5 Sosyal Bilgiler 
programına ilişkin öğretmen görüşlerinde göre bayan öğretmenlerle ile erkek öğretmenler arasında anlamlı bir farkın 
olup olmadığı “t” testiyle yoklanmış, gözlenen  .129  P değeri  112  serbestlik ve .05 manidarlık düzeyinde anlamlı 
bulunmamıştır. Bayan ve erkek öğretmen görüşlerinin birbirinden farklı olmadığı söylenebilir.
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Sosyal Bilgiler Dersi Programı  Öğretmenlerin Kıdemlerine İlişkin Bulgular

İlköğretim 4-5. Sınıfl arda Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenlerin kıdem durumlarına sayı, aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6.

Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminde Öğretmenlerin Kıdemlerine Göre Sayı ve Aritmetik Ortalamaları, 
Standart Sapmaları 

Kıdem N X Ss

1-5 yıl - - -

6-10 yıl 2 134.50 26.16

11-15 yıl 39 160.64 15.41

16-19 yıl 6 137.00 31.15

20+ yıl 67 140.01 20.69 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, 6-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler 2, 11-15 yıl olanlar 39, 16-19 yıl kıdeme sahip 
olanlar 6, 20 yıl üstünde kıdeme sahip olanlar 67 olarak belirlenmiştir.

İlköğretim 4-5. Sınıfl arda Sosyal Bilgiler programına ilişkin öğretmenlerin mesleki kıdem durumlarına göre 
görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin puan ortalamaları arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 7.

4-5 Sosyal Bilgiler Programında Görüşlere Göre Öğretmenlerin Kıdemlerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları

Veri Grupları Kareler Toplamı    S.D. Kareler 
Ortalaması

    F       P

Gruplar Arası       11434.67       3     3811.557    9.790     .000

Gruplar İçi       42826.45   110       389.331

Toplam       54261.13   113    P <  .05

Tablo 7’e göre, 4-5 Sosyal Bilgiler dersi programına ilişkin olarak öğretmenlerin kıdem değişkenine göre 
aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre P= .000 
bulunmuştur. Buna göre 0.05 düzeyinde öğretmenlerin kıdemlerine göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Buna göre 0.05 düzeyinde öğretmen görüşleri arasında anlamlı fark vardır. (P < 0.05).Farkın nereden 
kaynaklandığını belirlemek amacıyla  yapılan Tukey HSD test sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.
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Tablo 8.

4-5 Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Olarak Kıdem Durumlarına Göre Öğretmen Görüşleri Arasındaki Puanların 
Tukey HSD Testi Çözümlenmesi

  BAĞIMLI 
DEĞİŞKEN

(I)  KIDEM  (J) Ortalama 
farkı(I-J)

Std.Hata P

TUKEY
HSB

    2.00    3.00
   4.00
   5.00

   .266
   .999
   .980

    3.00   2.00
  4.00*
  5.00*

   .266
   .036
   .000

    4.00   2.00
  3.00*
  5.00

   .999
   .036
   .984

   5.00    2.00
   3.00*
   4.00

    .980
    .000
    .984

3. grup ile 4. Grup arasında( 11-15 yıl kıdemi olanlar ile 16-19yıl arası kıdeme sahip olanlar arasında)  3. Grup 
ile 5. Grup arasında (11-15 yıl kıdemi olanlar ile 20+ yıl arasında) anlamlı fark olduğu görülmüştür.

4-5 Sosyal Bilgiler Programı Öğretmenlerin Mezuniyetlerine İlişkin Bulgular

İlköğretim 4-5. Sınıfl arda Sosyal Bilgiler öğretmenlerin mezuniyet durumlarına sayı, aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri tablo ’da verilmiştir.

Tablo 9.

Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminde Öğretmenlerin Mezuniyet Durumlarına Göre Sayı ve Aritmetik 
Ortalamaları, Standart Sapmaları 

Mezuniyet      N               X         Ss
1      3       109.00                 8.66
2      38       142.76         22.65
3      8       130.37       15.51       
4      57       153.50       19.50
5      6       153.83       17.55
6       2        146.81        21.91

Tablo 9’da görüldüğü gibi, Öğretmen okulu mezunları 3, Eğitim Enstitüsü mezunları 38, Eğitim yüksekokulu 
mezunları 8, Eğitim Fakültesi mezunları 57, Fen Edebiyat mezunları 6, diğer fakültelerden 2 öğretmen bulunmaktadır.

İlköğretim 4-5. Sınıfl arda Sosyal Bilgiler programına ilişkin öğretmenlerin mezuniyet durumlarına göre 
görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin puan ortalamaları arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları tablo 10’da verilmiştir. 
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Tablo 10.

4-5 Sosyal Bilgiler Programında Görüşlere Göre Öğretmenlerin Mezuniyetlerine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi 
Sonuçları

Veri Grupları Kareler Toplamı    S.D. Kareler 
Ortalaması

    F       P

Gruplar Arası     10228.809       5     2045.762    5.018     .000
Gruplar İçi     44032.322   108       407.707
Toplam       54261.13   113    

     P <  .05

Tablo10’a göre, 4-5 Sosyal Bilgiler dersi programına ilişkin olarak öğretmenlerin mezuniyet değişkenine göre 
aralarında anlamlı bir farkın olup olmadığı tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre P= .000 
bulunmuştur. Buna göre 0.05 düzeyinde öğretmenlerin kıdemlerine göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur. 

Buna göre 0.05 düzeyinde mezuniyet değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı fark vardır. (P < 0.05).
Farkın nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Tukey HSD test sonuçları Tablo 11’de gösterilmiştir.

Tablo 11.

4-5 Sosyal Bilgiler Programına İlişkin Olarak Mezuniyet Durumlarına Göre Öğretmen Görüşleri Arasındaki Puanların 
Tukey HSD Testi Çözümlenmesi

BAĞIMLI  DEĞİŞKEN (I)  GÖREV  (J) GÖREV P
TUKEY
HSB

    1.00    2.00
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1.grup ile 4. Grup ve 5. Grup arasında (Öğretmen okulu mezunları ile Eğitim Fakültesi mezunları ve Fen Edebiyat 
mezunları arasında) ,  3grup ile 4. Grup (Eğitim yüksekokulu mezunlar ile Eğitim Fakültesi mezunları arasında) 
arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür.

Tablo 12.

Sosyal Bilgiler Dersinde 4-5 Programına İlişkin  Öğretmen Görüşlerinin Sınıf Değişkenine Göre  Frekans ve Yüzde 
Dağılımları

Sınıf N      X    S    F    t Serbestlik     P

4. 58   145.00   19.97  1.547  - .900     112    .370

5. 56   148.00     24.37

Tablo  ’da görüldüğü gibi,  114 öğretmenin 58’i 4.sınıf,  56’sı ise 5. sınıf öğretmenidir. 4-5.sınıf Sosyal Bilgiler 
programına ilişkin öğretmen görüşlerinde göre 4. Ve 5. Sınıf öğretmenleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 
“t” testiyle yoklanmış, gözlenen  .370  P değeri  112  serbestlik ve .05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 
4. ve 5. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin birbirinden farklı olmadığı söylenebilir

Tablo 13.

Hizmetiçine Göre  Frekans ve Yüzde Dağılımları

Hizmetiçi eğitim N      X    S    F    t Serbestlik     P

Alan öğretmen 15   147.73   16.79  2.063  .173     112    .863

Almayan Öğretmen 99   146.68     22.65

Tablo 13 ’de görüldüğü gibi,  114 öğretmenin 15’i sosyal bilgiler dersi programı ile ligili olarak hizmetiçi eğitim 
kursuna katılırken, 99’u hizmet içi eğitim kursuna katılmamıştır. 4-5.sınıf Sosyal Bilgiler programına ilişkin öğretmen 
görüşlerinde göre hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle almayan öğretmenler  arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı 
“t” testiyle yoklanmış, gözlenen  .863  P değeri  112  serbestlik ve .05 manidarlık düzeyinde anlamlı bulunmamıştır. 
Hizmet içi kurs alan ve hizmet içi kurs almayan öğretmenlerinin görüşlerinin birbirinden farklı olmadığı söylenebilir.

Öğretmenlere sorulan açık uçlu sorularda programın beğendikleri yönleri için, Sosyal Bilgiler Programıyla 
öğretim yapmanın eski programa göre daha kolay olduğunu,  Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerle yapılan etkinliklerle 
kazanımlara kolay ulaştıklarını, programı uygulanırken yakın çevreyle ilişkilendirme yapılabildiklerini, Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programı ile öğrencilerin derse katılımının arttığını,  öğrencilerin kendilerinden beklenen araştırma 
ve öğrenme çabalarını sergilediklerini ve programı uygulanırken ara disiplinlerle ilişkilendirme yapabildiklerini ifade 
etmişlerdir.

Öğretmenlerin programla ilgili olarak getirdikleri eleştiriler ise, gelenekçi yaklaşımla yetiştikleri için yeni 
programa ilişkin bilgi eksikliklerinin olduğunu, araç gereç sıkıntısı çektiklerini, ölçme ve değerlendirmenin daha

anlaşılır olması gerektiği ve en çok ölçme değerlendirmede zorlandıklarını, programa göre hazırlanan ders 
kitaplarında bilgilerin yeterli olmadığını, etkinlik sayılarının fazla olması ve etkinliklerin uygulanması için ders saati 
sayısının az olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu Eğitim Fakültesi mezunu 
oldukları halde programda yer alan öğeler ve konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç ve Tartışma

4. ve 5. sınıf öğretmenlerin Sosyal Bilgiler programında yer alan kazanım, içerik, eğitim durumları ve 
değerlendirmeye ilişkin ortalamalarına bakıldığında “tamamen katılıyorum” şeklinde olumlu görüş belirtikleri 
görülmüştür. İlgili araştırmalar bu görüşü destekler niteliktedir(Aykaç ve Başar, 2005; Gömleksiz ve Bulut ,2006; 
Dündar, Kayhan ve Yel ,2006; Güven, Gökbulut ve Yel ,2006; Ece,2007;Geçit,2010) 
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Sosyal bilgiler ders programına ilişkin öğretmenlerin görüşlerinde cinsiyet, okuttukları sınıf, hizmet içi eğitim 
değişkenine göre fark bulunmamıştır. İlgili araştırmalar sonucu destekler niteliktedir (Gömleksiz ve Bulut, 2006; 
Bulut ,2006)

Öğretmenlerin kıdem ve mezuniyet durumuna göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmuştur

Öneriler

1. Sosyal Bilgiler programı konusunda öğretmenlere bilgilendirme çalışmaları içeren hizmet içi eğitim kursları 
verilmelidir.

2. Programda uygulanması öngörülen öğrenme yaklaşımları ve değerlendirme teknikleri hakkında ciddi ve 
sistematik bir hizmet içi eğitim verilmelidir. Bu hizmet içi eğitimin uygulamaya dönük olmasında büyük 
yarar vardır. Özellikle yapılandırmacılık, öğrenci merkezli öğrenme, çoklu zekâ, bireysel farklılıklara duyarlı 
öğretim ve aktif öğrenme yaklaşımlarının esas aldığı ilke, kuram ve uygulamalar örneklerle öğretmenlere 
uygulamalı bir şekilde hizmet içi eğitim ile kazandırılmalıdır.

3. Yeni programda öğretme-öğrenme ortamının zenginleştirilmesi açısından, okulların kaynak, araç-gereç ve 
materyal ihtiyacının karşılanması sağlanmalıdır.

4. Sosyal Bilgiler dersine ayrılan haftalık ders saati süresinin arttırılması sağlanmalıdır. 

5. Öğretmenlerin  program hakkındaki görüş ve düşüncelerini dikkate alınarak düzenlemeler yapılmalıdır.
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COMPARATIVE INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL FACTORS CREATING 

OCCUPATIONAL STRESS AMONG HIGH SCHOOL PRINCIPALS IN ZAHEDAN*

Abdulwahab Pourghaz**

Abstract

Present research aims to determine the amount of occupational stress and to identify or-
ganizational factors creating occupational stress among high school Principals in Zahedan. 
Research used was a descriptive-surveying method. Statistical population of research involved 
all high school principals of Zahedan city. The sample contained 150 principals (78 female, 72 
male) who had been selected by stratifi ed-random sampling. Data-collecting tool consisted of 
:Wiliam Dyer’s” questionnaire of occupational stress and researcher made questionnaire of ef-
fective organizational factors in creating stress with 29 questions on “Lickert’s” fi ve-optional 
scale. For testing the questions and hypotheses of the research; single-sample T-test, independ-
ent t-test and F-test were used. Attained results showed that the high school principals were 
under occupational stress, and that all four organizational factors, namely occupational necessi-
ties***, physical necessities, role necessities and interactive necessities were effective in creation 
of occupational stress in high school principals of Zahedan city. The results also showed that 
excepting the sort of institution, there were identical insights among principals, based on gender, 
years of service and their course of study, into the effect of studied factors. 

Key Words: Occupational stress, Organizational factors, Occupational necessities, physi-
cal necessities, role necessities, interactive necessities.

* Requirements, requisites demands-obligations-needs
** Assistant Professor in Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan
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Introduction

People and organizations built by them face different factors both inside and outside the organization at present 
time. Individual’s personality and mentality are, continually, under infl uence of various factors and gradually become 
worn out. worn out bodies and the tensions that target peoples’ bodies are recognizable and easily curable, however the 
tensions, affecting the soul and mentality of organizational people, are not observable, so they can n’t be examined and 
treated easily, so that, these tensions have undesirable effects on trained human force. Although this mental strain, also 
known as stress, has a long background in medicine, it has prevailed in the science of management and organizational 
behavior, and due to it’s prevalence in social life of workers, a part of organizational discussions has been devoted to 
stress (Ghafoorian, 1998:37). Obviously, occupational stresses have harmful effects on employees and managers, too.

Individuals, affected by occupational stress, certainly face problems in decision-making, planning and intrusting 
with others that lead to poor effectiveness and productivity. On other hand, a stressed employee puts stress on other 
stuff, as a result, stress in organizations, like a disaster, exhausts the forces and makes the efforts in fertile (Alavi, 
1993:7-8). 

therefore, for providing a proper and desirable mental bed in order to study the stress an its’ originating factors, 
from an organizational view pint, it sounds reasonable that at fi rst according to “Morehed and Griefi ne’s” method, I 
have to give a defi nition for stress: “individual’s adaptive response or reaction to a stimulus which causes a wide range 
of mental and physical necessities for him. According to organizational approach and the provided defi nition, they are 
potential resources such as environmental organizational and individual factors that induce stress.

some cases such as 60 percent of absences from work place in England, and 150 billion dollars annual costs for 
treatment in American organizations (Hindelniem,1383:p.p5)  that imply decline of organizations’ functions and job-
dissatisfaction among (public) workers, are considerable examining effective factors on management and organization 
failure. There after, some questions arises in the mind, like whether a poor management can be a consequence of 
occupational stress and which organizational factors cause occupational stress in managers. Of course, stress exits in 
all people lives; however some stress- creating factors associate with individuals in different organizations such as 
schools. If stress exceeds beyond the reasonable bounds, it will affect individual’s performance in the organization, 
and its undesirable state of stress. Now, with respect to abovementioned issues, the questions, set by researcher can be 
expressed as follows: Do organizational factors that were proved by “Morhed” and “Griefi ne”, namely occupational 
necessities, physical necessities, interactive necessities and role necessities, cause occupational stress in principals? If 
so, which factor is the most effective?

Regarding the importance of the percent research, it should be said that improving mental health in work place is 
considered as on of the most important factors of development and optimization of human resources in organizations. 
for growth and advancement of country in all fi elds: productive, wise and healthy human force should be utilized 
fi rstly, because the use of mentally and physically healthy forces in various economic, service- providing, educational 
and industrial institution, has a considerable effect on raising the level of productivity and exploitation (Gafoorian, 
1999:37). Identifying and avoiding occupational stress- creating organizational factors can prevent the loss of human 
resources, and economic negative consequences such as decrease in production and defi ciency of production. The 
managers are under infl uence of social and organizational environment and have become responsible for acquiring and 
meeting the aims of organization. Then, if they get stressed, negative effects will rapidly interfere with organizational 
performances (Toosi, 1989:74).

The necessity and importance of this research can be summarized as that the result of the research help the 
decision- markers and policy- makers to be aware of stress among high schools principals, and to determine 
organizational factors that create stress, so that they may prevent occupational stress from occurring by planning and 
cooperating with other stuff of organization and eventually, provide a proper ground for creating a stress- free and safe 
environment for manager and other stuff to improve their performances.
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This research aims to determine the degree of occupational stress and also, to examine occupational stress- 
creating organizational factors.

Questions of the research:

1. How is the rate of high school principals’ occupational stress in city of Zahedan?

2. Dose principals’ occupational stress varies with respect to their demographic characteristics?

3. Are occupational necessities effects in creating occupational stress among high school principals?

4. Are physical necessities effects in creating occupational stress among high school principals?

5. Are role necessities effects in creating occupational stress among high school principals?

6. Are interactive necessities effects in creating occupational stress among high school principals?

Background of research:

In a research on “management and mental pressures”, Abtahi (1991) carried out a research, examining the reasons, 
consequence and coping with exiting pressures in the society, based on, not only library data but scientifi c and fi eld 
data. The study involved 30 interviews and 40 completed questionnaires out of 70 distributed questionnaires. The 
result show that 100 present of those who completed the questionnaires (had) experienced these kinds of pressure to 
some extent. In a research under the title of “investigation and compares on of principals’ supportive behavior, job 
maintaining factors and occupational stress full factors in sport and physical training department of pubic universities”, 
Ramzani Zegud (2001) concludes that female coaches are more subjected to occupational stress full factors than male 
coaches.

Hajibabai (2004) carried out a research under the title of “identifying and preferring the most important factors of 
increase in high school principals’ stress in city of Qom” the results of which show that cultural, social and personal 
factors in men and occupational factors in women are the most important stress full factors. There is no relation among 
such variables as age, gender, fi eld of study and the type of school, while there is a relation among principals’ degree 
of education, years of occupation and the number of students and teachers.

Ahmad (1995) in a research, examining principals’ sources of stress and comparing them between men and 
women, concludes that due to multiple roles, lack of appropriate social relations in work place, conditions and nature 
of work, male principals have more stress and mental pressure than female. And multiple role is the most stress full 
factor in female principals.

Moshtaghifar (1998) in a research, investigating the cause of occupational stress and approaches to reducing it 
from principals’ points of view in high schools of the province of “KohKilooye – va – Boer Ahmad”, states that there 
is no difference between male and female principals, regarding the origins of occupational stress. Also, no signifi cant 
difference exits between principals’ occupational stress full factors and variables of years of management, size of 
organization and age of principals.

In a research, “Yegane” and “Alizadeh” (2003), identifying the occupational stresses in teachers of the province 
of “Lurestan”, conclude that there is no difference among the teachers with different occupational backgrounds. 
Teachers’ average stress among three stages of study (primary- high school, and middle guidance school) is different 
and highest level of stress belongs to the teachers of guidance schools.

Jamshidnajad (1996), in a research of n “investigation of occupational stress and comparison of job- satisfaction 
between teachers of primary and high school suggests that a signifi cant difference wasn’t observed between high and 
low- experienced occupational stress.

Kashawarz (2001) performed a research, examining the relation of organizational skill of time management 
with occupational stress among the principals of “Firoozabad” schools. The results show that mean scores of female 
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principals are higher signifi cantly from that of male principals in occupational stress. but regarding the variables 
including spatiality and non- spatiality, being high or low experienced; triple- stages of study (primary, guidance and 
high schools) are not effective in the level of stress.

In a research, under the title of “the relation between the styles of leadership and principals’ stress in schools 
of the city of Khorramabad, Walizade (200) concludes that male principals are more stressed than female principles.

Method of research:

With respect to the nature of subject and aims of the research, it has a surveying- descriptive method. Statistical 
population of the research involves all high school principals, from which 15o principals (78 female and 72 male) 
were selected by stratifi ed – random sampling method. 

To collect the needed information, two questionnaires were used: fi rst, for investigating the level of occupational 
stress, William dayer’s standard questionnaire was used (In this questionnaire score, 100 or above is the sign of 
occupational stress).

Second, for determining the organizational factors effecting occupational stress, based on likert’s range, fi ve- 
optional researcher- made questionnaire (close ended response) was used. these two kinds of questionnaire were 
distributed among the subjects to determine the expressiveness of tools, content- expressive method was used and 
to estimate the reliability of the questionnaires, kroonbakh’s alpha method was used, which was attained as: a=0.89 
that implies the high accuracy of test. technical statistics, used in the present research include descriptive statistics 
which were used to describe the data and involved tables arrangement, mean and standard deviations, and inferential 
statistics which were used to test the hypotheses of research, and involved single- sample (t) test, independent t, and 
F-test.

Analysis of data
First question- how is the level of “Zahedan’s” high school principals’ occupational stress? 
Table 1: the results of single- group t-test, regarding the level of principals’ occupational stress

group N M SD test value t d.f sig

principals 150 107.27 27.73 100 3.33 149 0.001

The results of table (1) show that principals’ mean and standard deviation in questionnaire of occupational stress 
are 107.50 and 33.48 respectively. Estimated values are as follows: , .0〈p 01, df 149= and 33.3=t , so, the difference 
of mean occupational stress with norm of the questionnaire (100) is signifi cant, therefore, it can be concluded that 
“Zahedan” high school principals have a high level  of occupational stress.

Question 2 : Does occupational stress vary among principals, regarding their  demographic characteristics?

Table 2 : The results of t-test, relating to the status of  principals occupational stress , distinguishing the gender.

Teachers characteristics N Mean SD t df Sig.

ge
nd

er woman 78 110.81 37.62
1.26 148 .209

men 72 103.92 28.14

The results shoo that the mean and standard deviation of female principal’s occupational Stress are 110.81 and 
37.62, respectively.
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While these values for male principals are 103.91 and 28.14, respectively. Estimated statistics 

are as follows: 209.0〈p , df 148= and 2.1=t 26. These values imply that female principals suffer 
more stress than male. However, the difference between two groups is not statistically signifi -
cant.
Table 3: The results of t-test, regarding the status of principal’s occupational stress.

Distinguishing the kind of institution.

Teachers characteristics N Mean SD t df Sig.

K
in

d 
of

 
in

st
itu

tio
n

Well- equipped 87 116.21 31.82 3.92 148 .001

Poorly enquired 63 95.48 32.18

The results show that mean and standard deviation of principal’s occupational stress in well-equipped schools are 
116.21 and 31.82, respectively.

While these values in poorly- equipped schools are 95.48 and 32.18. Estimated statistics are as follow; 
.0〈p 01, df 148=  and .3=t 92 so, observed difference between two groups of study is signifi cant. Principals of 

well-equipped schools experience more stress than those of poorly – equipped schools.

Table 4: Results of F-test, regarding principal’s occupational stress, distinguishing the years of service.

Teachers characteristics N M SD ُSS df MS F Sig.

Ye
ar

s o
f s

er
vi

ce 1- 10 69 101.61 36.40

5371.82
161621.7

2
147

2686.91
1099.47 2.44 .09011 - 20 64 110.67 32.87

21 - 30 17 119.12 14.65

The results of above table, indicate that mean and standard deviation of principals occupational stress, with i-io 
years of  experience are 101.61 and 36.40, and for those who have 11-20 years experience the values are 110.67 and 
32.87 and for the most experienced principals these are 119.12 and 14.65 , respectively.

Estimated statistics are as follows: .0〈p 09, df 1472and= and 44.2=F  the results show that the difference 
among occupational stress of three studied Groups is not signifi cant statistically so the principals with different years 
of experience suffer from stress identically.

Question 3: Are occupational necessities effective in creation of principal’s occupational stress?

Table 5: The results of single group t-test regarding occupational necessities in creation of occupational stress.
Variable N M SD T.value t d.f Sig.

Kind of job security 150 20.13 5.05 20 2.006 149 .047
Work 150 9.36 3.03 7.5 7.53 149 .000

Volume 150 2.59 1.24 2.5 .86 149 .393
Total Occupational Necessities 150 32.77 7.23 30 4.695 149 .000
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The results show that subjects mean and standard deviation, regarding the effect of organizational factor of job 
necessities on principal’s occupational stress is 32.77 and 7.23, respectively. It is more than the test value(30), and this 
difference is signifi cant with 99% probability ( 695.4=t , df 149=  and .0〈p 01 )

The results also show that sub – component of job security with 0.0〈p 05, df 149= and 006.2=t  at 95% 
probability, and kind of work with .0〈p 01, df 149= and .7=t 53, at 99% level of probability are signifi cant. While, 
volume of work with .0〉p 05, df 149= and .=t 86 at 95% probability is not signifi cant. 

Question 4: Are physical necessities effects in creating occupational stress among high school principals?

Table 6: The results of single group t-test regarding role necessities in creation of occupational stress among principals.
Variable N M SD T.value t d.f Sig.

Temperature 150 3.22 1.39 2.5 6.32 149 .000
Offi ce Arrangement 150 5.81 2.23 5 4.44 149 .000

Total Physical Necessities 150 9.03 3.36 7.5 5.57 149 .000

The results indicate that mean and standard deviation of subjects relating to the effect of organizational factor of 
physical necessities in creation of stress among high school principals are 9.03 and 3.36, respectively, which is more 
than mean of test (7.5). This difference is signifi cant at 99% of probability and with  df =149, 57.5=t 57 and .0〈p 01

The results also show that sub-component of temperature and offi ce arrangement with df =149, 57.5=t 57 and 
.0〈p 01 and with df =149 , 57.5=t 57 and .0〈p 01 at 99% of probability respectively, are signifi cant. 

Question 5: Are role necessities effects in creating occupational stress among high school principals?

Table 7: The results of single group t-test, regarding role necessities in creation of occupational stress among the 
principals of zahedan high schools.

Variable N M SD T.value t d.f Sig.

Role ambiguity 150 15.43 4.52 12.5 7.93 149 .000

Role contradiction 150 5.46 2.37 5 2.37 149 .019

Role necessities (total) 150 20.89 6.38 17.5 6/503 149 .000

The results of above table suggest that mean and standard deviation of subjects, regarding the effect of 
organizational factor of role necessities in creation of occupational stress among high school principals are 20.89 and 
6.38 which is more than mean of test (17.5).

This difference is signifi cant with df =149 , 503.6=t  and .0〈p 01 at 99% of probability. The results also show 
that sub-component of role ambiguity and role contradiction with  df =149 , .7=t 93 and .0〈p 01  at 99% probability 
and .2=t 37, df =149  and .0〈p 01 at level of 95% probability are signifi cant respectively. 

Question 6: Are interactive necessities effects in creating occupational stress among high 
school principals?
Table 8: The results of single group t-test, regarding the interactive necessities effect on creation of occupational stress.

Variable N M SD T.value t d.f Sig.
Group pressure 150 7.93 2.89 7.5 1.84 149 .068

Style of leadership 150 6.73 2.39 5 8.85 149 .000
personality 150 5.49 2.40 5 2.48 149 .014

Interactive Necessities 150 20.15 6.53 17.5 4.96 149 .000
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The results of above table suggest that mean and standard deviation of subjects toward the effect of organizational 
factor of interactive necessities in the creation of occupational stress among the high school principals are 20.15 
and 6.53 , which is  more than the mean of test (17.5) this difference is signifi cant with .4=t 96, df =149 and 

.0〈p 01at probability level of 99%. The results also show that sub – component of  leadership style and personality 
with .8=t 85, df =149  and .0〈p 01, at 99% of probability and .2=t 48, df =149  and 0.0〈p 05with 95% level 
of probability , respectively are signifi cant, while group pressure with .1=t 84, df =149 and 0.0〈p 05 at 95% level 
of probability is not signifi cant so , it can be concluded that organizational factor of interactive necessities and sub- 
components of leadership style and personality have been effective in creation of occupational stress in  principals , 
while the group pressure has had no considerable effect on aeration of stress.

Conclusion:
in the recent decade, the issue of mental pressure or stress and its effects in organization have been received a lot 

of attention. Several of generational factors can create occupational stress and infl uence the performance and activities 
of organization. Main goal of the present research is to investigate stress-creating organizational factors among high 
school principals.

These factors are put in four sets which are the hypotheses of research , based on “morhead and grlefi n” theory , 
namely occupational necessities , physical necessities, role necessities and interactive necessities-fi rst, we deal  with 
the results of research questions , and then , we will provide some suggestions based on the results of data analysis are 
as follows with respect to fi rst question, that is how is the level of zahedan high schools principals occupational stress 
, the results of table (1) suggest that mean occupational stress of principals is 107.27, which is signifi cantly more than 
the norm of wiliam dyer’s questionnaire ( the scores equal or more than 100  imply stress) [107.27 100].So, the 
principals suffer from occupational stress.

The results of independent t-test (table 2) showing whether principal’s occupational stress is different with 
respect to their demographic features, suggest that despite highly stress among female principals, the difference is not 
signifi cant statistically. It means that the difference between mean stress of male and female principals is a matter of 
chance and accident. However, regarding the kind of situations, the results show that the mean occupational stress in 
principals of well-equipped schools is more than those of poorly equipped schools (table A3). The difference

Regarding the fi rst question, table (1) suggests that mean occupational stress of high school principals is 107.27 , 
which is more than “William dayer’s” questionnaire [(107.27>100), equal or more than 100 implies the stress], hence, 
principals are under stress.

results of independent t-test (table 2), regarding quetion2 saying whether occupational stress among principals is 
different with respect to demographic characteristics, show that despite the fact that occupational stress among female 
principals is more than male ones, it is not, however, signifi cant statistically. That is, observed difference between the 
means, stress is male and a female principal is caused by the factor of chance and accidence. while, regarding the kind 
of institution, results suggest that mean stress among will- equipped schools principals is more than that of poorly- 
equipped ones (table 3). Observed difference is signifi cant statistically. That is, well- equipped school principals are 
under more stress. Also, the results of f-test show that between the principal of different level years of experience the 
difference is not signifi cant (table 4) although the principals of more years of experience are more stressed, the reason 
is that factor of chance or accidence.

Regarding question 3 saying the effect of job necessities on creation of stress among principals, the results of 
table (5) indicate that this factor is effective in creating stress. Investigation of the effects of three sub-components 
(kind of job, job security and volume of job) shows that sub-factors of job kind and security of the most effective in 
creating occupational stress, where as volume of job has no effect.

according the fi ndings of research by “Alawan” (1999) on identifying the sources of mental pressure in principals 
of “Khoozestan” province, as well as by “Nozhat” (1996) on examining occupational stress in principals of “Fars” 
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province, velum of work or “magnitude of functions” is a stress- creating factor among primary school principal, 
which is not consistent with the results of present study. According to fi nding of a research carried out by “Ahmadi” 
1995 on sources of stress in principals and comparing it between men and women, the factor of work nature and 
conditions was considered as an important stress creating factor. These fi ndings are in full adaptation present research 
considering the factor of “kind of work” as one of stress- creating factors.

The results of a research by “Mohammadi” (2002) on examining occupational stress full factors in physical 
training teachers of “Rasht city” show that job responsibility is one of stress- creating factors among teachers. It is 
compatible with or results.

Regarding question 4, about the effect of physical necessities in creating stress, the results (table 6) indicate 
that physical necessities are effective signifi cantly in creating occupational stress. By examining two sub-factors of 
temperature and offi ce arrangement, it was found out that they were effective signifi cantly. According to the fi ndings 
of a research by “Dabbagh Yarimshali” (1994) on determining stress full factors among the managers on ministry of 
Jahad Sazandegi (=reconstruction of war), environmental or place of work was considered as stress full factor. It is 
consistent with the results of second hypothesis of research. “Alwani” (2009), in a research on “Physical conditions of 
school” considered them as stress full factors.

This fi nding is suited with the results of present research based on fi ndings or a research by “Majtahedi” (2004) 
on investigating occupational stress full factor and their relation with general health of researchers of primary and 
guidance schools of “Hamedan”, the factor of “Physical conditions of school” was known as stress full. This fi nding 
is compatible with our result. Regarding question 5 about the effect of role necessities in creating stress among 
principals, the results (table 7) show that the role necessities have been highly effective in creating stress. Examining 
two sub-factor of role ambiguity and role contradiction showed that the effects of than were signifi cant statistically 
and role ambiguity had the most infl uence on creation of occupational stress.

Based on fi ndings of a research by “Alwani’ (1999), such factors as ambiguity of functions and different 
expectation of staff were considered as sress ful. The results of question 5 have proved this fact and the factor of 
role ambiguity was known as occupational stress- creating. According to a research by “Ahmadi” (1995), the factor 
“Multiple- roles of principals” was considered as a stress full factor. Similarly, the results of the present research 
verifi ed this fact, and factor of “role contradiction” was known as stress full.

The results of question 6, with respect to the information of table 8, imply the effected of interaction necessities in 
stress creation among the principals. examination of the effects of three sub- factors (group pressure, leadership style, 
and personality) shows that they are signifi cant statistically, in which leadership style and group pressure are ranked 
as more effective than personality in occupational stress creation among principals.

According to fi ndings of a research carried out by “Haji babae” (2004) on identifi cation and preference of main 
factors in raising the stress among “Qom” city high schools principals, the factor of “lack of support by authorities 
in removing the problems of principals “was known as stress full. The results of the present research verify this fact. 
The factor of “leadership style” was considered as one of stress- creating factors. Based on the results of a research by 
“Organi” (1999), “Improper relations between manager and workers” has been known as one of the stress full factors. 
The results of question 6 of present research verify this fact. And the factor of personality was considered as stress 
full. based on Ahmad’s research (1995) “Lack of desirable social relatios” has been know as stress full factor, which 
is consistent with our results.

Discussion 
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This research shows that “Zahedan” high school principals are on the sever stress. This problem is more obvious in 
female principals, will- equipped school principals and low- experienced male principals than poorly- equipped school 
principals and principals with more years of experience. Organizational factors, known as stress full by “Morhad & 
Grifi ne” have been effective is “Zaheden” high school principals. presence of occupational stress among principals, 
exposes them to many problems in their performance., e.g.planning, decision- making, coordination, supervision, 
having skills in establishing humen relations, group relations, leadership, and … when principals is under stress, hence 
all stuff of school including teachers, students and servants will suffer stress, as a result, the organization of school can 
n’t full fi ll its aims and objectives and the role of aducation department fades away. Then, the authorities should pay 
a certain attention to this issue.
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Measuring the Effectiveness of Professional Development
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Abstract

Measuring the Effectiveness of Professional Development lies in arranging and assessing 
teacher training needs based on knowledge, skills and content. Questions designed at Jeddah 
Community College (JCC) analyzed and interpreted these three fundamental objectives in rela-
tion to a Business Development Unit and how this offers the way forward for faculty members 
as well as institutes.
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Introduction

There is a rich and continuous debate between professional development sought by teachers and by institutes 
such as community colleges (CCs).   On the one hand teachers constantly want feedback on their ability to teach well, 
CCs on the other, appraise teachers in order to evaluate many factors which require time and effort on the part of all 
stakeholders with a criticality that may be questionable at times. This has been the subject of many researchers who 
ask questions related to the type of factors that are evaluated (R.M. Cervero 2010, Slowey 2010), in order to reduce 
or eliminate such encounters.

Teachers are recruited with the knowledge and skills necessary to undertake their roles. Therefore any development 
they acquire is either of practical or theoretical value not as a result of an initial insuffi ciency in their ability to perform. 
The changes that CCs go through demands an increase in meeting objectives set out by governmental agencies as 
well as meeting targets in highly competitive markets for students that are attractive to private sector interest. These 
two factors combine into what achieves quality education for CCs. In reference to the government sector, advisory 
bodies are also involved in making sure that college programs have representative from respective disciplines at 
university level as well as labor, human resource and chamber of commerce at the governmental level. Then there are 
commercial and industrial stakeholders that have interest in the quality of education offered within CCs. Therefore 
teachers are constantly in the front line when quality education is to be achieved.

Quality education is what curriculum demands and institutions ambitiously seek.  Quality can only be achieved 
when outcomes such as those outlined above are met. Teachers therefore teach learners based on the predetermined 
outcome learners have and the level of its attainment is quality control. Outcome can be a written statement (Adam 
2004) or the acquisition of knowledge, skill ((UMIST) 2001,) or as UNICEF defi nes it the knowledge, skills and 
attitudes learners have which are linked to the community at large in terms of learner behavior after completing their 
education (Jeanette Colby, Miske Witt and Associates June 2000). 

The vast arrays of literature on such specifi cities mentioned provide the basic background for this study. The 
question of how teachers with specifi c backgrounds develop in order to meet the changing demands for CCs in Saudi 
Arabia in particular and what indicators that suggest such development has been useful for both teachers as well as 
CCs are studied in this paper.

Context

The launching of the Prime Minister Initiative (PMI) as well as the Technical and Vocational Education and 
Training Initiative (TVET) opened a series of student-teacher-administrative opportunities through the British Council, 
between Greenwich Community College GCC) and Jeddah Community College JCC in 2008, see (T. B. Council, 
About PMI2 2011, T. B. Council, A Review and Taxonomy: International College Partnership Models 2011, College 
2008). The result of these initiatives brought about partnerships between UK colleges such as GCC, City College 
Brighton & Hove with Jeddah Community College (B. Council 2009). 

JCC is a relatively new college. It was established in 2003 and it is part of King Abdul-Aziz University (KAU) also 
based in Jeddah, Saudi Arabia. JCC offers students an associate degree that is awarded from KAU upon completing 
a three course of study.  All students enrolled are secondary school certifi cate holders or young adults with emphasis 
to the latter. 

The College

The medium of teaching and learning being English at JCC means that there are intensive English language 
programs for students that do not meet the required level of English before joining their respective programs. There 
are a total of 41 teachers all with an average of 11.1 (SD=6.9) years teaching experience There are 12 English language 
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teachers with an average number of 3.4 (SD 1.5)   years teaching experience at JCC. They all teach 20 hours of English 
a week. All of the teachers have a master’s degree and 6 of them are educated to Ph.D. level. Four teachers are from 
India, three from Egypt, two from Pakistan, two from the United Kingdom, one each from the United States, and South 
Africa. The administrators made two formal requests from all teachers and language teachers in particular: 

1. Increase the level of general English profi ciency;

2. Increase the number of students enrolled at the college;

English Language Level

It is easy for teachers to refer to the collection of information regarding student needs, examinations, and teaching-
materials and teaching methods in order to positively impact the program. KAU also offers programs for teacher 
development in order for teachers to continuously improve departmental programs through improving themselves, 
their students, the materials, and testing. Also in June 2009, the British Council visited JCC and evaluated its English 
language department, administrators as well as students. 

Initially most of the teachers reprobated the idea of being evaluated due to their indented notion of the British 
Council. This was brought about due the BC offering a written test as part of its evaluation of the teachers. The idea 
behind it was to identify what teachers knew about the language they were teaching in order for training priorities 
to be identifi ed. Most teachers were under the impression that since they already have a masters or Ph.D. in English 
including their number of years teaching experience, 8 out of 13 English teachers completed the two-hour written test. 

The observation included teacher competency with emphasis on classroom management, subject knowledge, 
learner understanding and the use of technology in the classroom. All 13 teachers agreed to be observed in the 
classroom and the whole process was a thirty-minute observation of each class. 

Enrollment

The administrators wanted the program to reach a wider community. The achievement of being accredited by the 
Council of Education in America was not met with lightly. This provided the administration with a positive attitude 
towards the teachers and the program offered at JCC. Teachers were therefore part of the campaign of re-launching 
the newly accredited JCC to the English speaking community. It was a task that required teachers to visit international 
schools as well as local businesses in order to promote the college. 

There was neither the structure nor facility of undertaking such a task because the teachers could not see a vertical 
or horizontal design in the hierarchical element of the college (Gunder Myran 2003). The task required teachers from 
different departments to work together, communicate and share ideas together, as well as pool all that information into 
a centralized unit where their efforts can be monitored, evaluated and disseminated to the correct entity. 

It was during this time that the partnerships between the UK colleges included visits from Greenwich Community 
College as well as Brighton and Hove College staff to JCC. They held seminars, workshops and identifi ed areas that 
teachers would like to develop. The subject of enrolment was a frequent one.

On this basis 8 teachers attended a teacher training session at Greenwich Community College. Those who attended 
the session took active parts in lecture sessions, workshops and classroom observations. The UK trainers identifi ed 
areas such as:

• teacher roles,

• local learning needs,

• learning theories,

• lesson planning,

• learning styles,
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• motivation,

• language development,

• quality framework,

• Lesson observation,

• assessment,

• support and supervision,

• continuous self-improvement, 

• business unit.

The visit to the United Kingdom, the fourteen-week training session, as well as the whole experience of visiting 
a new country, sight-seeing, and visiting different parts of Oxford and Cambridge was met positively by the entire 
teachers. One of the teachers was particularly more interested in collecting as much hard copies for each session as 
possible.  For another it was the last training day that he could identify with professionally. The Business Unit at 
Greenwich Community College had transformed the college. This idea was developed and introduced to JCC which 
had a resounding effect in launching its own Business Development Unit (BDU).

Business Development Unit (BDU)

The BDU was set up with its own hierarchy. There were teachers reporting to the BDU coordinator who in 
turn reported to the dean. The BDU was designed to increase student enrolment and it achieved this by doing three 
activities:

1. Parallel programs

2. Community services

3. Graduate recruitment

Parallel programs

This was set up to attract local businesses to the programs offered to young adults during the day. In the evening, 
working students can take courses that lead to a higher certifi cate than the one they have. Teachers also designed 
and prepared courses that local businesses can benefi t from. This provided a distinct advantage of teachers preparing 
courses that they know students need and they were paid courses.

Community cervices

This was set up to market the college as a whole to the community and maintain a local presence by providing 
seminars, workshops, inviting guest speakers to speak with students, and allow the community to know that the 
college was part of the main KAU, but offered courses that can reach all students. This meant that while it was diffi cult 
for students to study pharmacy at the main campus, they can take an associate degree that can lead to a degree at the 
main campus with a minimum requirement of a high school diploma as the requirement. Some of the students enrolled 
on the courses were attracted through the community service activities set up at local shops, malls and social activities.

Graduate recruitment

The students in the fi nal year completed the program by doing a fi nal year job-placement at any company of their 
choosing. Once they graduated the college was partly responsibility for making sure students were employed through 
any of the various numbers of agencies that were on the advisory committee of the college, public and private. This 
aspect of the BDU ensured that responsibilities and roles were clear amongst the teachers and the correct person was 
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speaking on behalf of the college, students and providing feedback regarding relevant issues to the administration 
(dean). 

Data Collection 

The data collected was based on the BC report as well as the survey made regarding teachers knowledge, attitude 
skills regarding the business unit. 

The data collected by the BC regarding the three areas mentioned identifi ed classroom management, subject 
knowledge, understanding learners and using technology in the classroom. As mentioned earlier each observation 
lasted thirty minutes. The teachers were observed in order to check that they;

• Facilitated interaction in the classroom that was appropriate to the activity and promoted effective learning 

• Demonstrated ability to analyze and describe language systems (lexis, discourse, grammar and phonology) 
and language use (through spoken and written text)

• Involved all learners and meet the needs of weak as well as strong students 

• Learning technologies were used appropriately, and contributed clearly to learning goals for the lesson

As for the BDU it was set up to increase the number of student enrollment. In order to achieve this, the teachers 
had to be trained and an offi ce opened that catered for the BDU. This was possible as a result of the training the 
teachers received from GCC. Upon returning they also trained their colleagues and a questionnaire was distributed 
which 26 teachers responded. Most JCC teachers clearly identifi ed that they are aware of what the college activities 
are.

The questions were based on analyzing and interpreting three fundamental objectives. Firstly, assessing what 
aspects of the BDU, teachers could clearly identify from a given list.  Secondly, measuring the level of involvement 
teachers had with their identifi ed aspect of the BDU. Finally, recognizing how their needs fi t a training model so that 
their previous experiences and current job roles could be productively utilized. 

The reasons for these three objectives were two-fold. One was to arrange their awareness of the BDU’s activities 
and what level of involvement they had with it in a statistical form, and the other was to assess where their training 
needs in terms of knowledge, skills and content lay. 

The last information required was asking for teacher attributes, knowledge and skills in relation to what they 
wanted to develop in themselves through the BDU. Teachers relationship to their students, how they wanted to increase 
student motivation, improve communication and develop students personality in order for them to have a better option 
of selecting favorable courses are connected to teachers attributes. Therefore when asking teachers what aspect of 
training they felt they needed, the attribute would be those answers related to student recruitment and assessment. 

The content knowledge included questions that will highlight teachers need for training in areas such as teaching, 
assessment, content, numeracy and general health or wellbeing. The last question was related to the teacher skills and 
what they wanted to improve regarding curriculum activities such as planning, observations, acceptance of feedback 
and working in teams. The questions regarding the content and skills asked teachers to indicate what they would be 
interested in regarding numeracy skills, health, technology in the classroom and working in teams. Table 1 below 
shows the list of attributes, content, and skills that were broken into sub units to allow questions to be used in order to 
identify teachers need in for developing themselves. 

Table 1 Knowledge, Attributes & Skills (TDA 2008)
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Table 1.

Knowledge, Attributes & Skills (TDA 2008)

Attributes
Relationship  to learners – to im-
prove: 
motivation in class, 
Communication in and out of class, 
Personal development – (so they 
know what they want to do in the 
future career wise)

Content knowledge
Teacher education and student learn-
ing 
Assessment and testing or monitoring 
learning 
Content subject and curriculum 
Numeracy and literacy  Health and 
well-being

Skills
Working in teams  
Planning (time, projects) 
Assessing, monitoring and giving 
feedback (observations and how to 
observe and more importantly give 
and (accept) feedback 

Results
It is apparent that the area of concern for everyone at JCC was highlighted by the thirty-minute observations. 

Though the number of teachers that demonstrated competency in the observed areas was between 4 and 11, it is 
evident that the rest of the teachers need help in understanding how to get all students involved with the lesson. 

Teachers demonstrated that their knowledge of the subject was evident; they did not pay much attention to 
their students’ pronunciation or gave them enough practice in speaking. It also means that between 1 and 8 teacher 
demonstrated competencies in all the areas. 

Analyzing the feedback from the BC after their observations revealed that they were received in a positive 
manner because all teachers observed received their results within thirty minutes of the observation. The author 
demonstrated competence in all the areas observed including a commendation to the college administrators.

Table 1 below shows the sample of teachers from the college who were observed and how many demonstrated 
competence including a general comment.

Table 2.

Teacher Competency

Teacher competency 
Number 
demonstrating 
Competency

Comments

Classroom management:
Facilitates interaction in the classroom that is 
appropriate to theactivity and promotes effective 
learning 

6

Many of the lessons had little or no 
interaction, so  students were not suffi ciently 
engaged      

Subject knowledge
Demonstrates ability to analyse and describe 
language systems (lexis, discourse, grammar and 
phonology) and language use (through spoken 
and written text)

11

Very accurate grammar analysis 
demonstrated, and some good vocabulary 
teaching, but little attention to pronunciation 
and very little student spoken practice 
encouraged     

Understanding your learners
Involves all learners, meeting needs of weak as 
well as strong students 

4

In most classes there were a number of 
students who remained uninvolved, with no 
indication as to whether they were following 
or learning anything at all     

Learning technologies
Learning technologies are used appropriately, 
and contribute clearly to learning goals for the 
lesson 

8

Classroom technology was used extremely 
well by teachers, though aims of lesson and 
reasons for the material were not always 
clear    
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The BDU was set up in order to undertake three activities.  These activities were checked through the responses 
from the questionnaire.

More than 50% of teachers identifi ed those activities of the BDU to be the Parallel Programs and Community 
Services. Only 46% of teachers indicated that Graduate Recruitment was also part of it. Table 2 shows how teachers 
identifi ed BDU activities with the college.

Table 3.

BDU Awareness

Based on what the teachers identifi ed above, their level of involvement with the BDU was also ascertained. 
It is interesting to note that while 3.85 and 7.69 percent of teachers rated their understanding as poor and needs 
improvement respectively, about 27 and 35 percent of them rated their involvement as adequate and good respectively. 
It is impressive that 23 percent of them rated their involvement as outstanding which means they were associating 
teaching students in the evening with the BDU since those students belonged to a program set up through the BDU.

Table 4. Understanding and Association with BDU

The question of how much involved teachers were based on two questions. The fi rst was whether teachers were 
involved with the BDU at all and the second being which aspect of the BDU they were involved in.  The majority of 
teachers were involved with the BDU. Table 4 indicates that Only 30.77 percent of teachers were not involved with 
the BDU which meant that they either taught morning programs only (which is not possible as there are many students 
that require all teaches at the college to teach) or they represented the 7.69 and 3.85 percent of teachers whose 
knowledge of the BDU needed improvement or was poor.

Table 5. BDU Involvement

The second part of the question identifi ed what aspect of the BDU they were involved in. 
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Table 6.

Teacher Involvement

Table 5 above shows that teachers were not only involved with the BDU’s Parallel Programs and Community 
Services, but that they were also willing to point out their involvement through analyzing what they did with their time 
outside of teaching. Almost 60 percent of teachers indicated that they were involved with the parallel program which 
involved teaching in the evenings. 

In the question asked in Table 2, 50 percent of teachers listed the parallel Program as an aspect of the BDU, 
even though 40 percent of them highlighted the Graduate Recruitment as part of it. However what the questionnaire 
revealed was that only 1 percent of them are actually involved with it.

Training

o This question is based on the rationale illustrated in Table 6 which is based on two assumptions: 

1. Teachers will match their involvement with the BDU activities to their training;

2. Teachers will base their training needs according to.
 Attributes, 
 Content Knowledge,
 Skills.

The chart below is based on the question related to training needs. From the teacher’s responses, we can see that 
the trend for training lies more towards content knowledge and skills than attributes with 57 and 53 percent of them 
indicating this respectively. An indication of 5 percent needing training for student health should not be construed as 
low or only for the few. Rather it is an indication that teachers who selected that are also willing to be involved with 
training that includes those who selected questions related to Content Knowledge.

Table 8.

Training Needs

Discussion

The reason why this study was carried out was to inform on how teachers develop themselves in an environment 
that demands more than they can offer, and to provide teachers with indicators of the type of opportunities available 
for teacher development even when they have acquired higher educational certifi cation in their fi elds as well as 
practical experiences. In order to achieve these teachers were observed by the BC and their needs were analyzed and 
then developed in the UK.
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It is unlikely that all development programs will involve teachers travelling to the UK, however, in the event that 
teachers are going to be developed by their institutes, it is better for the administrators to fi nd out the type of training 
teachers require so that they do not resist the idea of development. 

In spite of the training sessions being short and not having a certifi cation such that teachers can identify with 
in their profession, the visit to the UK exposed the teachers to how development can achieve positive results.  The 
BC visit as well as the seminars and subsequent UK training session proved to be effective. What can be extremely 
valuable is having a connection between the teachers return from the UK and another BC visit in order to provide 
training through the BC. 

In this way the UK visit will change the image of teacher development for teachers that feel no need to be 
trained with practical teaching skills so they can appreciate the difference between practical credentials and theoretical 
qualifi cation. For instance, teachers learning about how to maximize student engagement in the learning process or 
student talking time in class or classroom interaction patterns are practical skills which teachers from all indication 
of the BC observation as well as their interest in content knowledge are practical skills which can benefi t students as 
well teachers.

The BDU achieved its objectives of increasing the number of students enrolled at the college most especially 
amongst the English speaking community. Every semester since 2010, 70 new students enroll for different programs 
at the college through the activities of the BDU.  Also, establishing a BDU can be the way forward for teachers mainly 
because they do not have enough time to perform many tasks during their working hours. 
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Appendix 1

Business Development Unit Questionnaire 

College Activities Training Needs

1. Which of the following college activities are you aware of? 
(Tick all relevant)

Parallel 
Programs

Community 
Services

Graduate 
Recruitment

2. How would you rate your knowledge of those areas you selected?

Outstanding Good Adequate Needs 
improvement

Poor N/A

College Involvement

3. Are you involved in any of the activities above?

Yes No

4. If yes, which one? (Tick all relevant)

Parallel 
Programs

Community 
Services

Graduate 
Recruitment

5. Which of the following would you be interested 
in?

Student recruitment

Student assessment

Improving student numeracy skills

Student’s Health

Time management

Working in teams

Technology in the classroom

Additional Feedback

6. Please list any areas in which our service could 
be improved.
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SINIF YÖNETİMİNDE DEMOKRASİ

Mehmet Okutan*

Özet

Sınıf yönetimi, öğretmenlerin en çok zorlandıkları alanlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü sınıf yönetimi, değişen toplumsal yaşamın getirdiği yeni disiplin anlayışları 
ile uyum yapmayı gerektirmektedir. Bu da geleneksel ahlâk ve disiplin anlayışı ile yetişen 
öğretmenlerin yeni durumlara uyum yapmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle öğretmenlerin 
yeni sınıf yönetimi yaklaşımlarından haberdar edilmeleri önemli bir ihtiyaç olarak 
değerlendirilmektedir. Toplumsal hayatın temel ihtiyacı olan “demokratik kültür”, eğitimin 
temelinde hayat bulabilirse, toplumsal yaşamın demokratik kültürle yüzleşmesi daha kolay 
olacaktır. Bu toplantıda, sınıf yönetiminde ortaya çıkan yeni yaklaşımların tartışılıp, sınıfta 
demokrasi kültürünü tesis etmenin ipuçları üzerinde tartışılmaya çalışılacaktır. Son zamanlarda 
ortaya çıkan “öğrenci merkezli eğitim”in hayata geçirilebilmesi için, sınıfta demokrasinin bir 
yaşam biçimi haline getirilmesinin zorunluluğu ortadadır. Sınıfta demokrasi kültürünün ortaya 
çıkması, sınıf yönetiminde liderliğin tesis edilmesine bağlı olduğu kadar, sınıfta demokrasinin 
egemen olmasına da bağlıdır. Sınıfta demokrasi kültürünün bir yaşam biçimi haline gelmesi, 
öğretmenin demokrasi kültürünü içselleştirmesine bağlıdır. Bu toplantıda, öğretmenin sınıfta 
demokrasiyi yaşatacak bir yönetim tarzı sergileyebilmesinin kuramsal ve uygulamalı örnekler-
inin değerlendirilmesi düşünülmektedir. Sınıf yönetiminde ortaya çıkan yeni yaklaşımlarla, 
yeni disiplin anlayışının kuramsal tabanının öğretmenlerce bilinmesi, sınıfta demokrasi-
nin daha etkili bir şekilde ortaya çıkmasına katkı yapabilir. Ama aynı zamanda, uygulamada 
görülen iyi sınıf yönetimi uygulamaları da sınıf yönetiminde demokrasi kültürünün nasıl hayata 
geçirileceğine ışık tutabilir. Bu çalışma, ne tümüyle bir alan çalışması, ne de tümüyle bir kuram-
sal çalışmadır. Bu çalışma, kuram ile uygulamanın sınıf yönetiminde demokrasi kültürünü or-
taya çıkarmada nasıl etkili olabileceğinin tartışılmasına yöneliktir. Sınıf yönetiminde demokrasi, 
eğitimde demokrasinin anahtarı olacağından, eğitim uygulamalarından bazı örnekleri demokra-
si kültürüne nasıl katkı yapabildiği hususu tartışılacaktır. Sonuç olarak, bu çalışma, “Sınıfta 
demokrasinin olması, toplumsal kültürde demokrasinin olmazsa olmaz şartıdır” tezinin kuram 
ve uygulamadan örneklerle test edilip tartışılmasını öngörmektedir. Sınıfta demokrasi olursa, 
toplumda da demokrasi olur. Peki, sınıfta demokrasi nasıl olur? Bu toplantıda bu sorunun cevabı 
aranacaktır…

* Yrd Doç. Dr. KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, AKÇAABAT-TRABZON 
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GİRİŞ

Yönetim, mevcut insan ve madde kaynaklarının en etkili bir biçimde kullanılması bilgi ve becerisi anlamına 
gelmektedir. Yönetim biliminin temel basamağı olan sınıf yönetimi de, sınıftaki öğrencilerle, sınıfın maddi imkânlarının 
etkili ve işlevsel olarak kullanılması anlamına gelir. Sınıfl ardaki başarının istenen seviyede olmaması, büyük oranda 
sınıfl ardaki yönetimin iyi olmamasına bağlıdır. İyi yönetimin olmadığı örgütlerde başarının ortaya çıkması söz konusu 
değildir. Burada “iyi yönetimin ne olduğu?” sorusu akla gelmektedir. 

İyi yönetim, insanlığın bulabildiği en son yönetim biçimi, öncelikle bir insan grubunun sosyal içerikli bir buluş, 
değerler ve kurallar bütünlüğü olan demokrasi (Yılman 1992:18)  olup, bu yönetim biçimi insanı merkeze alan bir 
yönetim yaklaşımıdır. Örgüt merkezli bir yönetim anlayışı yerine, insan merkezli bir yönetim biçimini öngören 
demokrasi, çağdaş gelişmeler ışığında okul yönetimlerine ve dolayısıyla sınıf yönetimlerin de yansımaya başlamıştır. 
Denebilir ki, sınıfl arın yönetim biçimi demokratikleştikçe, toplumların yönetim biçimi de değişecektir.

Demokrasi sadece bir hükümet biçimi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi ve yaşayış biçimi(Ertürk 1981:170) 
olarak değerlendirilmektedir. Bir yaşam biçimi olan demokrasinin ancak eğitimle kazanılabileceği açıktır. Çünkü 
demokratik yaşayış, demokratik yaşayış yoluyla(Ertürk 1981: 183) ve okullar marifetiyle öğrenilebilir. 

 Demokrasinin öğrenileceği en önemli mekânlar okullardır. Dolayısıyla sınıfl ardır. Çünkü sınıfl ar, yetişmekte 
olan genç ve çocukların uzun süre yaşamak zorunda kaldıkları mekânlardır. Bu mekânlarda öğrenilecek demokrasi 
kültürü, toplumdaki demokrasi kültürünün tohumlarını oluşturacaktır. Ne var ki,  demokrasi her ne kadar öğrenilebilecek 
bir yaşam tarzı ise de, salt öğrenme ile kazanılması güç olan bir değerler sistemidir. Bu da sadece okullarda demokrasi 
ve insan haklarına ilişkin dersler koymak suretiyle olabilecek bir şey değildir. Çünkü okullara demokrasi ile ilgili 
derslerin konması, belli bir yere kadar anlam ifade etmektedir(Cafoğlu 1997: 595). Okullarda demokratik değer 
ve davranışların bir ders konusu yapılarak yetişmekte olan bireylere demokratik kültürün kazandırılamayacağı 
söylenebilir(Kuzgun 2000: 15). Toplumda eksikliği hissedilen herhangi bir davranışı için, hemen okullara bir ders 
konulmasının çare olacağını düşünmenin artık doğru bir düşünce olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim ahlak eğitimi için 
öğretim programına bu adı taşıyan bir dersin konmuş olması da insanımızın birbirine saygılı bireyler olarak yetişmeleri 
için yeterli olamamıştır(Kuzgun 2000: 15). 

Okul, öğrencinin demokratik yaşamı yaşayarak öğrendiği ortamlar haline getirilerek, demokratik kültürün örneği 
olabilir. Okulun demokratik yaşamın yaşandığı bir örgüt haline gelebilmesi, tek tek sınıfl arda demokratik yaşamın 
hayata geçirilmesine bağlıdır. Demokratik bir yönetim tarzını benimseyen öğretmenler, öğrenciler üzerinde güç 
uygulamak yerine, onlarla gücü paylaşmayı tercih etmektedirler (Schmuck & Schmuck, 2001). Dahası, demokratik 
tutumu benimseyen öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırmak için sınıf ortamını düzenlerken öğrencilerinin duygusal 
ihtiyaçlarını da göz önüne alır (Balson, 1982; & Brophy, 2000; Woolfolk Hoy ve Weinstein, 2006. Öğrenciler, 
öğretmenlerin öğrencilerle gücü paylaştıkları demokratik sınıf ortamlarında, öğrenciler kurallara karşı gelmek veya 
itaat etmemek için aynı ihtiyacı hissetmezler (Carey, 2002). Bir tür sahiplenme duygusu yaşadıkları için, kurallara ve 
talimatlara uyma olasılıkları daha fazladır. Bu durum sınıfl arda demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesine katkı 
yapmaktadır.

 Günümüzde okulların demokratik okul olabilmesi, sınıfl arda bir demokrasi kültürünün yaşam biçimi haline 
gelmesine bağlıdır. Okulların artık “demokratik okul” olması beklenmekte ve bunun için de okulda bireyler, kendi başına 
öğrenmeye, iletişime girmeye, yanlış yapmaya, yanlışını düzeltmeye, bağlanmaya ve sevmeye bırakılmıştır(Harrison 
2003: 82). Okulların bu yapıya kavuşabilmesi, sınıfl arın demokratik yaşamın bir örneği olmasına bağlıdır. 

Demokratik eğitimde geleneklere saygılı, ama onun esiri olmadan eleştirebilen, daha iyilerini geliştirmeyi 
düşünebilen kişiler yetiştirilir(Karasar 1985: 100). Sınıf yönetiminde, demokratik eğitimin en önemli örnekleri hayata 
geçirilebilir. Demokratik eğitim, yetişmekte olan bireylere demokratik kültürün değerlerini kazandırmaya uygun bir 
yaklaşım gerektirir. Bunun da ortaya çıkabileceği en önemli ortam sınıftır. Sınıfta sergilenecek yönetim biçimi, o 
sınıftan yetişecek olan öğrencilerin gelecekte ne kadar demokratik yaşamla özdeşleşebileceğinin işaretlerini taşır. 
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Demokratik bir okulda ve dolayısıyla sınıfta olgulara büyük değer verilir; insanların, kurallardan önemli kabul 
edildiği bu ortamlarda korkunun yerini güven almıştır(Dewey 1965: 10). Demokratik hayatın bir yaşam biçimi haline 
gelebilmesi, okulla toplumun birbiri ile ilişkili kılınması ile mümkün olabilir. Okulların toplumla ilişkili kılınması, 
sınıfl ardaki yaşamın demokratikleşmesine bağlıdır. Bunun olabilmesi de okulların ve sınıfl arın demokratik bir yapıya 
kavuşmasını zorunlu kılar. Demokratik bir okul oluşturma, sosyal yaşamın okula taşınması ve okulun toplumun, 
toplumun da okula ait olmasıyla mümkün gözükmektedir(Turan ve Güler 2009). Çağdaş okul, açık sistem özelliği 
taşımak zorunda olduğundan okulun toplumu etkilemesi ve toplumun okuldan etkilenmesi söz konusudur. İnsanı 
önceleyen demokratik toplumun demokratik okulunda da öğrenci merkezlilik esastır. Böylesi bir okuldan yetişen 
bireyler, demokratik kültürü bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Böyle bir kültürle donanık hale gelen insanın temel 
özelliklerinden bazıları şunlardır (Dewey 1965: 8).

• Başkalarının fi kirlerine saygı gösterir.

• Grup halinde çalışmada ehliyetlidir.

• Hoşgörülüdür.

• Geçimlidir.

• Görevinin bilincindedir.

• Sorumluluklarını yerine getirir.

• Önerilerde bulunmada inisiyatifi ni gösterir.

• Çoğunluğun kararlarına uyar.

Bu özelliklere sahip bireylerin yetişmesi için demokrasi ile eğitimin birlikte düşünülmesi gereklidir. Bu nedenle 
bizler öğretmenler olarak, doğa bilimlerinde çok değer verilen ve dikkatli bir şekilde geliştirilen, yerleşmiş inanç, gelenek 
ve kurumlara karşı çıkan sorgulamacı bir yaklaşımı benimsememiz gerekiyor(Chomsky 2007: 186). Demokratik bir 
kültürün oluşması için eğitimin demokrasi kültürünü yaşatan bir süreç olması şart görünmektedir. Bu da ancak okul 
denilen örgütlenmiş sistemlerde ve bu sistemlerin alt sistemi olan sınıfl arda hayata geçirilebilir. Sınıfl arda demokrasi 
eğitiminin yaşam biçimi haline gelmesi, demokrasinin toplumda bir yaşam biçimi haline gelmesinin temel koşuludur.

Türk eğitim sisteminde demokrasi kavramı, mevzuatta “demokrasi ilkesi” başlığı altında yer almaktadır. Bu 
ilke,  “Bu ülkede hür ve demokratik bir toplum düzeninin yerleşmesi” için yapılması gerekenleri şöyle sıralamaktadır: 
“Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçeklemesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları 
gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi 
değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır…” diyor ve 
“ancak” ile devam ediyor: “ancak eğitim kurumlarında Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı 
siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde 
meydan verilmez”. Bu ifadede “ancak” tan sonra yer alan açıklama, aslında sınıfl arda neden demokratik kültürün ortaya 
çıkmadığının nedenini ortaya koyuyor. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan bu ifade ile “demokrasi”  nin değil, 
“ideokrasi eğitimi”nin ortaya çıkabileceği üzerinde durulmaktadır(Bumin 2001). Gerçekten de eğitim sisteminin temel 
ilkelerinden biri olan “demokrasi ilkesi” nin mevzuatta yer alma biçimi, sınıfl ardaki demokrasinin ortaya çıkmasına 
hizmet etmekten çok uzak görünmektedir. Çünkü sınıfl arda öğrencinin herhangi bir soru sorma ihtimaline karşı, 
“ancak” tan sonraki ifade dolayısıyla öğretmenlerin temkinli davranmaları söz konusu olabilir. Üstelik her öğrenci 
sorusunun ve düşüncesinin günlük siyasi olay ve tartışmalara çekilebilme riski her zaman vardır. 

Türk Eğitim Sisteminin felsefe olarak demokrasi eğitimini benimsemiş olmasına rağmen, uygulamada okulların 
demokrasi eğitiminin uzağında bulunduğu söylenebilir. Türk Eğitim Sistemi’nde demokrasi eğitiminin çağdaş 
demokratik ülkelerdekinin gerisinde bulunuyor olması, öncelikle “demokrasi ilkesi” nin yazılış biçimi ile ilgili 
olabilir. Ancak sistemin demokratikliği ile ilgili sorunların tümüyle bu maddeye bağlanmasının bilimsel bir yaklaşım 
olmayacağı da açıktır. 
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Aşağıdaki paragrafl arda Türk Eğitim Sisteminin demokrasi eğitiminin durumu ile ilgili bazı sonuçlar tartışılmaya 
çalışılmaktadır.

Öğretmenlerin %80’i, sınıfl arda “bağırıp-çağırarak” sınıf yönetmeye çalışıyor, %43’ü cezayı sıkça kullanıyor 
ve tamamına yakın bir kesimi, “Ben bilirim, benim söylediklerim doğrudur.” Anlayışı içerisinde öğretmenlik 
yapıyor(Tüfekçi ve Okutan: 2000). Eğitimlerinin büyük bir zamanını sınıfl arda geçiren öğrenciler, sınıfl arda 
öğretmenlerden duydukları konuşma biçimleri ve davranış kalıplarına göre kişilik geliştirmekte olduklarından, sınıf 
yönetiminde bağırıp çağırma, sürekli emir verme, hakaret eder gibi konuşma gibi tutum ve davranışlarla kişiliklerini 
oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu yetişme tarzı ile ortaya çıkacak olan kişiliğin, demokrasi kültürünü yaşam biçimi 
haline getiremeyeceği açıktır. Bu sonuçlar sınıfl ardaki demokrasinin durumu hakkında olumsuz ipuçları vermektedir. 
Öğretmenlerin “tek adam” mantığı ile öğretmenlik yapmaya çalıştıkları sınıfl arda, öğrencilerin özgür bir biçimde 
kendilerini ifade etmelerine ne kadar imkân olabilir ki? Demokrasinin “hep birlikte yönetme” felsefesine uymayan 
“tek adam” felsefesi, sınıfl arda demokrasi ile ilgili ciddi sorunlar olduğuna işaret etmektedir. Çünkü klasik yönetim 
biçimini sürdürerek, çağdaş dünyaya uyumlu insanların yetiştirilemeyeceğini açıktır.

Üniversite öğrencilerine göre de, üniversite öğretim elemanları “demokratik sınıf yönetimi” açısından yeterli 
değildir(Demirtaş 2004). Bu durum, üniversitelerde bile derslerin demokratik yürütülmediğinin bir göstergesi 
sayılabilir. Üniversitede bile gerçekleştirilemeyen demokratik sınıf kültürü, eğitimin diğer kademelerinde nasıl 
gerçekleştirilebilir ki?

Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının demokratik tutum ve davranışlarının alt düzeyde bulunmuş olması(Duman 
ve Koç 2004) ,eğitimde demokrasi konusunda nerede durduğumuza ilişkin üzerinde durulması gereken önemli bir 
konudur. Okullardaki demokrasinin yetersiz olması yanında, ilköğretim öğretmenlerinin de Türkiye’deki demokrasiyi 
yetersiz bulmaları(Akpınar ve Turan 2004), öğretmenlerin okuldan başlayan bir demokrasi değil, yukarıdan aşağıya 
gelen bir demokrasi beklentisi içinde olduklarını akla getiriyor. Bu da ülkemizdeki demokrasi eğitiminin ne denli zor 
bir durumla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 

Türk Eğitim Sistemi’nin demokrasi eğitiminin istenen düzeyde olmadığına ilişkin şu tespit de önemlidir: Eğitim 
sistemi özü itibariyle yığmacı bir eğitim anlayışına sahip olup, bu anlayışta öğretmen merkezli bir eğitim sürdürülür. 
Bu eğitim anlayışında öğretmen toplumda egemen olan otoriteyi ve eğitimin öznesini temsil etmektedir(Şimşek 2000: 
47). Bu anlayışta öğrenci hiçbir şey bilmez, öğrenmek için okula gelen öğrenci her şeyi bilen öğretmenin kurallarına 
ve kararlarına harfi yen uyar. Bu yargı yukarıda verilen araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 

SINIFTA DEMOKRATİK YÖNETİM

Yönetim biliminde ortaya çıkan yeni yaklaşımların en temel noktası, insanı öncelemesidir(Okutan 2009:213). 
Bu da yönetimde demokratik bir yaklaşımın ortaya konması anlamına gelmektedir. Sınıf yönetiminde “öğrenci 
merkezli eğitimin” ortaya çıkması, sınıfta demokratik yönetimin ortaya çıkmasının ilk adımı sayılabilir. Bu adım, 
öğretmenin sınıfta “tek adam” olmadığını, sınıftaki herkesin “adam” olduğu gerçeğini açığa çıkardı. Bu yaklaşım, 
öğrencinin “adam” olduğunu açığa çıkarırken, öğrencinin her düşüncesini sınıfta özgürce söyleyebilmesine imkân 
tanıdı. Herkesin adam olduğu bu sınıfta kurallar, öğrencilerle birlikte konarak, demokrasinin başka bir yönü ortaya 
konmaya çalışılır.

Sınıfta demokratik yönetimin başka bir yönü, bu sınıfta “mutlak itaatin” değil, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı 
bir itaatin bulunmasıdır. Sınıfta demokrasi varsa, öğrenciler ve öğretmen birlikte hem sevgiye, hem de saygıya lâyıktır. 

Demokratik yönetimin egemen olduğu sınıfta, öğretmenin rolü değişti; bu öğretmenin öğreticilik ve bilginin 
kaynağı olma rolü ortadan kalktı. Öğretmen bu sınıfta sadece “lider öğretmen”dir. Sınıfını liderce yönetemeyen 
günümüz öğretmeni, klasik yönetim yaklaşımını benimsemeye devam ederek, öğrencinin özgürlüklerine engel 
koymaya devam edecektir. Oysa özgürlüğün olmadığı bir sınıfta öğrenmenin de demokrasinin de ortaya çıkması 
mümkün değildir.
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Demokrasinin olduğu sınıfta soru soran, düşünen ve öğretmenin bildiklerini bilen niteliklere sahip öğrenciler 
demokrasi kültürünü yaşam biçimi haline getirmeye çalışırlar. Öğretmen, sınıfta “soru sormanın bilimin yarısı olduğu” 
nu bilir ve bu inançla bütün öğrencilerin özgürce soru sormalarına fırsat verir.

Demokrasinin olduğu sınıfta öğrenciler, öğretmenin dediğini değil, yaptığını yapmak isterler. Bundan dolayı 
öğretmenlerin nasihatle değil, davranış ve yaşam biçimi ile demokratik yaşamın örneklerini ortaya koymaları 
önemlidir.

Sınıfta demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelebilmesinin başka bir şartı, sınıfın gerçek hayatın bir numunesi 
olarak düzenlenmesidir. Sınıfın yapay ir ortam olarak düzenlenmesi, sınıf yönetiminde demokrasinin ortaya çıkmasına 
engel olacaktır.

Sınıfta demokrasinin göstergesi olabilecek bir örnekle sınıfta demokratik yönetimin nasıl olabileceğini görmeye 
çalışalım(Okutan 2009: 216):

“İlköğretim 8. Sınıfta idiler. Türkçe öğretmeni bütün öğrencilere karşı çok sevecen davranırdı. Her öğrenciyi 
dinler, onları adam yerine koyar; onların her türlü fi kirlerine saygı duyardı. Öğrencilerinin bütün sorunları ile 
ilgilenmeye çalışan bu öğretmen, sınıfında öğrenci merkezli eğitimi hayata geçirerek, sınıfta “sevgi”nin egemen 
kılınması için gayret sarf ederdi.  Sınıfında ana-babası olmayan bir öğrencisi vardı. Bu öğrenci hem akademik 
olarak başarılı, hem de davranış olarak “iyi” bir öğrenci idi. Bu öğrenci, birkaç gün devamsızlık yaptı. Aradan 
bir hafta geçtikten sonra derse gelmeye başladı. Türkçe öğretmeni, bu öğrenciyi teneffüste gördü ve çok samimi 
bir şekilde onu kucakladı. Okula neden gelmediğini sormadan, nasıl olduğunu sordu; halini hatırını sordu. 
Öğrenci öğretmenin bu davranışından o kadar mutlu olmuştu ki, öğretmene dönüp şöyle dedi: “Öğretmenim 
bana o kadar içten sarıldınız ki, hayatımda ilk kez birey olduğumu ve birileri tarafından sevildiğimi hissettim”.

Bu örnek, sınıf yönetiminde demokrasinin ipuçlarını veren bir örnektir. Sınıf yönetiminde demokrasinin nasıl 
ortaya çıkabileceğinin cevabını bu örnekten yola çıkarak kolayca görmek mümkündür. Bu örnekte bazı demokratik 
davranış özellikleri görülen öğretmenlerin aşağıdaki özellikleri göstermeleri, onların sınıf yönetiminde demokratik 
kültürü yaşatabileceklerinin güvencesi olabilir. Sınıfta demokratik yönetim sergileme amacında olan öğretmenlerin 
bazı özellikleri şu şekilde sıralanabilir(Okutan 2007:212):

• Öğretmen, sınıfındaki bütün öğrencilere değer verdiğini hissettirir.

• Öğretmen, sınıfı yönetirken tüm öğrencilerin fi kirlerine saygı duyar.

• Öğretmenin sınıf yönetimi biçimi, bütün öğrencilere güven duygusu verir.

• Öğretmen, öğrencilerinin kendisine güven duymasını sağlayacak demokratik davranışlar sergiler.

• Demokratik sınıf yönetimi tarzında, öğretmen-öğrenci diyaloğu “arkadaş ilişkisi” çerçevesindedir.

• Demokratik sınıf yönetimi sergileyen öğretmen, tüm öğrencilerinin sorunlarını paylaşır ve bu sorunların 
yönetiminde katkı yapa.

• Sınıfta demokrasiyi egemen kılmaya çalışan öğretmenin öğrencileri ile ilişkileri sadece resmi formatla 
sınırlı değildir; bu ilişkilerde informal ilişkiler daha çok önplandadır.

• Öğretmenin öğrencilerle ilişki biçimi, öğrencilerin motivasyonunu artıracak kalitededir.

• Sınıfta demokratik yönetimin hayata geçirilmesinde öğretmenin “iyi bir hava” yaratmasının büyük önemi 
vardır; demokratik sınıf yönetiminde hava her zaman olumludur.

• Öğretmen herkese eşit davranarak, sınıfta demokrasi yönetimini sergilemeye çalışır.

• Öğretmen, hiçbir öğrencinin görüş ve vicdan sınırlarını zorlamaz.

• Sınıfta demokraside sınırsız bir hoşgörü esastır.

• Öğretmen sınıfta demokrasiyi tesis ederken, asla “sınırsız yetkili” gibi davranmaz.

• Sınıfta demokrasi yönetimini ortaya koyabilmek için öğretmenin  sağlam bir özgüvene sahip olması beklenir.
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• Öğretmen, bütün öğrencilere saygı duyar.

• Öğretmen, empatik davranmayı bilir.

• Öğretmen, sınıf içinde yalnız kürsüde durarak sınıfı yönetmez; bütün öğrencilerin arasında bulunarak sınıfı 
yönetir.

• Öğretmen, sınıf yönetiminde liderce  olması geretiğinden öte, sınıfın “yönetişim” yaklaşımı ile 
yönetilebileceğine inanır ve bunu uygular.

• Hiçbir öğrenciye, hiçbir özelliğinden dolayı (inanç, düşünce, etknik köken,vb.) baskı yapmaz.

• Öğrenciye alternatifl er sunar.

• Öğrencilerine sadece görev ve sorumluluklar yüklemez; aynı zamanda onlara haklarını da hatırlatır ve 
uygulamalarını buna göre yapar.

• Sınıfta demokratik yönetim sergilemeye çalışan öğretmen, “bilge gibi düşünüp, çocuk gibi konuşarak” 
onlara değer verdiğinin işaretlerini canlı tutar.

• Sınıfta demokratik yönetim sergilemeye çalışan öğretmen, öğretmen-öğrenci ilişkilerinde “insan”ı önplana 
çıkarır, görevini değil.

• Sınıfta demokratik yönetim sergilemeye çalışan öğretmen,öğrencileri değerlendirirken, onların önce “insan” 
olduklarına dikkat eder.

• Sınıfta demokratik yönetim sergilemeye çalışan öğretmen, öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutma 
endişesi ile hep yüksek motivasyonlu olmaya özen gösterir.

• Sınıfta demokratik yönetim sergilemeye çalışan öğretmen, öğrencilerin yönetilmesinde alınacak kararları 
mutlaka onların görüşlerini dikkate alarak belirler.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Türk Eğitim Sistemi’nde demokratik eğitim ya da demokrasi eğitiminin, sistemin yazılı hukuksal metinlerinde 
yer almasına rağmen, uygulamada istenen bir seviyeye gelemediği görülmektedir. Bu da sınıfta demokrasinin 
henüz ortaya çıkmadığının açık göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Çünkü uygulamada karşılığını bulamayan 
hiçbir düşüncenin fazla anlamı yoktur. Bunun böyle olmasının tek nedeni yoktur. İstenen demokrasi eğitiminin 
gerçekleşmemesinin en önemli nedenlerinden biri, demokrasi eğitiminin salt ders programı kapsamında düşünülmüş 
olmasıdır. Bir davranışı kazanabilmek için elbette öğrenmenin gerçekleşmesi gerekir. Ancak bir yaşam biçimi olan 
demokrasinin salt öğrenilerek içselleştirilmesi neredeyse imkânsızdır. Bugüne kadarki demokrasi uygulamalarının, 
daha çok yasal metinlerde demokrasinin yer alması ve demokrasinin bir ders olarak okutulması üzerinde durulmuş 
olması, Türk Eğitim Sisteminde demokrasi eğitiminin işlevsel hale gelmemesi sonucunu doğurmuştur. Sınıfl arda klasik 
öğretmen davranışları sergilenerek, okulda demokrasinin temeli olan sınıfta demokrasi istenen seviyeye gelememiştir.

Demokrasi eğitiminde ikinci önemli sorun, demokrasinin hep yukarıdan aşağıya gelmesi gerektiğine olan inançtır. 
Bu inanca göre okullarda demokrasinin ortaya çıkması için, yukarıda bir demokratik yönetim yapısının oluşması 
gerekir. Oysa durum tam bunun tersidir. Yani demokrasi eğitimi okuldan ve sınıftan başlamalıdır.  Ülkelerin demokrasi 
kültürünün, okullardaki demokrasi eğitiminin kalitesine bağlı olarak geliştiğini biliyoruz. Demokratik bir toplum 
için, öncelikle demokratik bir okul kültürü ve demokratik bir sınıf ortamı oluşturulması şarttır. Böyle bir ortamın 
oluşturulabilmesi için de demokrasi kültürünü benimsemiş öğretmenlerin çoğalması gerekir. Okulların demokrasi 
kültürünü yaşatan mekânlar olamadığı ülkelerde, demokrasi bilincinin gelişmesini beklemek, hayalperest olmakla 
aynı anlama gelir. Okulların demokratik bir yaklaşımla yönetilebilmesi için öncelikle yöneticilerin ve öğretmenlerin 
demokrasi kültürünü içselleştirmeleri gerekir. Okul müdürünü okulun “tek adamı”, öğretmeni de sınıfın “tek adamı” 
olarak görmeye devam ettikçe, bu yönetici ve öğretmenlerin elindeki okullarda demokrasi kültürünü “yaşam tarzı” 
hâline getirmek neredeyse imkânsızdır.  
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Demokrasi eğitiminde önemli bir sorun da mevzuattaki “demokrasi eğitimi” ilkesinin yazılış biçimi ile ilgilidir. 
Demokrasi eğitiminin amaçlandığı bir okul sisteminde demokrasinin bütün değer ve ilkeleri,  kayıtsız ve şartsız olarak 
uygulamaya konulmalıdır. Demokrasinin değer ve ilkeleri bazı kayıt ve şartlara bağlı olarak okullarda uygulanmaya 
çalışılırsa, demokrasi eğitiminin uygulanma şansı olmayabilir. Nitekim bugünkü okullarımızdaki durum bunu 
göstermektedir.

Türk Eğitim Sisteminde eğitimin demokrasi ilke ve değerlerine göre uygulanmasına ilişkin temel bir anlayışın 
olduğu söylenebilir. Ancak uygulamada istenilen demokratik okulun ortaya çıkmaması, eğitim sisteminin amaçlarında 
bir kayma yaşandığına işaret etmektedir. 

Demokrasi eğitiminin ön şartı, demokrasi kültürünü benimsemiş öğretmenler yetiştirmektir. Demokrasi kültürünü 
içselleştirmeyen öğretmenlerin sınıfl arında ve okullarında demokrasinin bir yaşam tarzı haline gelmesini beklemek 
boşunadır. O halde öncelikle öğretmen yetiştiren kurumlardan başlayan bir demokrasi eğitiminin hayata geçirilmesi 
gerekir. Bu demokrasi eğitiminin hizmet içinde de “yaşam boyu öğrenme” kültürü kapsamında yaşatılmalıdır.

Mevzuat uygulamalarında amacın formaliteleri tamamlamak olmamalı; yazılı kuralların işlevselliğine özen 
gösterilmelidir. Mevzuatta yanlış anlaşılma ihtimali olan hukuksal metinleri yeniden yazmanın yolları aranmalıdır.

Demokrasinin ancak eğitimle kazanılabileceğine herkesi inandırmalı ve eğitimin demokrasi kültürünü yaşatacak 
bir düzene kavuşturulması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Demokrasinin yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru gelişebileceği üzerinde önemle 
durulmalıdır.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Beyza Karadeniz Bayrak*

Özet

Bir mesleğe yönelik olarak geliştirilen tutumun, bireyin o meslekteki başarısının en önemli 
belirleyicisi olduğu düşüncesinden hareketle, bu araştırmada öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın örneklem-
ini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölümünde lisans programına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, Çetin 
(2006)  tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçek, öğretmenlik mesleğine yönelik üç temel yapıyı (sevgi, değer, uyum) yansıtan üç faktörlü 
yapıya sahiptir. Araştırmada analizler SPSS programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İstatistik 
tekniklerden bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon teknikleri kullanılmıştır. 
Yapılan değerlendirme sonucunda öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 
puanları göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir fark gözlenmiştir. Ayrıca tutum puanlarının 
sınıf düzeyine göre de anlamlı çıktığı gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tutum ölçeği, öğretmenlik mesleği, öğretmen adayları, öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutum.

Abstract

The attitude that is developed toward a profession is the most important determination of 
the individuals’ achievement in the profession. The purpose of this study was to examine the at-
titudes of pre-service teachers towards teaching profession with regard to different variables. 
The sample comprised 340 pre-service teachers attending Faculty of Education, Yildiz Technical 
University in  2011. Attitudes of preservice teachers were investigated with the help of an attitude 
scale developed by the Çetin (2006). The fi ndings revealed that while gender and grade level 
variables have an important effect on attitudes toward. 

Key Words: Attitude scale, teaching profession, preservice teachers, professional attitude.

* Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, bbayrak@yildiz.edu.tr
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GİRİŞ

Ülkemizde son yıllarda eğitim sistemiyle ilgili en önemli sorunlardan birinin, öğretmen yetiştirme ve yetiştirilen 
öğretmenlerin niteliğinin oluşturduğu gözlenmektedir. Yetiştirilen öğretmenlerin niteliğinde öğretmen adaylarının 
öğretmenlik mesleğine ilişkin yeterliklere ne kadar sahip oldukları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları önemli 
bir yer tutmaktadır (Çapri, Çelikkaleli, 2008).

Birey yaşamını birçok açıdan etkileyen tutum kavramı ile ilgili birçok tanım göze çarpmaktadır. Papanastasiou 
(2002)’ya göre tutum, “bir bireyin nesnelere, insanlara, yerlere, olaylara ve fi kirlere karşı lehte ya da aleyhte gerçekleşen 
duygusal eğilimidir”. Arkonaç (2005)’a göre tutum, bir insana atfedilen, onun psikolojik bir nesneyle ilgili düşünce, 
duygu ve davranışlarını bir düzen içinde oluşturan bir eğilimdir. Tutumlar, belli bir sosyal obje konusunda bireylerde 
var olan ve bilişsel, duyuşsal, davranışsal yanlar taşıyan gizil eğilimleri ifade etmektedir.  Bireyin sahip olduğu tutum 
onun eğitim, meslek seçimi ve yaşam tarzı gibi önemli konularda verdiği kararları etkilemektedir. Özellikle bir mesleğe 
yönelik olarak geliştirilen tutum, bireyin o meslekteki başarısının en önemli belirleyicisidir (Gürbüz, Kışoğlu, 2007).

Bireylerin çevrelerine ne şekilde tepkide bulunacağı ise büyük ölçüde sahip oldukları tutumları tarafından 
şekillenmektedir (Çapri, Çelikkaleli, 2008). Bireyin bir mesleğe ilişkin tutumu o meslekteki başarısı ve doyumunu 
etkilemektedir. 

Öğretmenler ve aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile ilgili araştırmalara bakıldığında,  
öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların incelendiği (Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven, 2000; Oral, 2004; Akpınar, 2004; 
Şeker, Deniz ve Görgen, 2005), çalışmalar yapılmıştır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri, adayların bir yandan öğretmenliğe bağladıkları 
değerlere dikkat çekmesi, bir yandan da öğretmenlikteki başarılarını etkileyecek olması açısından oldukça önemlidir 
(Gürses ve diğer., 2005). Bu nedenle, yeniden yapılanmayla birlikte farklı iki kaynaktan alınmaya başlayan öğretmen 
adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesinin, öğretmen yetiştirme görevini yürütenlere, 
programın değerlendirme boyutunda önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir (Gürbüz, Kışoğlu, 2007).

Çalışmanın Amacı

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının cinsiyete ve sınıf değişkenine 
göre incelenmesi amaçlanmaktadır. 

Araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıf değişkenine göre anlamlı bir biçimde 
farklılaşmakta mıdır?

2. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir biçimde 
farklılaşmakta mıdır?

YÖNTEM

Bu araştırma tarama (survey) metodu kullanılarak yapılmıştır. Tarama yöntemi genellikle eğitim araştırmalarında 
seçilen grubun belirli bir konu hakkında tutum, inanç ve görüşlerini öğrenmek amacıyla kullanıldığı için bu çalışmada 
temel araştırma deseni olarak belirlenmiştir.

Çalışma Grubu

2011-2012 öğretim yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi bölümü lisans programına devam eden toplam 165 öğretmen adayı oluşturmaktadır.



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 237

Tablo 1.

Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeyleri Ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Sınıf
Cinsiyet

Kız Erkek
f % f %

1 21 38,9 29 26,1
2 9 16,7 26 23,4
3 9 16,7 30 27,0
4 15 27,8 26 23,4

Toplam 54 32,72 111 67,28

Veri Toplama Aracı

Çetin (2006) tarafından geliştirilen “Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Geliştirilen tutum 
ölçeğinin faktör analizi yazar tarafından yapılmış ve ölçeğin öğretmenlik mesleğinin sevgi, değer ve uyum alt 
boyutlarını ölçmeyi amaçlayan üç faktörlü bir ölçek olduğu bildirilmiştir. Ayrıca ölçeğin güvenirlik katsayısı (Cronbach 
alpha) 0,95 olarak bulunmuştur (Çetin, 2006). Bu değer ölçeğin, alfa katsayısı değerlendirme kriterlerine göre yüksek 
derecede güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2005). Tutum ölçeğinin alt faktörlerinin açıkladığı 
varyans oranları, alfa katsayıları ve madde sayıları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2.

Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği Alt Faktörlerinin Açıkladığı Varyans Oranları, Alfa Katsayıları Ve Madde Sayıları

Faktör Madde Sayısı Açıkladığı Varyans Alfa
1.Sevgi 22 29,6 0,95
2.Değer 8 12,2 0,81
3.Uyum 5 9,4 0,76
Toplam 35 51,2 0,95

“Öğretmenlik Mesleği Tutum Ölçeği” 15’i olumsuz, 20’si olumlu olmak üzere toplam 35 madde içermektedir. 
Bu maddeler “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Hiç Katılmıyorum” 
şeklinde beş kategoride ölçeklendirilmiştir. Ölçekte yer alan olumlu cümleler “Tamamen Katılıyorum” kategorisinden 
başlayarak 5, 4, 3, 2, 1 olarak, olumsuz cümleler ise yine aynı kategoriden başlayarak 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde puanlanmıştır. 
Hazırlanan anket çalışmanın örneklemine 2011-2012 öğretim yılı güz döneminde uygulanmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumlarının cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini bulmak için bağımsız t-testi ve sınıf düzeylerine göre değişip 
değişmediğini bulmak için tek tönlü Anova testi uygulanmıştır. ANOVA testi sonucuna göre anlamlı fark bulunan 
durumlarda, farkın kaynağını bulmak için Post Hoc test olarak Scheffe testi yapılmıştır. İstatistiksel hesaplamalarda 
anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır.
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BULGULAR

1. “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Sınıf Değişkenine Göre Anlamlı Bir 
Biçimde Farklılaşmakta Mıdır?” Alt Problemine Ait Bulgular: 

Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumlarının programlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını 
incelemek için verilere Tek Yönlü ANOVA uygulanmış ve bulgular Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3.

Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe İlişkin Tutum Puanlarının Programlarına Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığına 
İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Sınıf Düzeyi n  X ss F p

1. Sınıf 50 118,64 26,66

3,687 0,013
2. Sınıf 35 133,06 17,41

3. Sınıf 39 115,38 23,43

4. Sınıf 41 125,56 29,95

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum puanları ortalamaları (F= 3,687; p>.05) 
arasında programlara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu gözlenmektedir.

Farklılığın hangi sınıfl ar arasında olduğuna bakmak için Scheffe- Dunnet’s C testi ile karşılaştırılmıştır.

Tablo 4.

 Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının sınıf düzeyine göre ANOVA sonuçları

Varyansın 
Kaynağı

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p Anlamlı Fark

Gruplararası 7000,878 3 2333,626 3,687 ,013 2-3

Gruplariçi 101898,734 161 632,911

Toplam 108899,612 164

 Scheffe testi sonucu 2. ve 3. sınıfl ar arasındaki farkın anlamlı olduğu ve 2. sınıf öğrencilerinin (X= 133,06) 3. 
Sınıf öğrencilerine göre (X= 115,38) mesleğe karşı daha olumlu tutum içinde oldukları bulunmuştur. Buna rağmen, 3. 
ve 4. sınıf öğrencileri ile 2. ve 4. Sınıf öğrencileri arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur.

2. “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Cinsiyet Değişkenine Göre Anlamlı 
Bir Biçimde Farklılaşmakta Mıdır?” Alt Problemine Ait Bulgular:

Tutum puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için, 
t-testi yapılmıştır. T-testi sonuçları Tablo 5 de görülmektedir.
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Tablo 5.  

Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Tutum Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları

Faktör Cinsiyet N X S sd t p
Sevme Kız 54 78,96 13,62

163 3,32 0,000*

Erkek 111 68,35 21,46
Değer Kız 54 34,64 4,52

163 1,87 0,184
Erkek 111 32,83 6,37

Uyum Kız 54 18,59 3,36
163 2,93 0,464

Erkek 111 16,81 3,78
Toplam Kız 54 132,20 18,65

163 3,42 0,001*

Erkek 111 118,00 27,48

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine göre tutumları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir          
[t(163)=3,42, p<0,05]. Kız öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (X=132,20), erkek öğrencilere ( X= 
118,00) göre daha olumludur. Bu bulgu, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar ile cinsiyet arasında anlamlı bir 
ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Test alt boyutlarına göre analiz edildiğinde; öğretmenlik sevme boyutunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre mesleğe karşı daha olumlu oldukları görülmüştür [t (163) =3,32, p<0,05] .  Değer ve uyum boyutlarında kız 
öğrenciler ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir [t (163)= 1,87, t(163)= 2,93 , p>0,05].

TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmanın alt problemleriyle ilgili bulgular incelendiğinde şu sonuçları çıkarmak mümkündür:

Öğretmenlik mesleğinin bir bayan mesleği olarak görüldüğü ve bayanların bu meslekte daha başarılı 
olabileceklerine ilişkin yaygın bir görüş vardır. Bu araştırmada da, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik 
tutumları cinsiyetlerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ancak testin alt boyutlarına göre analiz yapıldığında 
değer ve uyum alt boyutunda kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında fark görülmemiştir. Kız öğrencilerin bu 
mesleği severek benimsedikleri bulunmuştur. 

Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutumlarının cinsiyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının 
belirlenmesine yönelik yapılan analiz sonucunda, cinsiyetler açısından kız öğretmen adayları lehine elde edilen bulgu, 
Çakır, Kan ve Sünbül (2006)’ün bulgularıyla farklılık gösterirken, Çelenk (1988), Çakır, Erkuş ve Kılıç (2000) ve 
Oral (2004)’ın bulgularıyla paralellik göstermektedir. Özellikle Türk toplumunun sosyal yapısı düşünüldüğünde, 
toplum tarafından kız çocuklarına daha çok öğretmenlik mesleğinin yakıştırılması ve bu doğrultuda telkinlerde 
bulunulması, kız öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin olumlu tutumlarının erkek öğretmen adaylarına göre daha 
yüksek olmasının bu bulgunun nedeni olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, kız öğretmen 
adaylarının erkek öğretmen adaylarına nazaran öğretmenliğe yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu düşünülebilir 
(Çapri, Çelikkaleli, 2008).

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları sınıfl ara göre farklılık göstermektedir. Scheffe 
testi sonucunda manidarlığın 2. sınıfl ar lehine olduğu bulunmuştur. Bu durum, bu okulda uygulanmakta olan 
eğitim programlarının durumunu göstermektedir. 2. Sınıfta okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin 
yoğunlaşması ve 2. Sınıf öğrencilerinin seçmeli ders olarak okul gözlemi dersi almaları sebebiyle bu sınıfta okuyan 
öğrencilerin olumlu tutum geliştirdiği ve mesleği benimsemeye başladıkları görülmüştür. Bu nedenle öğretmen 
yetiştiren kurumların programlarını gözden geçirerek birinci sınıftan başlayarak mesleğe yönelik tutumlarını olumlu 
yönde geliştirecek faaliyetlere yer vermeleri önem kazanmaktadır. (Çapa, Çil, 2000)
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HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE KULLANIMI

USING MOODLE FOR BLENDED LEARNING ENVIRONMENT

İ. Ümit YAPICI*                                   Hasan AKBAYIN**  
Özet

Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bilginin hızla arttığı çağımızda; bilgi kaynaklarına ulaşma, bilg-
inin yayılması, paylaşılması gibi konularda internet;  en önemli araç haline gelmiştir. İnternet 
teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok okul eğitim ortamı olarak interneti 
de kullanmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalarda; internet ortamı aracılığıyla yapılan etkin-
liklerin tek başına, öğrencileri yeterince memnun etmediği ve bazı eksikliklerinin bulunduğu 
ortaya çıkmıştır. Özellikle sınıf içindeki yüz-yüze etkileşimin en büyük eksiklik olduğu 
vurgulanmıştır. Hem yüz-yüze öğrenme hem de çevrimiçi öğrenme ortamlarının avantajlı 
yanlarını birleştirmeyi amaçlayan harmanlanmış öğrenme yaklaşımı son yıllarda oldukça önem 
kazanmıştır. Harmanlanmış öğrenme uygulamalarında kullanıcıların, yardımcı ders araçlarının 
ve ders içeriklerinin yönetilmesi gibi temel görevleri yerine getirmek; kullanıcıların davranış 
bilgilerini ve ölçme-değerlendirme sonuçlarını kaydedebilmek için Öğrenme Yönetim Sistemleri 
kullanılmaktadır. Sağladığı avantajlar açısından en çok kullanılan ÖYS’ den biri de Moodle’dır. 
Bu çalışmada; harmanlanmış öğrenme ortamında gerçekleştirilen bir biyoloji konusunun Moo-
dle kullanılarak düzenlenmesi anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış öğrenme, Moodle, Biyoloji

Abstract

It has become a necessity to keep pace with rapidly evolving technology in the fi eld of edu-
cation. Internet has become the most important tool for the issues such as access to sources of 
knowledge, dissemination and sharing of knowledge in the information age. The development 
and spread of Internet technologies accelerated the process in education, and in recent years, 
with the increasing number of schools has started to use the internet as learning environment. 
Despite all these rapid developments, face-to-face instruction has never lost its popularity. In 
addition, distant education and e-learning methods have never taken the place of face-to-face 
instruction. One of the reasons for this the student-teacher interaction achieved in face-to-face 
instruction can not be achieved in distant education or in e-learning applications. Blended 
learning approach aimed to combine advantages of face-to-face and online learning environ-
ments has gained considerable importance in recent years. In blended learning applications, 
Learning Management Systems are used to carry out basic tasks such as manage course content, 
educational materials and users and to save the behavioral information and measurement and 
evaluation results of the users. Moodle is the one of the most widely used LMS in terms of the 
benefi ts. In this study, it is explained to revise a biology unit which performed in the blended 
learning environment by using moodle.

Keywords: Blended learning, Moodle, Biology
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1. Giriş

Hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmak, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da bir zorunluluk haline 
gelmiştir. Bilginin hızla arttığı çağımızda; bilgi kaynaklarına ulaşma, bilginin yayılması, paylaşılması gibi konularda 
internet;  en önemli araç haline gelmiştir. İnternet teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birçok okul 
eğitim ortamı olarak interneti de kullanmaya başlamıştır. Yapılan çalışmalarda; internet ortamı aracılığıyla yapılan 
etkinliklerin tek başına, öğrencileri yeterince memnun etmediği ve bazı eksikliklerinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. 
Özellikle sınıf içindeki yüz-yüze etkileşimin en büyük eksiklik olduğu vurgulanmıştır (Bonk ve Graham, 2004). 
Hem yüz-yüze öğrenme hem de çevrimiçi (online) öğrenme ortamlarının avantajlı yanlarını birleştirmeyi amaçlayan 
harmanlanmış (blended) öğrenme yaklaşımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. 

Harmanlanmış öğrenme yaklaşımı için yapılan tanımlara bakılacak olursa, teknolojinin bütün çeşitlerinden 
yararlanılması, geleneksel (yüz-yüze) yapılan öğretimin yeni teknolojilerle birleştirilmesi, geleneksel ve uzaktan 
eğitimin çeşitli modellerinin birleştirilmesi, sınıf içi öğrenme ile internet teknolojisinin bütünleştirilmesi, istenen 
öğrenme amaçlarının web desteğiyle sağlanması gibi ortak sonuçlar çıkarılabilir (Garnham & Kaleta, 2002; Horton, 
2002; Osguthorpe & Graham, 2003; Demirer, 2009).

Araştırmacılar harmanlanmış öğrenmenin; öğrenme ortamında esneklik, rahatlık, öğrenme düzeyinde artış, 
kalıcılık oranında artış, öğrenmeye ilgide artış, motivasyonda artış, kaliteli etkileşim, düşük maliyet gibi avantajlarının 
olduğunu belirtmişlerdir (Garnham ve Kaleta, 2002; Young, 2002; Collis, 2003).

Harmanlanmış öğrenmenin önemi, sahip olduğu avantajlar sayesinde son yıllarda giderek artmaktadır. Amerika 
Eğitim ve Kalkınma Topluluğu harmanlanmış öğrenmeyi; bilgi dağıtım endüstrisindeki en iyi on eğilimden biri 
olarak tanımlamıştır (Rooney, 2003; Akt. Graham, 2006). Young (2002) ise harmanlanmış öğrenme yönteminin 
yükseköğretim için şimdiye kadarki en iyi ve eşsiz eğilim olduğunu ve yakın gelecekte yüksek öğretimde uygulanan 
harmanlanmış derslerin, tüm derslerin %80-90’ını kapsayacak şekilde artış göstereceğini belirtmiştir. Harmanlanmış 
öğrenme uygulamalarında kullanıcıların, derslerin, yardımcı ders araçlarının ve ders içeriklerinin yönetilmesi gibi 
temel görevleri yerine getirecek, kullanıcıların davranış bilgilerini ve ölçme değerlendirme sonuçlarını kaydedecek 
ve dolayısıyla verilen eğitimin kalitesini arttıracak Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS) de yer almalıdır (Ünal 2004). 

2. Öğrenme Yönetim Sistemleri 

En basit anlatımıyla Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS), eğitim yönetimini bütün olarak otomasyona geçiren 
yazılımların oluşturduğu bir sistem olarak tanımlanabilir. Daha geniş anlamda ise, bir öğrenme materyalini web üzerinden 
eş zamansız (asenkron) biçimde sunma ve sunulan materyali sohbet ya da tartışma ortamları gibi farklı yollarla paylaşma 
gibi farklı akademik etkinliklerin yanı sıra, derse kayıt olma, ödev alma, sınava girme, bu ödev ve sınavlarla ilişkin 
geribildirim sağlama, öğrenci ve öğretmen için sistem kayıtlarını tutma, raporlar alma gibi yönetimsel olanakların da web 
üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan yazılımlardan oluşur. Dolayısıyla, bu sistemlerin iki ana bölümden oluştukları 
söylenebilir; öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirildiği “öğrenme” bileşeni ve sistemin yönetimiyle ilgili etkinliklerin 
gerçekleştirildiği “ yönetim” bileşeni. Bu bileşenler birbirinden bağımsız gibi gözükse de, karşılıklı veri alışverişi yapması 
ve birbirleri ile uyumlu olarak çalışmaları gereken modüller içermektedirler (Güyer ve Üstündağ, 2008). Bu modül 
yardımı ile öğrencilerin devam durumlarını, sınavlar ve ödevlerden aldıkları notları, tüm katılımcılar içinde kursiyerin 
genel durumunu, hangi uygulamalarda hangi hataların yapıldığını, hangi konuları ve konu parçalarının tekrarladığını 
gösteren raporlar, eğitimde nasıl bir yol izlediğini ve hangi parçalarda öğrenme zorlukları çekildiğini gösteren dönütler, 
sohbet odaları, e-posta, tartışma ya da haber grupları gibi internet olanaklarından öğrencilerin yararlanmasını sağlayacak 
uygulamalar yer almalıdır. Öğreticiler bu formlar ve raporlar aracılığı ile öğrencilere kendi durumları hakkında bilgi 
vermelidir. Düzenlenen öğrenme uygulamalarının daha önceden tasarlanan bu Öğrenme Yönetim Sistemi’nin içine 
yerleştirilmesi gerekmektedir. Hazırlanan Öğrenme Yönetim Sisteminin gelişmişliği yönetim bazında da işlerin kolayca 
yürütülmesini sağlayacaktır (Ünal, 2004). Robertson  (2003), geleneksel öğretime destek olarak ÖYS kullanımının 
harmanlanmış öğrenmenin yapısını oluşturacağını belirtmiştir. 
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 ÖYS’ nin amacı, e-öğrenme veya harmanlanmış öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir 
şekilde gerçekleştirmektir. Bu sistemler aracılığıyla öğrenme faaliyetleri değerlendirildiği için, öğrenme şekli sürekli 
olarak geliştirilir. Öğrencinin yaptığı işlemler de izlendiği için, gereken durumlarda, öğrencilere yardım edilebilir 
(Kirişçioğlu,  2009).

2.1. Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) Özellikleri

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin içermesi gereken temel özellikler şu şekilde özetlenebilir (Kirişçioğlu ve Başdaş, 
2007);

• Diğer ÖYS’ ler ile birlikte çalışabilirlik ve uyumluluk,

• Arşivleme ve dosya yönetimi gibi içerik yönetim yetenekleri,

• Tekrar kullanılabilirlik seviyeleri (Scorm, AIIC gibi içerik dönüşümleri),

• Hızlı içerik yaratabilme, ekleyebilme ve yetkilendirme araçları,

• İçerik oluşturmada kullanılan diğer araçlara (Dreamweaver, Flash, Word, PowerPoint gibi) destek,

• Dağıtım ortamının esnekliği ve performansı,

• Uyarlanabilir öğrenme desteği ve dinamik içerik oluşturabilme (örneğin bir öğrencinin başarı oranına göre 
ön sınavlar oluşturup önerebilmesi),

• Mevcut materyali kullanarak kolaylıkla eğitim içeriği hazırlayabilme imkânı,

• Çeşitli tipteki içerikleri destekleme,

• Öğrencilerin yüksek katılımını sağlama ve destekleme imkânı,

• Öğrencileri kaydetme ve tanıma için güvenli ve kolay mekanizma,

• Öğrenci ve öğretmen için gelişmiş yönetim araçları,

• Gelişmiş iletişim ve etkileşim araçları.

ÖYS başta eğitim-öğretim kurumları olmak üzere özel amaçlı olarak insan kaynaklarının gelişimi için işletmeler 
ve genel amaçlar için değişik birçok kurum tarafından kullanılmaktadır.  Şu an için piyasada ellinin üzerinde açık 
kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemi olmakla birlikte birçok ticari yazılım da mevcuttur (Özarslan, 2008). 

Açık kaynak kodlu LMS’ lerden bazıları şunlardır; ATutor: http://www.atutor.ca/, Bodington: http://www.
bodington.org/ , Sakai: http://www.sakaiproject.org/, Dokeos:   http://www.dokeos.com/ , Drupal: http://www.drupal.
org/ , eFront: http://www.efront.gr/ , Docebo: http://www.docebo.org/ , Moodle: http://www.moodle.org/ , OLAT: 
http://www.olat.org/ , DotLRN: http://www.dotlrn.org/, eStudy: http://www.estudy.sourceforge.net/, Claroline: http://
www.claroline.net/ .

 Aydın ve Biroğul (2008) Unesco web sitesinde yer alan açık kaynak kodlu eğitim yazılımlarını incelemişlerdir. 
Unesco web sitesindeki puanlamaya göre ilk 4 sırada bulunan açık kaynak kodlu eğitim yazılımları ve özellikleri Tablo 
1.’de  görüldüğü gibidir.  
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Tablo 1.  Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Analizi

 

Yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar sonucunda Moodle öğrenme yönetim sisteminin diğer sistemler arasından 
sahip olması gereken ve eğitsel kaliteyi artıracak birçok özelliği içerdiği gözlenmiştir (Önal, Kaya ve Draman, 2006). 
Gerek kurulumu ve kullanımı açısından, gerekse sunduğu araçlar ve kullanıcıya sağladığı kullanım kolaylığı açısından 
Moodle, en uygun öğrenme yönetim sistemlerinden biridir (Usta, 2007).

2.2. Moodle

Moodle, web tabanlı ders ve web sitesi oluşturmak için kullanılabilen açık kaynak kodlu bir Öğrenme Yönetim 
Sistemi yazılımıdır. Kelime olarak Moodle “Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ( Esnek Nesne 
Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamı)” anlamındadır. Moodle, 196 ülkede kullanılmakta olup, 70 ayrı dil desteği 
vermekte ve 75,000 kayıtlı kullanıcısı bulunmaktadır. Moodle; php tabanlı, açık kaynak kodlu online eğitim sistemidir. 
Linux, Unix, Windows ve Mac OS X işletim sistemlerine destek verir. Üyelik rol tabanlıdır. Her kullanıcının sunucu 
da tek bir hesabı vardır ve yetkilendirme bunun üstünden yapılır (www.moodle.org; Pala ve Doğan, 2009).  
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2.2.1.  Moodle’ ın Genel Özellikleri

Moodle öğrenme yönetim sisteminin genel özellikleri şunlardır (Güyer ve Üstündağ, 2008; Aydın ve Biroğul, 
2008) :

• Tamamıyla ücretsizdir. Bu nedenle test edici kitlesi çok geniştir.

• Her türlü işletim sistemine destek verir.

• Büyük bir geliştirici ve eğitimci kitlesine sahiptir. Bu nedenle kısa sürede yeni sürümler geliştirilmekte ve 
yeni özellikler (modüller) eklenebilmektedir.

• Açık kaynak kodlu (GPL lisanslı) olduğu için güvenlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere göre çok 
daha hızlıdır.

• Öğrenme iletişim araçları olarak tartışma forumu, dosya alış verişi, e-posta, takvim ve not tahtası ve gerçek 
zamanlı sohbet imkânına sahiptir.

• Verimlilik araçları olarak dersin takvim üzerinde ilerleme durumu görüntülenebilir. Programda öğrencilere 
yardım ve yönlendirme desteği sunulabilir. Öğrenciler görüşme ve tartışmalar içinde arama yapabilirler.

• Öğrenci kullanım araçları olarak öğrencinin kendini değerlendirmesi için öğrenci kişisel sayfaları 
bulunmaktadır.

• Yazılımın destek araçları olarak kimlik denetimi, kurs yetkileri düzenleme, sunucu hizmetleri ve kayıt 
entegrasyonu bulunmaktadır. Sistem, kimlik denetimi için temel kullanıcı ismi ve şifresini kullanır. 
Yöneticiler için farklı grup rollerinden erişim olanakları vardır. Bunlar; yöneticiler, eğitmenler, öğrenciler 
ve konuklardır.

• Eğitmenler, öğrencilerin kursta kullanılmak üzere sınırlandırılmış metin dosyalarını kaydedebilir veya 
öğrenciler kendi kayıtlarını yapabilir.

• Eğitmenler özel tarihlere tartışmalar veya kurs etkinlikleri koyabilirler. Sistem eş zamanlı olarak kurs 
tarihlerini kurumsal takvime göre ayarlar.

• Eğitmenler soruları çoktan seçmeli soru, çoktan yanıtlı soru, hesaplama, kısa cevaplı ve karşılaştırmalı 
soruları otomatik olarak oluşturabilirler. Soruların her bir cevabı ayrıntılı geri bildirim ve izlenimi içerir.

• Eğitmenler kurs içeriğine erişen her öğrencinin IP adresi, tartışma forumları, kurs değerlendirmeleri ve 
ödevleri raporlandırabilir ve bunu ne sıklıkta olacağı ayarlanabilir.

• Yazılımda üç çeşit kurs kalıbı bulunmaktadır. Bunlar haftalık düzenlenen etkinlikler, konularla düzenlenen 
etkinlikler ve sosyal içerikli tartışmaların yapıldığı kurs tipidir.

3. Uygulama

Harmanlanmış öğrenme ortamının çevrimiçi boyutunu oluşturmak üzere bir Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) 
olan Moodle kullanılmıştır. “Canlıların Sınıfl andırılması ve Biyolojik Çeşitlilik” ünitesi, öğretim programı da göz 
önünde bulundurularak 8 konu halinde Moodle aracılığıyla www.e-biyoloji.net web adresi üzerinden erişime açık 
hale getirilmiştir. Web sitesinde her konu için; özet, video görüntüleri, görsel sunum (Powerpoint), animasyonlar, 
ilgili bağlantılar, sözlük, quiz, araştırma konusu (ödev) ve forum kısımları hazırlanmıştır. Yüz-yüze ortamda, 
araştırma ödevlerinin sunumu, hazırlıklı gelen öğrencilerle soru-cevap ve tartışma şeklinde konunun işlenmesi 
gerçekleştirilmiştir. Sınıf içinde internete bağlı bir bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler 
değerlendirilip anlaşılmayan noktalar öğretmen tarafından açıklığa kavuşturulmuştur.

Öğrencilerin açılan derse katılabilmesi için kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Öğrenciler açılan dersi tıkladıkları 
zaman karşılarına kullanıcı giriş ekranı çıkmaktadır (Resim 1.). Sol taraftaki kısımda kullanıcı adı ve şifre girilerek 
kayıtlı öğrenciler veya öğretmenler derse giriş yapabilmektedir. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler sağ taraftaki yönergeyi 
izleyerek yeni hesap formunu doldurmak zorundadır (Resim 2.). Bu formda; siteye giriş yapmak için kullanacakları 
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kullanıcı adı ve şifresi, aktif bir mail adresi ve bir takım kişisel bilgiler yer almaktadır. Gerekli bilgiler girildikten 
sonra kayıt işlemi tamamlanmaktadır. Yeni hesap oluşturulduğu an öğrencinin mail adresine bir link gönderilmektedir. 
Bu linkin tıklanmasıyla derse kayıt işlemi onaylanmaktadır. 

Resim 1. Kullanıcı Giriş Ekranı 

Resim 2. Yeni Hesap Oluşturma Ekranı

Öğrenciler derse giriş yaptıktan sonra karşılarına birçok bölümden oluşan ders ekranı çıkmaktadır (Resim 3.).  
Ders sayfası haftalık taslak seçilerek düzenlenmiştir. Böylece ders programına uygun olarak; o hafta hangi konu 
işlenecekse öğrenciler sınıfa gelmeden önce bu konuyla ilgili içerik erişime açılmaktadır. Ders ekranında öncelikle; 
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uygulanan yöntem ve uygulama esnasında öğrencilerden beklenen davranışlar hakkında bilgiler verilip, dersle ilgili 
duyuruların yer aldığı bir haber forumu eklenmiştir. 

Resim 3. Ders Ekranı

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada “Canlıların Sınıfl andırılması ve Biyolojik Çeşitlilik” ünitesinin harmanlanmış öğrenme ortamına 
uygun olarak Moodle ÖYS aracılığıyla düzenlenmesi anlatılmıştır. Moodle ÖYS aracılığıyla sunulan çevrim içi 
araçlar sayesinde öğrencilere derse hazırlıklı gelme, kendi hızında öğrenme, istediği kadar tekrar yapabilme, kendini 
sınayabilme, sınıf içinde sormaya fırsat bulamadığı soruları sorabilme, sınıf arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle 
sınıf dışında da iletişim kurabilme, ders materyallerine istediği yerden istediği zaman ulaşabilme gibi olanaklar 
sunulmuştur. Bu avantajların yanı sıra, bazı videoların geç açılması, velilerin öğrencilerin internette fazla zaman 
geçirmelerini istememeleri, bilgisayar ekranından yazı okumanın bazı öğrencilere sıkıcı gelmesi, öğrenciler için 
eğlenceli olabilecek bazı etkinliklere ( bulmaca, yarışma vb.) yer verilmemesi gibi dezavantajların da ortaya çıktığı 
görülmüştür. Yapılan çalışmalarda çevrim içi öğrenme ortamı olarak Moodle gibi gelişmiş ÖYS kullanmanın; çevrim 
içi araçlarla harmanlanmış öğrenmenin zenginleştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır (Rovai&Jordan, 
2004; Shehab, 2007; Altun ve dig., 2008). Dağ (2010)’a göre, öğrenmenin harmanlanmasında ÖYS’nin aktif olarak 
kullanılması, bu tür sistemlerin sunduğu araçlar göz önüne alındığında etkileşim olanakları fazla olan harmanlanmış 
öğrenme ortamlarının oluşturulmasında etkili olacaktır. Bu doğrultuda aşağıdaki önerilere yer verilebilir:

• Öğrencilerin bilgisayar ve internet erişimine sahip olma durumları uygulamadan önce belirlenmeli ve buna 
göre düzenlemeler yapılmalı.

• Web sayfasının içeriğinde çoklu ortam uygulamalarına yer verilmeli.

• Web sayfasının içeriği uygulamalar başlamadan önce hazır hale getirilmeli; video, animasyon vb. etkinliklerin 
düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. 

• Web sayfasının içeriğinde yarışmalar, bulmacalar gibi eğlenceli uygulamalara da yer verilebilir.
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• Öğrencilerin web sayfasındaki etkinlikleri gerçekleştirme düzeyleri sık sık takip edilmeli.

• Ailelerin, çocuklarının internette vakit geçirmeleri konusunda kaygı duyması doğru olmakla birlikte 
internetin tamamen yasaklanması doğru bir yaklaşım değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı aile destek 
birimleri ya da okulların rehberlik hizmetleri aracılığıyla bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNDEN YARARLANARAK 

FEN BİLİMLERİNİN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR KULLANIMININ 

ÖNEMİ VE  BASİT ARAÇLARLA YAPILAN DENEYSEL ETKİNLİKLERİN  

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mahmut SARI*

Özet

Bilim  ve  teknolojinin  hızlı bir şekilde  geliştiği  ve  değiştiği  günümüzde  öğretme  
öğrenme ortamlarında öğretim amaçlı araç-gereç kullanımının büyük önemi vardır. Öğretim 
amaçlı araç-gereç araç-gereç kullanılarak anlatılmasında  anlatılan bilginin kalıcı ve etkili 
olacağı aynı zamanda uzun süre unutulmayacağı bilinmektedir. Bilgilerin kalıcı olması ve daha 
iyi kavranması, öğrencinin yaparak, görerek ve yaşayarak öğrenmesiyle mümkün olur. Fen  
derslerinin  öğretiminde  araç-gereç  kullanmanın  yararları  başarıyı  artırmanın yanında, 
fen bilimlerine karşı olumlu davranışlar geliştirme ve  olumsuz etkileri azaltma bakımından 
önemli görülmektedir.  Okullarımızda fen bilimlerinin öğretiminde araç-gereçlerin kullanıldığı, 
yaparak yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan bilimsel yöntemle verilmesi, öğrencilerin deney 
ve gözlem yaparak yaratıcılıklarının gelişmesine neden olan laboratuar yönteminin gerekliliği 
herkesçe bilinmektedir.   

Bu  çalışma,  basit  araç  gereçler kullanılarak  yapılan  fen  deneyleri  konusunda  öğretmen 
adaylarının görüşlerini belirlemek ve  yapılan etkinlikler sonrasında  öğretmen  adaylarının    
bu  konudaki  deneyimlerini öğrenmek  amacıyla yapılmıştır.  Bu  çalışma,  2010-2011  eğitim-
öğretim  yılında ilköğretim  bölümü  sınıf öğretmenliğinde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencileriyle 
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının görüşlerinden elde edilen verilere göre  basit araç 
gereçlerle fen deneyleri gerçekleştirme  ve  yapılan  deneylerden  yararlanarak  yeni  deneyler 
gerçekleştirebilecekleri sonucuna varılmıştır. Fen bilimlerinin öğretiminde laboratuarın önemli 
olduğu fen konularının daha basit ve ucuz araç-gereçlerle yapılabilecek şekilde programa dahil 
edilmesi, öğretmen adaylarının basit araç-gereçler kullanarak fen deneylerini  gerçekleştirme  
konusundaki  becerilerini  daha  da  geliştirebilmeleri  için laboratuar çalışmalarına gereken 
önem verilmelidir.  

Anahtar sözcükler: İlköğretim, fen ve teknoloji, araç-gereç, deney, laboratuar

* Dr., Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Antalya-Türkiye Mahmutsari07@yahoo.com.tr
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GİRİŞ

 Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişmeler karşısında toplumun ilerlemesi; yapıcı, yaratıcı ve eleştirici 
düşünme yeteneğine sahip bireylerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Bu düşünce yeteneğinin kazandırılması 
ilköğretimle başlar ve daha sonrası için temel oluşturur. Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemimizde 
temel amaç, öğrenciye mevcut bilgileri aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak  yani ezberden çok, 
kavrayarak öğrenme olmalıdır. Tüm bu kazanımların oluşması için öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, 
öğrenme sürecine aktif olarak katılımları sağlanmalıdır.  Bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında Fen bilimleri 
gelir. Fen bilimlerinin en önemli işlevi, bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişmelere ayak uydurabilmek 
için bireylerin bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamasıdır. Bilim okuryazarlığı, bilimin doğasını 
ve bilimsel bilgiyi anlamaktır.  Bilim okur-yazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların 
çözümünde öğrendikleri bilgileri kullanarak daha somut  çözüm yolları önerirler.  Bu nedenle fen bilimlerinin etkili 
ve kalıcı olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Fen okuryazarı bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin  büyük önemi 
vardır. Üniversiteler öğrenciye çeşitli alanlarda bilimsel bilgi veren ve bunlara ulaşma yollarını gösteren, toplumun 
beklentilerine uygun bireyler yetiştiren kurumlar olması nedeniyle özellikle eğitim fakülteleri bu açıdan büyük önem 
kazanmaktadır. 

 Bilim ve teknolojinin  hızla geliştiği günümüzde fen bilgisi eğitimi çok farklı teknik ve yöntemlerle 
gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler içerisinde en etkili olanlardan biri  de laboratuar yöntemidir. Laboratuvar 
yöntemi, kalıcı öğrenme ve öğrencilerin bireysel ya da gruplar halinde çalışmalarına imkân sağlayan bir öğretim 
yöntemidir.  Laboratuar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli bir 
işleve sahip olan ve öğrenilmek istenilen konunun veya kavramın yapay olarak öğrenciye birinci elden deneyimle 
veya gösteri yoluyla verildiği bir ortamdır(11). Laboratuar ortamında öğrenciler  yaparak-yaşayarak öğrenmeye 
dayalı etkinliklerde bulunmalarından dolayı laboratuar, fen öğretiminin ayrılmaz bir parçasıdır (2). Laboratuarda 
teorik bilgiler pratiğe dönüştürülür, deneyim kazanılır,  el becerileri geliştirilir, öğrenciler birlikte çalışmayı ve 
paylaşmayı öğrenir.  Laboratuarlı fen öğretimi bireylere soru sormayı, problem belirlemeyi ve çevresindekilerle ortak 
çalışarak çözüm aramayı öğretir. Bu durumda fen derslerinin iyi anlaşılabilmesi için laboratuarlı bir eğitimin şart 
olduğunu söyleyebiliriz. Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarların önemi ve  laboratuvar çalışmalarının gerekli olduğu 
söylenmesine rağmen, fen derslerinde laboratuar etkinliklerinin yapılmadığı yapılan deneylerin  çoğunlukla gösteri 
deneyi şeklinde olduğu, öğretmenlerin  laboratuvar etkinliklerine gereken önemi vermemekte veya verememekte 
olduğu bilinmektedir. Okullarda laboratuvar uygulamalarının gerçekleştirilememesinde birçok faktörün etkili olduğu 
dile getirilmektedir. Bunun nedeni olarak laboratuarların olmayışı veya  araç-gereç bakımından yetersiz olması,  
laboratuvarların fi ziki şartlarının elverişli olmaması, sınıf mevcutlarının kalabalık olması, öğretmenlerin etkinliklerin 
uygulanması ile ilgili meslekî bilgi ve becerilere sahip olmamaları gibi etkenler önemli rol oynamaktadır(1,9,14). 
Laboratuvar etkinlikleri öğrenciye, araştırma ve gözlem yapma, , problem çözme becerilerini geliştirmesine ve bilimsel 
araştırma yöntemlerine yardımcı olmaktadır. Kalıcı ve etkili fen öğretimi için öğrenme ortamlarını hazırlayacak olan 
öğretmenlerin fen bilimlerine ve uygulama laboratuvarlarına karşı bilgi, beceri ve tutumlarının istenen düzeyde olması 
gerekmektedir. Fen ve teknoloji konularının öğretilmesinde deney yapmanın gerekli olmasının yanında,  kavram 
öğrenmeye ve fen’e karşı pozitif tutum geliştirmeye etkisi olduğundan deneylerle  öğrenilen fen dersleri öğrencilerin 
ilgilerini uyandırır ve onların fen öğrenmede ısrarlı olmalarını sağlar. Deneyler yoluyla öğrenilen fen, çocukların soru 
sormalarını ve hazır cevaplara rağbet etmemelerini sağlar(10). 

Fen deneyleri fen derslerindeki öğrenme yaşantılarının gerekli ve ayrılmaz bir parçası olup, öğrencilerin hem fen 
kavramlarını hem de bilimsel yöntemi öğrenmeleri için somut yaşantılar sağlar. Bu yüzden laboratuar uygulamaları, fen 
eğitiminin ayrılmaz bir parçası ve odak noktasıdır. Fen bilimlerinin daha iyi anlaşılıp öğrenilmesi, kullanılacak araç–
gereç ve öğretim tekniklerindeki gelişmelerin desteğiyle olacaktır. Fen bilimleri eğitimi; öğrenci–öğretmen–öğretim 
araç-gereçlerinin eksiksiz ve uyumlu bir şekilde bir arada bulunması ile sağlanabilir(3). Laboratuar çalışmaları fen 
bilimleri için önemli olmasına rağmen öğrenciler için laboratuar çalışmaları sıkıcı ve zaman kaybı olarak görülmekte 
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ve bu durum laboratuar programlarının ihmal edildiğinin göstergesidir. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin fen 
laboratuvarlarını verimli bir şekilde kullanmadıklarını göstermektedir. Fen öğretmenleri okullarda ya hiç deney 
yapmamakta ya da çok sınırlı düzeyde ve çoğunlukla gösteri deneyleri yapmaktadırlar. Bunun temel nedeni, okullarda 
araç gereç yokluğu ya da laboratuvar dersliği olmaması değil, önemli ölçüde öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde 
laboratuvar çalışması düzenleme ve yürütme becerilerinin düşük düzeyde kalmasıdır(6). 

MATERYAL VE METOD

Bu çalışmada, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin, basit araç gereçler kullanılarak yapılan fen deneyleri konusundaki  
görüşlerini belirlemek ve basit araç gereçlerle yapılan etkinlikler sonrasındaki kazanımlarını ve laboratuar uygulamaları 
hakkın daki düşüncelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini, T.Ü. Eğitim fakültesi sınıf 
öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları ve  çalışma grubunu,  2009-2010 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 
Fen ve Teknoloji Laboratuvar uygulamaları dersini alan 44 normal öğretim, 48 ikinci öğretim olmak üzere toplam 
92 ikinci sınıf öğrencileri  oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların  %22’sini(20) erkek, %78’ini(72) bayan öğretmen 
adayları oluşturmaktadır. Çalışma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde sınıf öğretmenliğinde okuyan 92 
öğrenci ve yapılan deneylerle sınırlıdır.

Çalışmada gerçekleştirilen etkinlikler ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretim programlarından seçilmiştir. 
Laboratuvar çalışması başlamadan önce, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak basit ve ucuz araç-gereç deyince ne 
anlaşıldığı, basit ve ucuz araç-gereçlerle  deney yapmanın öğrenciye katkısının neler olduğu, fen deneyleri yapabilmek 
için sınıfta ne gibi değişiklikler yapılabilir gibi konular hakkında öğrencilere bilgi verilmiştir. Laboratuvar ortamında 
gerçekleştirilmesi kolay ve araştırmacı tarafından belirlenen ve öğretmen adaylarının ilginç buldukları ve beceri 
kazanmak istedikleri bazı deneyler  öğretmen adaylarına yaptırılmıştır. Deneylerde basit malzemeler kullanılmış ve 
öğretmen adayları tarafından grup deneyi olarak yapılmış ve yapılması zor deneylerin seçilmesine dikkat edilmiştir. 
Çalışma 2009-2010 öğretim yılı bahar yarıyılında gerçekleştirilmiş ve araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Öğretmen 
adaylarının basit araç-gereçlerle deney yapma çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerini belirlemek amacıyla deneylerden 
sonra öğretmen adayları ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Öğretmen adaylarına  kişisel bilgilerini içeren ve 
basit araç –gereçlerle yaptığınız deneylerin size ne gibi yararları oldu, basit araç-gereçlerle yapılan etkinliklerle ilgili 
görüşleriniz nelerdir, yapılan etkinliklerden  yararlanarak yeni deneyler oluşturabilir misiniz, şeklinde  açık uçlu 
soruları içeren bir anket uygulanmıştır. 

Fen ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersinde basit araç-gereçlerle yapılan deneyler ve deney yapma 
etkinlikleri, laboratuar şartları hakkındaki düşünceleri, etkinliklerin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar 
ve öğrencilerin laboratuar uygulamaları hakkındaki  görüşlerinin  belirlenmesinde mülakat ve anket  yöntemi 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler, yüzde ve frekans olarak, normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri için ayrı 
ayrı ifade edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen veri sonuçlarına göre, öğretmen adayları,  fen ve teknoloji 
laboratuar uygulamaları dersinde yapılan etkinliklerin  meslek hayatlarına katkıda bulunacağını ve eğlenceli bir 
ders olduğunu ifade etmişlerdir.

BULGULAR VE YORUM 

Basit araç gereçlerle deney yapma konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemeye yönelik olarak  
uygulanan anket verilerinin yorumlanmasında ankete katılan öğretmen adaylarının %22’si (20) erkek, %78’i (72) 
bayandır. Bu bölümü seçme durumlarına göre öğrencilerin %78’i  isteyerek seçtiklerini ve öğretmen olmak istediklerini, 
%22’si puanları ancak bu bölümü  seçmelerine yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının ortaöğretime 
göre dağılımları aşağıdaki tablo da gösterilmiştir. 
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Öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türü N % 

Anadolu Öğretmen Lisesi 2 2
Anadolu Lisesi 47 51 
Normal Lise 31 34 
Süper Lise 3 3 
Çok Programlı Lise 9 10 
Toplam 92 100 

Anket sonuçlarına göre öğretmen adaylarının, basit araç gereçler kullanılarak yapılan fen deneyleri ve laboratuar 
uygulamalarında yapılan etkinlikler sonrasında kazanımlarının olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda birinci öğretimde 
okuyan öğrencilerin görüşleri %86, ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin görüşleri  %87  olarak belirlenmiştir. Buna 
göre birinci öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri arasında basit araç-gereçlerle yapılan etkinliklerle ilgili görüşlerinde 
anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

 Öğretmen adaylarının %82’si gibi büyük bir oranda sınıf mevcudunun kalabalık olmasından dolayı basit araç-
gereçle deney yapmanın olumsuz etkilendiğini ifade ederken sadece %18’i bu fi kre katılmadıklarını belirtmektedirler. 
Fen ve teknoloji derslerinin öğretiminin verimli bir şekilde yürütülebilmesinde önemli unsurlardan biri öğretim 
programı veya müfredattır. İhtiyaçlara cevap veremeyen bir müfredatın varlığı öğretimi olumsuz etkilemekte ve 
öğretmen ile öğrencilerin motivasyonlarını azaltmaktadır. 

Araç-gereç, laboratuar imkanları ve uygulama yapacak fi ziksel alanlar yeterlidir görüşünde olan öğretmen adayları 
%69, bu görüşün aksini ifade eden  öğretmen adayları ise %31 dolaylarındadır. Bu sonuç, laboratuar ve uygulamaların 
gerçekleştirilebilmesi gerekli olan fi ziksel alan ve araç-gereç gibi fen ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersinin 
öğretimini destekleyen unsurların yeterli olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Öğretmen adaylarının yaklaşık %74’ü 
basit araç-gereçlerle yapılan deneysel etkinliklere karşı gereken ilgiyi gösterdiklerini, %26’sı ise yapılan etkinliklere 
ilgisiz olduğunu savunmaktadır. Bu orandaki bir ilgisizliğin nedenleri sınıf mevcudunun kalabalık olması, öğrenci 
merkezli öğretim yöntemlerinin uygulanamaması ve laboratuar eksiklikleri gibi  yetersizlikler olarak özetlenebilir.

Öğretmen adaylarının %82’si fen ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersinde yapılan etkinliklerin ilköğretim 
okullarında uygulanabileceğini belirtirken %18’i fen ve teknoloji dersini anlatmada yetersiz olacağını savunmaktadır. 
Bu durum fen ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersinin ilköğretim fen ve teknoloji dersinin  öğretimine hem alan 
bilgisi ve hem de pedagojik formasyon yönüyle beklenilen oranda katkı yaptığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Öğretmen adaylarının %88’i  basit araç-gereç kullanarak fen ve teknoloji dersini daha etkili olarak anlatabileceklerini 
ve öğrendiklerinin öğretmenlik mesleğinde faydalı olması bakımından  öğrenmek istediklerini ve öğrenilen bilgilerin 
öğretmenlik mesleğinde işlerine yarayacağını belirtmişlerdir. %12‘si  aksi yönde görüş belirtmişlerdir.  Etkinliklere 
katılan öğretmen adaylarının %53’ü  laboratuar deney föylerinin yeterli olmadığını ve başka yardımcı kaynaklara 
ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş belirtirken,  %47’si ise laboratuar deney föylerinin yeterli olduğunu ve başka 
kaynaklara ihtiyaç duyulmadığını belirtmişlerdir. Laboratuvar deney föylerinin deneysel etkinliklerin yapılmasında 
çok önemli olduğundan bunların hazırlanmasında gereken önemin verilmesi gerekir. Öğretmen adaylarının %58’i fen 
ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersi için ayrılan sürenin yeterli olmadığını, %42’si ise sürenin yeterli olduğunu 
belirtmişlerdir. Yapılan etkinliklerin deneyler yaparak ve yaşayarak öğrenmeye yönelik olması nedeniyle zaman 
açısından  sıkıntıların doğmasına yol açmaktadır. Bu nedenle öğretmen adayları yapılan etkinlikleri hızlı bir şekilde 
tamamlama yoluna gitmekte ve bu da öğrenciler arasında yapılan etkinlikleri ve anlatılan  konuları anlama bakımından 
önemli sorunlar oluşturmaktadır.  Laboratuvarda yapılan etkinliklerin çoğunda güncel hayatla bağlantı kurulmuyor, 
fi krine öğretmen adaylarının %70’i katılırken bu fi kre karşı gelenlerin oranı ise %30 dur. Bu sonuç, öğrencilerin fen 
ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersinin işlenişinde günlük yaşamla çok fazla ilgisi olmayan ve hayatta pek fazla 
yararı olmayan bir ders olarak algılamalarına yol açmaktadır. Nitekim bu sonuca benzerlik gösteren bir diğer madde 
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de yer alan öğretmen adayları tarafından laboratuarların yeterince kullanılamamasının sebepleri arasında kalabalık 
sınıfl ar, araç-gereç ve laboratuar imkanlarının yetersizliği gibi nedenler sıralanabilir.

Fen ve teknoloji laboratuar uygulamaları dersinde yapılan etkinlikleri anlatmaktan hoşlanan öğretmen adayları 
%76 civarında iken bu yapılan etkinlikleri anlatmaktan hoşlanmayanlar ise %24 dolaylarındadır. Bütün olumsuzluklara 
rağmen öğretmen adaylarının fen ve teknoloji laboratuvar uygulamaları dersini anlatmaktan büyük oranda hoşlanmaları 
bu dersin öğretimine karşı olumlu tutum  içinde olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin çoğunun fen ve teknoloji 
dersini ezber ders olarak düşündüklerini belirten öğretmen adayları %78 iken bunun tersi yönde görüş belirtenler 
ise %22 olarak bulunmuştur. İnsanın kendini sürekli geliştirmesi ve yeniliklere karşı açık olması onun doğasından 
kaynaklanan bir durumdur. Bu durumda öğretmen adayları  kendilerini geliştirmeye yönelik olumlu davranışları %72 
olmasına rağmen bu görüşte olmayanların  karşı çıkanlar ise %28 dir.

Basit araç-gereçlerle yapılan deneylerden yararlanma ve yapılan bu deneylerden yararlanarak yeni deneyler 
geliştirebileceğinize inanıyor musunuz sorusuna, birinci öğretim öğrencilerinin %76’sı bu deneylerle yaparak-yaşayarak 
öğrenmenin  gerçekleşebileceğini verilen bilgilerin kalıcı olacağına inandıklarını, ikinci öğretim öğrencilerinin 
%74’ü basit araç gereçlerle deney yapılabileceğini öğrendiklerini ve basit araç gereçler kullanarak farklı deneyler 
yapılabileceğine inandıklarını, %81’i  daha önceden bilmedikleri yeni deneyleri izlediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca hem 
birinci ve ikinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerin %12’si yapılan etkinliklerden yeterince yararlanamadıklarını 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin hemen hemen tamamına yakını %88’i yapılan bu deneylerden yararlanarak yeni deneyler 
gerçekleştirebileceklerine inandıklarını belirtmişlerdir.  Buradan elde edilen sonuçlar  her iki grup öğretmen adayları 
için basit araç-gereçlerle  yapılan etkinliklerin yararlı olduğu sonucu çıkarılabilir.

Tablo : Basit araç-gereçlerle yapılan etkinliklerle ilgili I. ve II öğretim öğrencilerinin görüşleri.

I. Öğretim II. Öğretim
Öğretmen adaylarının görüşleri N               % N               %

Bu dersin işlenişini diğer derslerden farklı olduğunu düşünüyorum. 34               77  32             67
Basit araç-gereçlerle yapılan deneylerin fen ve teknoloji konularının 
öğretiminde daha yararlı olacağını düşünüyorum. 36               82 38              79

Bu tür etkinliklerin daha sonraki sınıfl arda da yapılmasını istiyo-
rum. 32               73 34              71

Basit araç-gereçler kullanılarak yapılan etkinlikleri olumlu 
bulduklarını ve yapılan etkinliklerle yeni kazanımlar edindim. 38               88 41              85

Yapılan etkinliklerin hazırlanması durumunda bilgi alış verişinde 
bulunduk. 33               75 36              75

Basit araç-gereçler kullanılarak yapılan etkinlikler hakkındaki görüş ve önerilerini belirten öğretmen adaylarının 
büyük çoğunluğu, bu dersin işlenişini diğer derslerden farklı olduğunu, yapılan deneylerin fen ve teknoloji konularının 
öğretiminde daha yararlı olacağını  bu tür etkinliklerin daha sonraki sınıfl arda da yapılmasını istediklerini, basit araç-
gereçler kullanılarak yapılan etkinlikleri olumlu bulduklarını ve yapılan etkinliklerle yeni kazanımlar edindiklerini 
yapılan etkinliklerin hazırlanması sırasında bilgi alış verişinde bulunduklarını belirtmişlerdir. Bu tür etkinliklerden 
öğrencilerin yararlandıkları ve başarılı olduğu varsayılabilir. Yapılan etkinliklerle ilgili çalışmalarda öğretmen 
adayları arasında olumsuz görüş belirten olmadığından basit araç-gereçlerle yapılan etkinliklerin başarılı olduğunu 
söyleyebiliriz. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

 Fen bilimlerini diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik; gözlem ve deneye önem vererek öğrencinin soru 
sorma, araştırma yapma becerisini geliştirme ve ortaya çıkan sonuçları yorumlayabilme olanağı sağlamasıdır. Bu 
nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve kalıcı olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Anlamlı ve kalıcı öğrenme 
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için en etkili yöntem laboratuar yöntemidir. Fen  öğretiminde laboratuvarın önemi ve laboratuvar destekli fen bilgisi 
öğretiminin öğrenci başarısına etkisi üzerine yapılan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Laboratuvarda, yaparak yaşayarak 
yapılan bir öğretim, tüm duyu organlarını kullanma imkânı verir ve sebep-sonuç yorumu yapma zorunluluğu nedeniyle  
beceriler kazandırma olanağı sağlar.  Fen bilimleri eğitiminde en iyi başarının deneysel yönteme dayalı öğrenme ile 
kazanılacağını ve deney ağırlıklı öğretim yönteminin, öğrenmede başarı düzeyini artırdığı ve bilginin kalıcılığına 
önemli ölçüde etki sağladığı, ancak bunun da bu konuda iyi yetişmiş öğretmenlerle gerçekleşeceği fen deneylerinin 
amaca uygun olarak gerçekleştirilmesinde öğretmenlerin anahtar unsur oldukları  bilinmelidir.(4,7). Deneyler 
kullanılarak öğretilen fen bilimleri, öğrencilerin bilgi ve beceri bakımından daha donanımlı bir hale gelmesine neden 
olmaktadır(8,13). Fen bilimlerinin öğretiminde, laboratuvarların verimli kullanılması ve basit araç-gereçlerle deney 
yapabilmek için öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında gerekli önemin verilmesi gerekir. Bu nedenle öğretmen 
yetiştiren eğitim fakültelerinin bu süreci takip ederek, öğretmen adaylarının gelişmelerine yardımcı olmaları 
kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak gündeme gelmektedir(5). 

 Fen eğitiminde  amaç sağlam bir temel oluşturmak ise bunun için deneysel çalışmaların doğru ve yeterli bir 
şekilde yapılması ve yaptırılması gerekir.  Fen konularının daha kalıcı ve etkili olarak öğretilmesinde önemli bir işleve 
sahip olan laboratuarın  müfredattaki sayısı artırılarak ve basit araç-gereçler yardımıyla etkinliklerin yapılabileceği 
konusunda  bilgiler verilerek öğrencinin meslek hayatına daha donanımlı olarak  hazırlanması sağlanmalıdır. 
Eğitimde istenilen sonuçlara ulaşmak için eğitimin temel öğesi olan öğretmen adaylarına eğitimleri sırasında gerekli 
bilgilerin ve basit araç gereçlerle deney etkinlikleri yapma konusunda yetiştirilmelerinde gereken önemim verilmesi 
gerekmektedir. Buna nedenle öğretmenlerin nitelikli ve kaliteli bir öğretmen kimliği kazanmaları ise hizmet öncesi ve 
hizmet öncesi verilen eğitimin kalitesiyle sağlanabilir (12).

  Basit araç-gereçler kullanılarak ve deneylerle zenginleştirilen derslerin öğretme-öğrenme sürecine  olumlu 
etkileri vardır. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için yeni bilgileri daha iyi hatırlarlar. Dersler daha 
eğlenceli hale geldiği için, akademik olarak başarılı olmayan ya da daha önce derslerde ilgisiz olan öğrenciler  derslere 
katılmaya başlarlar. Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri, öğrencilerin basit cihazlar tasarlayabilmeleri için bilgi 
ve beceri kazanmalarını sağlayabilir. Bu tür deneylerde öğrenciler, deney düzeneklerini kendileri oluşturacaklarından 
fen’in doğasını, temel kavramlarını, ilkelerini ve yasalarını daha iyi kavrayabilirler. Basit araç-gereçlerle yapılan 
laboratuar çalışmalarında normal laboratuvarlardan farklı olarak, özel araç gereç ve ortamın olmasına gerek duyulmaz.  

Öğretmen adaylarının görüşlerini yansıtan bu araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları fen ve 
teknoloji dersinin öğretiminde laboratuarın önemi ve basit araç-gereçlerle yapılan fen deneyleri hakkındaki görüşlerin 
tümüne katıldıkları anlaşılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, öğretmen adaylarının çevresel olanaklardan 
yararlanarak basit araç-gereçlerle öğretim materyali geliştirme konusunda pozitif yönde görüş belirtmişlerdir. 

Öğretmen adaylarının  basit araç-gereçlerle yapılan fen deneyleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Öğretmen adayları fen derslerini deney yöntemini kullanarak işlemek istedikleri ve deney 
yöntemini kullanabilme bakımından kendilerini yeterli bulmaktadırlar. Ancak öğretmen adaylarının bazı konularda 
deney yapmada güçlük çektikleri tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlardan, sınıf öğretmen adaylarının 
basit araç gereçlerle fen deneyleri yapmada daha çok istekli oldukları görülmüştür. 

Öğretmen adayları arasında basit araç-gereçlerle yapılan fen deneyleri ile ilgili görüşleri arasında deneyim 
bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile basit araç-gereçlerle yapılan fen 
deneyleri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Farklı cinsiyetteki öğretmen adaylarının fen 
deneyleri gerçekleştirmenin gereğine inanma ve bu inançlarını eyleme dökme konusundaki tutum ve davranışlarında 
farklılık bulunmadığı söylenebilir. Öğretmen adaylarının hemen hemen hepsi basit araç-gereçler kullanarak deney 
yapabileceklerini göstermektedir.  

Bu çalışmada öğretmen adayları, yapılan etkinliklerden sonra basit araç-gereçler kullanarak farklı deneyleri 
yapabilecekleri sonucuna varılmıştır. Basit araç-gereçlerle yapılan deneysel  çalışma sonunda, öğretmen adaylarının 
yeni öğretim yaklaşımları ve laboratuvar kullanımına bakış açılarında olumlu yönde bir değişme olduğu tespit edilmiştir. 
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Öğretmen adaylarının %65’i basit araç-gereçlerle deney yapmanın yararlı olduğunu, deneylerin hazırlanmasını 
ve yapılan sunumları olumlu bulduklarını ve bu etkinliklerden sonra yeni kazanımlar edindiklerini ve beceriler 
kazandıklarını, bilgi alış verişinde bulunduklarını belirtmiş olmaları olumlu sonuçlar ortaya koyduğu söylenebilir. 
Basit araç-gereçlerle yapılan deneyler, öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinde olumlu yönde gelişmeye 
neden olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, basit araç-gereçlerle yapılan çalışmaların öğretmen adaylarının kişisel ve 
mesleki gelişimlerini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Yukarıdaki sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler 
getirilmiştir. 

Fen bilimlerinin öğretiminde laboratuarın önemli olduğu ve basit ve ucuz araç-gereçlerle fen konularının 
öğretiminin yapılabileceği; bu konuda öğretmen adaylarının eğitimleri sırasında

 basit araç-gereçler kullanarak fen deneylerini gerçekleştirme konusundaki becerilerini  geliştirebilmeleri için 
laboratuar çalışmalarına gereken önem verilmelidir. İlköğretimden itibaren laboratuar uygulamalarının artırılması ve 
öğrencilerin daha fazla pratik bilgi ve beceriye kavuşmaları sağlanmalıdır.
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AFTER SCHOOL STUDENT CLUB PRACTICES

IN KINDERGARTEN THRU 12TH GRADE EDUCATIONAL INSTITUTIONS:

CONTENT, IMPLEMENTATION, INTEGRATION

Volkan Cicek*

Abstract

Student clubs held in after school hours are extracurricular activities that improve the aca-
demic performance of students by keeping the students engaged. Through after school clubs, 
students also explore new areas of interest and enhance social skills. 

Within this study, certain after school club practices from United States Kindergarten thru 
12th grade public schools are reviewed within the context of policies and regulations including 
attendance and discipline issues; after school club categories that are activity clubs, tutori-
als, practices, study halls, after school care programs; fi nancial resources; human resources; 
integration with the extracurricular activities held within school hours and integration with 
curricular activities.

Keywords: Extracurricular activities, tutorials, study halls, after school care programs

* Ishik University, Erbil, Iraq, volkancicek@gmail.com



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  260

INTRODUCTION

After school programs are widely common in US Kindergarten thru 12th grade public and private schools. (1) 

Effective afterschool programs bring a wide range of benefi ts to youth, families and communities. After school 
programs can boost academic performance, reduce risky behaviors, promote physical health, and provide a safe, 
structured environment for the children of working parents. 

Attending afterschool programs can improve students’ academic performance. A national evaluation found that 
over 40 percent of students attending 21st Century Community Learning Center programs improved their reading and 
math grades, and that those who attended more regularly were more likely to make gains.(2)

Effective afterschool programs can improve classroom behavior(3), school attendance, academic aspirations, and 
can reduce the likelihood that a student will drop out.(4)

Participation in afterschool programs has been associated with reduced drug use(5) and criminal behavior(6). 

Afterschool programs can play an important role in encouraging physical activity and good dietary habits. 
Participation in afterschool programs has been associated with positive health outcomes, including reduced obesity(7).

Working families and businesses also derive benefi ts from afterschool programs that ensure that youth have a 
safe place to go while parents are at work. Parents concerned about their children’s afterschool care miss an average 
of eight days of work per year, and this decreased worker productivity costs businesses up to $300 billion annually(8-9).
Based on the way these programs are realized, they could be separated into two major categories.

Types of After School Programs/Student Clubs

Types of activities that regularly take place during after school hours are;

 
• Regular Student Clubs

• Study Halls

• After School Care programs

  paid after school programs that are optional to enroll in

 
• Teacher Tutorials for students 

behind academically

• Norm-reference Test Tutorials 

• Projects

programs that are free of charge and prior selection 
process by school is common

While the fi rst three types of after school programs are reviewed within this study; last three programs that are 
teacher tutorials for students that are behind academically, norm-reference test tutorials for tests such as SAT, and 
for science fair projects, science Olympiads and other competitions, are not. As a reason, last three categories are for 
students usually chosen by the school via a prior selection process and thus there is no admission or payment aspect, 
while regular student clubs as well as study hall and after school care programs are paid programs that student/parent 
submits an application for. 

First type of programs is usually referred as fee-based stand-alone day care programs. These programs operate 
primarily to provide adult supervision for students after school, although the programs may also incorporate homework 
help, recreational activities, and cultural enhancement activities such as arts and crafts. (1)

Second type is usually referred as stand-alone academic instruction/tutoring programs that focus exclusively 
on academic instruction or tutoring to improve student performance in core academic subject areas such as math, 
reading, and science. These programs include the supplemental educational services (SES) in schools that did not 
make adequate yearly progress (AYP), other stand-alone programs that focus on improving academic standards of 
students who are at risk of school failure, and programs that may provide additional academic exposure for students 
who are doing well in school.(10)
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Supplemental Educational Services (SES) are a component of Title I of the Elementary and Secondary Education 
Act as reauthorized by the No Child Left Behind Act (NCLB). Under this legislation, schools that did not make 
Adequate Yearly Progress (AYP) are required to provide extra academic assistance for eligible children.(11) 

Examples to regular student clubs, which is the type of after school program reviewed within this study along 
with study hall and after school care clubs, are arts and crafts club, book club, chess club, board games club, choir 
club, drama club, folk dance club, Spanish dance club, foreign languages clubs, e.g. Spanish for US, journalism club, 
yearbook club, digital graphics and animation club, robotics club (students usually present their work in robotics 
competitions), sports clubs that are separate for lower grades such as elementary school students and higher grades such 
as middle school students. Example to sports clubs are physical activity and gymnastics club, soccer club, basketball 
club, table tennis club, American football club, baseball club, table tennis club, karate club, etc.(12) 

Clubs are usually run between 3.00 and 4.00 pm since teachers are still in school can sponsor the clubs and 
administrators can manage the program. It is common that after 4.00 up until 5.00 to 5.30 pm, parents request the 
clubs to be extended. For this reason, students that stay for that extended period of time are gathered in on club that is 
named “Study Hall” doing their homework and assignments and supervised for the time being until being picked up. 
If the number of students stay late are more to be handled in one group, then the second choice to open a after school 
care club, which fi rst lower age students are allowed to enroll and separated from older age student playing games at a 
place such as playground inside school premises or games such as board games if outdoor activities are not possible. 

Advantages of After School Clubs

It would be convenient to categorize the advantages of an after school club program via students’ perspective, 
parents’ perspective and that of the school as these are the three major sides involved in the process.(13)

From students’ aspect, after school clubs allow students to be kept engaged by

• exploring new areas of interest that they may not have during regular school hours,

• enhancing social skills 

• improving academic performance

Additionally, through after school clubs students fi nd more time for subjects such as art, music, physical sciences 
(sports) that are regularly allocated only one or two periods a week in the regular school curriculum.  

From parents’ perspective enrolling their children in after school clubs is very desirable because most parents 
work in US and this ratio is even higher if the parents are single parents. Thus, especially students of lower ages that 
are dismissed from school usually on or around 3.00 pm have to be supervised until the parent(s) get out of work, 
which is typically on or around 5.00 pm, two hours after school dismissal. In the meantime, students may enroll in the 
student clubs or in after school care programs outside of the school, which just complicates the transportation adding 
one more destination. 

Thirdly, from the perspective of school administration, schools usually employ teachers up until 4 or 4.30 pm 
since teachers are employed full-time and usually cannot work at a comparable job to maintain the status of their 
teaching licenses and certifi cates. And because classes end on or before 3.00 pm and the teachers usually are allocated 
with the planning periods they are legally entitled to during the school hours, after school clubs appear as the best way 
to keep engaged teachers similar to students during hours after 3.00 pm. 

Via after school clubs, schools get extra funding for the extracurricular activities and it is always a plus for a 
school when compared to other schools that do not administer a successful after school clubs program.

Probable Disadvantages of After School Clubs

Despite after school clubs are preferable by many aspects, some general drawbacks come with them that need to 
be addressed are;
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• ensuring safety

• monitoring after school

• attendance

• setting clear goals

• more work for administrators and teachers may mean complaints

• diffi culties in collecting the after school club dues; may mean extra work for front offi ce personnel 
especially if nonpayment is too often. 

• motivation of students that get tutoring at after school hours either because they are academically 
behind or too advanced is weakened because of peers attending after school clubs during the 
same hours, which are more fun and desirable. 

Some of these disadvantages may be kept at minimum by getting help from outside people, students, and parents 
thus lessening the work that the teachers and administrators have to do for after school clubs. Parents or outside people 
may volunteer to help. Also parents or other paraprofessionals may be compensated from the after school clubs budget 
especially if they will be sponsoring a club.

Additionally, fi nancial hardships such as diffi culties in collecting dues can be lessened to a minimum by accepting 
payments upfront and by regulating payments only once or twice a semester.(14)

As a consequence, in a school that is midsized, after school program shall be;
• Flexible

• There should be different clubs everyday

• Parents/students should be able to choose what to enroll in

• Fee should depend on the days and the number of clubs that the student enrolled

• The number of students attending after school program shall not exceed a certain number, for 
instance 300 for a midsize school that has a little over 1000 enrolment seems to work the best. 

Human Resources

While setting up the after school program, teachers should be approached fi rst as to what clubs they might want to 
sponsor. Afterwards, parents may be approached directly or preferably through PTOs (Parent-Teacher Organizations) 
or PTAs (Parent-Teacher Associations) for volunteering or as paraprofessionals.(15) As the third resource, part-time 
personnel may be employed whom could be substitute teachers that come to school to substitute for classes when the 
need arise and whom are paid on an hourly basis.

AFTER SCHOOL CLUB POLICIES

Admission Policies

As minors, students must be enrolled in programs taking place after school hours by a parent or a legal guardian 
only. After school club program is an entirely optional program and different than the legally required attendance 
during regular school hours that is usually between 8.00 am and 3.00 pm.

Managing admissions on a “fi rst come - fi rst serve basis” is the usual implementation.(16) In some cases however 
certain students may have priority to enroll in some certain clubs due to the requirements to enroll in the respective 
clubs. For instance, students that are already members of a sports team of the school may have privilege enrolling in 
relevant clubs. Honor students or students that are gifted and talented may enroll in clubs that prepare its members 
for certain academic competitions. Students that are already involved in activities directly related to the club content 
such as students that are in yearbook committee may have privileges over other students to enroll in yearbook club.

Once the limit of student that can be enrolled in a club is reached, the students may be placed on a waiting list 
and student/parent(s) are notifi ed once a spot becomes available. 
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The maximum number of students enrolled in a club may vary depending on the type of the club, on the capacity 
of the physical location where the club is going to be held, on the limitations by the club sponsor as to what would be 
the optimum or maximum number of students for the club to be managed effectively, etc.

If after school club program could not be settled entirely within the fi rst few weeks of the school, due to late 
decisions of enrolment by students and/or late decisions by club sponsors such as teacher as to whether sponsor a club 
or what type of club, then it is better to start with clubs that are ready and provide a after school care or study hall club 
for all other students that are enrolled. 

Changing the clubs should be made possible only at certain intervals such as at the end of each month, 6 weeks 
period, after completion of the duration which the payment is made for, etc however based on a policy. Within this 
policy, students may be given the opportunity to change a club only with a written note from a parent/guardian.  It shall 
be communicated to the student and parent that changes may be only possible depending on the space availability in 
the desired club. Additionally, the student/parent may be subjected to extra fees if the desired club costs more.

Re-registration to clubs after the duration that corresponds to the fi rst payment ends, e.g. after fi rst semester, 
may be managed by giving priority over students who are enrolling in the same club that they enrolled in the fi rst 
semester. The rest may be enrolled on a fi rst come fi rst serve as in the beginning of the school year and based on space 
availability.

Attendance Policies

Although students are not legally required to attend the school during after school hours, attendance may be 
required by the school as a pre-condition to be enrolled in clubs.(17) Having a regularly attending group of students 
might be important for successful training of club content as it is for a regular class during school hours. Attendance 
is usually important for the following clubs;

• clubs that teach content based on previous taught knowledge such as foreign language clubs

• clubs that have objectives such as yearbook club in which the purpose is to get the yearbook 
ready by the end of the year, journalism club publishes periodical newsletters or magazines, folk 
dance, choir or drama club might have a scheduled performance at school to take place on certain 
days, arts and crafts club members may make preparations for an arts and crafts gallery display 
at school, etc.

• sports clubs such as a soccer club in which members may be prepared for a tournament.

• other clubs that require some sort of structure such as karate club. Such clubs may require 
attendance even if there is no scheduled tournament or performance ahead.

For clubs which attendance is important, it may be required that students cannot miss the clubs more than 3 
times unexcused or they will be dismissed from the clubs and no refunds will be given, etc. Conditions of an excused 
absence may be exactly as it is for the excused absences during regular school hours, such as documented sicknesses, 
religious exemptions or on the contrary the conditions on excused absenteeism may be eased to some extent by school 
administration. 

Attendance may not be mandatory for clubs such as after school care club, study hall club, board games club, etc 
however even for these clubs daily attendance should be taken and recorded for administrative purposes and has to 
be fi led in student’s fi le along with pick-up and drop-off letters signed by the parents; thus it is established that if the 
student does not attend the club, then the parents pick-up the child. 

For coherence and fi nancial purposes, a minimum number of enrolled students should be required to enroll 
for opening a club. This number may vary depending on the nature of the club and the relevant fi nancial conditions 
however in general 5 enrolled students may deemed suffi cient. However, fi nancial issues such as the payment made to 
the sponsor of the club or the trainer may increase this number so that the costs can be compensated.
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Discipline Policies

Disciplinary rules implemented during the after school program should not be different than the rules and 
regulations outlined in the school’s student handbook and applied during regular school hours since due to its relaxed 
nature students may tend to cause disciplinary problems during after school programs and easing up the rules may just 
elevate this tendency. For instance, students should stay at their assigned places during the after school program period 
and may not be allowed go to their lockers or loiter at the hallways and cafeteria.(18)

However, out of necessity certain rules such as dress code may be eased for certain clubs. For instance, in drama 
club students may wear their costumes, in karate club students may wear their sportswear and gears, students that 
earned free dress day due to academic achievements, good conduct, etc during regular school hours may be allowed 
to continue to have their free dress during after school club hours as well. 

Failing to follow school rules should result in the regular consequences that are verbal warnings, written warnings, 
detentions, suspensions and expulsions.(19) For instance, if a student fails to follow school rules for the fi rst time, the 
parent may be informed and the student gets a warning. If the offi ce receives another discipline referral from the 
same student then a parent conference may be held and the student may be expelled from that certain club and also 
suspended from the after school program in general for one week. If the same or a different discipline action requiring 
sanction happens for a third time, student may be expelled from the program and he or she may not enroll for the 
existing academic year. No refunds are issued if the student receives detention, suspension and/or expulsion. If the 
parent paid the full amount, refund is issued only for the following payments of that semester/year.

In certain cases, depending on the severity of the disciplinary problem, student may be suspended or expelled 
from the school as well; e.g. possession of a weapon, drugs, other intoxicants, fi ghts leading to injury, displays of 
affection, etc.(20) Although after school clubs are paid activities and thus different than the regular school activities held 
during regular school hours; funds received are still to be used for the school and any disciplinary case may be treated 
as it occurs during regular school hours. A reference to this matter should be mentioned in the after school club policies 
and regulations booklet, brochure or handbook signed by the parent/legal guardian.(21) 

It is often a good practice not to enroll students in clubs that has an “N’ (needs improvement) or “P” (poor) as 
conduct grades assigned in report cards. As a reason, after school club hours are times when discipline issues may 
be more probable due to nature of the clubs and lessened requirements compared to regular school hours, such as no 
school uniform in some clubs, no grades assigned, etc. Also the students and the supervisors are relatively tired of the 
day and any disciplinary problem may spoil a smoothly running after school program.

Medication Policies

Medication may become a more important of an issue during after school program due to the nature of some 
certain clubs involving physical activities and due to both students and school personnel being tired of the day and 
out of focus. Thus, after school hour times may be more prone to injuries and sicknesses. There are usually two types 
of sports clubs at the after school program that are indoor and outdoor sport clubs. The parent/guardian is responsible 
for any medical costs incurred in the event of an injury. Out of school premises club activities may be subject to extra 
permission slips to be approved and signed by the parent/guardian.

For medication, the policies signed for the regular school period are valid and the authorized personnel are school 
nurse or other assigned paraprofessionals. That is, medicine is not to be administered without written permission from 
the parent or legal guardian and a parent or guardian is called to pick up a child who is sick or injured during program. 

Dismissal and Pick-up Policies

Establishing dismissal times for each and every student attending after school clubs is important both because 
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of safety reasons to locate the student’s whereabouts at all times until picked-up by the parent and also because the 
work hours usually end for all school personnel as the after school program ends so nobody is left on or around school 
premises to supervise unattended students.

There are usually to time slots when the students are dismissed from after school clubs;

First time slot is after the end of student clubs, that is usually on around 4.00 pm and the second dismissal is 
after the end of after school care or study hall on or around 5.00 to 5.30 pm. Students who are not picked up at the 
fi rst pickup time slot are placed to the next available after school program and their school accounts are charged the 
corresponding amounts. 

Students should not be in the corridors, at their lockers, or in the school building after 10 minutes of the dismissal 
unless accompanied by a staff member. Students must sit and wait at the waiting area until their rides arrive. Students 
should follow all the school rules at the waiting area. 

Parents can pick students up at designated locations or may have them paged in the front offi ce.  Parents should 
not walk through the school, unless signing in at the front offi ce fi rst. 

After the designated amount of time, e.g. 10 or 15 minutes, if the student is not still picked-up then the school 
charges the student’s account a certain amount of fee.

School Administration has a right to call Child Protective Services, Police Department, or related authorities for 
the students who are not picked up after the pickup time slot. 

If the parent/guardian cannot pick up the child because of traffi c congestion in the school premises, there will be 
no fee assessed.

There will be a %10 late fee each month for the payments that have not done on time.

If students are in the facility after these times, the authorities such as local police department or CPS (Child 
Protective Services) shall be contacted.

The school assumes no responsibility for any student in the facility after designated hours. 

Payment Policies

Payments are often made to the front offi ce or to the accountant if a separate accounting offi ce is available at 
school. The exception is if school has the setting to accept online payments. Payment methods are usually via credit 
cards or checks made payable to the school. Cash is not a preferred method of payment since it is more diffi cult to keep 
record of and because personnel are not wanted to hold cash. However, in cases where other payment methods are not 
possible cash payments may be accepted. Partial payments should not be accepted unless the period that the payment 
covers is more than one semester. For payments not made on-time that is until the start of the program late notices 
are issued absent any written and approved notice to the program coordinator. Nonpayment results in discontinuing 
of program enrollment. If such situations happen more than once, the student is not accepted to the program for that 
entire academic year. A certain amount of late fee occurs for payments that are made on time, e.g. 10%.

If school closes a club, parents whose children participated in that club are refunded for the time portion of club 
closing and the last day of the program unless they were to choose to attend another club that has space availability 
as a replacement.

If a student does not attend a club for any reason, there are no refunds issued.

If a student switches from one club to another with the approval of After School Program coordinator, no payment 
is necessary if both clubs have the same fees. If the new registered club is more expensive than previous club, After 
School Program coordinator will inform the parent about the fee. No refund is issued if new club is less expensive. If 
a student needs to drop a club, they must fi ll out a club drop form from the front offi ce and have a parent or guardian 
signature. Failure to fi ll out a drop form results in continuing payment for that club. 
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There are no refunds for the announced or unannounced offi cial holidays, school holidays, early dismissal days, 
etc.

No refund is issued if club teacher cannot attend the club because of sickness or any other reason. In such cases, 
students are sent to another appropriate club and supervised by another teacher/supervisor.

After School Program Duties for Teachers and Administrators

It is common and convenient to assign to sponsors (teachers) to a club.  These two teachers can work together to 
arrange a schedule that fi ts their needs.  

Teachers need to report to club, tutorials, or study hall on a timely basis.  For any reason that a teacher cannot 
attend, after school club coordinator has to be notifi ed for necessary arrangements to be made.

An activity plan for the club that is sponsored should be submitted to after school club coordinator by the start of 
clubs. This activity plan shall include activities to be realized preferably for one semester, which is usually the duration 
that the club dues need to be paid. 

For equipment or supplies needed for the sponsored club, requests are to be made to the after school club 
coordinator on a timely manner.

Coordination with Activity Coordinator

Coordination of after school clubs and the activities organized therein with the activities organized to take place 
during regular school hours is important for the success implementation of both programs. (17) 

Activity coordinator of the school and the after school program coordinator may be the same person possibly 
leading to a better coordination of both programs, however this is not usually the case for midsize or bigger school 
schools that enroll more than 500 students. 

The coordination of both programs is important so that similar activities are not repeated and also if there are 
activities that aim to serve the same purpose they could be worked together. For instance, publishing a yearbook is 
very common and important as an activity in most schools. Due to nature of the content of the work, the responsible 
students in the yearbook committee should be able to work during regular school hours to access all the resources, 
talk to the teachers and students. During regular school hours, this work is done by the yearbook committee and only 
eligible students are admitted. Often, students that may not be elected to the committee in the fi rst place may want to 
participate in the yearbook activities. Additionally, usually there is more work to be done by the yearbook committee 
that cannot be fi nished during regular school hours. For these reasons a yearbook club may be constituted during after 
school hours and may work in conjunction with the yearbook committee. Another similar example is the committee 
that organizes the graduation ceremony and/or prom night and the after school club that helps with the organization 
of the event. 

Often PTOs (Parent-Teacher Organizations) or PTAs (Parent-Teacher Associations) are involved in the 
organization of major activities such as yearbook and prom and usually after school hours are times that they are 
available to provide volunteer support after work hours. Thus via after school clubs they are also more conveniently 
involved in these activities. 

For effective coordination of both programs, an activity calendar that includes activities run usually during 
regular school hours and types of programs and clubs those will be established and realized during after school hours 
must be ready by the beginning of the academic year. 

Club list must be made ready by the after school program coordinator and the activity calendar must be made 
ready by the activity coordinator. Both parties must share this information with one another in the presence of a 
supervisor and revise their programs if needed to make the most of time, fi nancial and human resources. 
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A club list includes the types of clubs, the sponsors that are teachers, parents or other paraprofessionals, time 
frame including the days and hours that the clubs are held, etc. 

On the other hand, an activity calendar looks like an academic calendar and may consist of sub lists such as 
fi eld trip calendar. A well-established activity calendar is separated into months or longer or shorter periods of time 
depending on the number of activities proposed. Such a calendar will also have exact names and dates of the activities 
as well for which grade levels the activities are intended for. A sample activity calendar draft may be as the following;

September 2008 

Sept. 2  Picture Day

Sept. 15 Reading Program Begins

Sept. 18 PTO Meeting/Bake sale; Program-Meet the teacher night/PTO board elections

Sept. 22 Elementary Snack and Soda Drive Begins thru October 17th

Sept. 25 Grandparents Night

October 2008

Oct. 6  School Wide Fundraiser Begins

Oct. 9   Elementary Award Assembly (1st Six Weeks)

Oct. 15  Picture re-take

Oct. 23  PTO Meeting/Bake sale; Program –Talent Show-Elementary

Oct. 25  FALL FESTIVAL

Oct. 28  Pre-K thru 6th grade Fire Safety program- Fire Safety House

November 2008

Nov. 3  School Wide Can Food Drive thru Nov. 21

Nov.8  Parent Picnic

Nov. 10-14  Book Fair-Theme Week

Nov. 20  PTO Meeting/Bake sale; Program –Talent Show-Middle/High

December 2008

Dec. 5  Mobile Dentist Clinic on campus

Dec. 18  PTO Meeting/Bake sale; Program – Multi-cultural Celebration

Dec. 19  Staff Holiday Party

January 2009

Jan. 9  Muffi ns with Moms

Jan. 16  Donuts with Dads

Jan. 23             Middle and High School Award Assembly (First Semester)

February, 2009

Feb.11-13 Mini-Fundraiser-Buy a Valentine Gram
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Feb. 12   Take Class/Club Pictures

Feb.13  4th – 6th Grade Game Night

Feb. 20  Middle School Spring Dance

Feb. 26 PTO Meeting/Bake sale; Program –Black History Program

March 2009

Mar. 5  Elementary Award Assembly (4th Six Weeks)

Mar. 9-13 Book Fair-Theme Week:

Mar.  26 PTO Meeting/Bake sale; Program – Book Fair

Mar. 27   High School Spring Formal Dance

April 2009   

Apr. 22  Middle and High School Field Day

Apr. 27  Elementary Field Day - Pre-K and K Grades

Apr. 28  Elementary Field Day – 1st thru 6th Grades

May 2009

May 29  6th Grade Graduation  

May 30  Kindergarten Graduation 

Field trip calendar may be distinguished from the activity calendar for convenience. Field trips are usually 
realized under convenient weather conditions usually during early fall or late spring. A sample draft fi eld trip calendar 
may be as follows;

October 25, 2007- Pre-K and K   Bill Bates Ranch, Pumpkin Patch

November 6, 2007- 3rd Grade   Museum of Nature and Science

November 7, 2007- 11th Grade   Southern Methodist University, Blanton Building

November, 28, 2007-2nd Grade   Heritage Farmstead Museum

November, 29, 2007- Pre-K and K  Dallas Aquarium

December 12, 2007-1st grade   Dallas Aquarium

December 13, 2007-10th grade   University of Texas, Dallas

January 24, 2008-9th-11th    Parkland Hospital

February 28, 2008-Pre-K and K   Frisco Fire Safety Town

March 10, 2008-Juniors    Holocaust Museum

March 5, 2008-6th Grade    Texas Discovery Gardens

April 17, 2008- Pre-K and K   Dallas Zoo

April 24, 2008- 2nd Grade   Dallas Arboretum

April 29, 2008-8th Grade    Palace of Wax

May 1, 2008-7th grade              Incredible Pizza Company

May 13, 2008-5th Grade                       The Heard Natural Science Museum
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN 

SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

EFFECTS OF MUSİC EDUCATİON ON HEARİNG DİSABLED KİDS VERBAL 

EXPLANATİON ABİLİTİES

Tülin Malkoç*                                Funda Ceylan**

Özet

İşitme Engelli Çocukların topluma entegre olabilmeleri, diğer insanlarla ve çocuklarla 
sağlıklı iletişim kurabilmeleri, iyi eğitim alabilmeleri, kaliteli bir yaşam sürebilmeleri açısından 
sözel açıklama becerilerini geliştirebilmeleri önemlidir.  Buradan hareketle araştırmada, 
İşitme Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi incelenmiştir. 
Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfında öğrenim 
gören 5-6 yaş grubundaki 20 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu 10 deney ve 10 kon-
trol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada Sözel Açıklama Becerileri (SAB) Testi 
kullanılmıştır. Kullanılan test çalışma öncesinde ve sonrasında deney ve kontrol grubundaki 
öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; Deney grubunun öntest ve sontest 
puanları arasında ve deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı farklılık 
bulunması, deneyin başarılı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

 Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, İşitme Engelli, Müzik Eğitimi, Sözel Açıklama Becerileri.

 Abstract

 Improving hearing disabled childern’s verbal explanati on abiliti es is very important for 
their integrati on, comminicati on, for having a beter educati on and for a more qualifi ed living. 
Regarding to this,at this research, it was studied the eff ect of music educati on on hearing disa-
bled kids’ verbal improvement. The study group was in total  20 students that are 5-6 year old 
students who are educati ng at “Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı ”. The study 
group was divided into two groups of 10: experiment and the controll groups. SAB (verbal expla-
nati on test) test was used for taking the results. At end of the study, higher results were taken 
from the experiment group.

Key words: Pre-school, hearing disabled, music educati on, verbal explanati on skills.
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GİRİŞ

“Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ulusal Özürlüler Veri Tabanında kayıtlı ve 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki hanelerde yaşayan ve sağlık raporunda en az %20 özür oranına sahip 
olduğu bildirilen 280.014 özürlü fert saptanmıştır. Araştırmada, kurumsal alanda yaşayan özürlü fertler kapsam dışı 
tutulmuştur (Kurumsal alan olarak; yaşlılar evi, huzur evleri, yurt, hapishane, askeri kışla, hastane, otel ve çocuk 
yuvaları alınmaktadır)”.

Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı özürlülerin % 29,2’si zihinsel özürlüler, % 25,6’sı süreğen hastalığı olan 
özürlüler, % 8,8’i ortopedik özürlüler, % 8,4’ü görme özürlüler,   % 5,9’u işitme özürlüler, % 3,9’u ruhsal ve duygusal 
özürlüler, % 0,2’si dil ve konuşma özürlüler ve % 18’i birden fazla özüre sahip olanlardır. Kayıtlı özürlülerin % 58,6’sı 
erkek, % 41,4’ü kadındır. http://www.tuik.gov.tr adresinden edinilmiştir. Bu verilere bakıldığında engelli bireylerin 
sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Ülkemizde özellikle son yıllarda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıcı 
eylemler faaliyete geçirilmektedir. Bu faaliyetlerden en önemlisi şüphesiz ki eğitimdir. Tıpkı normal bireylerde olduğu 
gibi engelli bireylerde de eğitim kaçınılmaz bir etkinliktir. Engelli bireylerin de normal insanlar gibi kendilerini 
geliştirebilmeleri, yaşam standartlarını yükseltebilmeleri, geçimlerini sağlayabilecek bir işte çalışabilmeleri için 
eğitim almaları şarttır.  

İnsanların iyi bir eğitim alabilmeleri için gerekli olan, sözel ifadeleri algılayabilmelerinde ve ifade 
edebilmelerindeki en büyük gereksinim işitme duyusudur. İşitme duyusundan yoksun olan birey, öğrenmede, zihinsel 
faaliyetleri gerçekleştirebilmede ve sözel ifadelerde yetersiz kalacaktır. Bu yüzden işitme engelli önemli bir sorundur. 

İşitme engeli İşitmenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan koşulların sağlanamaması sonucu ortaya çıkar . İşitme 
engeli çok hafi f dereceden çok ileri derecelere kadar farklılıklar gösteren işitme yetersizliğidir. Diğer bir değişle; 
bireyin işitme duyarlılığının,onun gelişim, uyum özellikle de karşılıklı iletişimindeki görevlerini yeterince yerine 
getirememe halidir. İşitme engelinin derecesi ya da tipi ne olursa olsun, kişinin sadece lisan ve konuşma gelişimini 
değil, zihin, sosyal ve duygusal gelişimini de etkilemektedir (Belgin ve Darıca, 1996, s. 5-6).

İşitme engelli çocukların lisan, konuşma gelişimi, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin mümkün olduğu 
kadar az etkilenmesi için eğitime mümkün olduğu kadar erken başlamak gerekmektedir ve bu çocuklara verilen 
eğitimler multi disipliner yaklaşımlarla da desteklenmelidir. Araştırmaya konu olan müzik eğitimi ile ilgili olarak, 
İşitme engelli çocuklarda genellikle işitme kalıntıları bulunmakta, kullandıkları cihazlar sayesinde işitme eylemi 
gerçekleştirilebilmektedir ve bu çocuklarda normal çocuklar gibi müziği hissedebilmekte ve hissedebildikleri oranda 
tepkiler verebilmekte, müziğe eşlik edebilmekte ve enstruman çalabilmektedirler. 

Yapılan araştırmalar müzik eğitiminin işitme engelli çocuklarda dikkat becerilerini geliştirdiğini (Malkoç ve 
Ceylan, 2011) sosyal gelişimi, bedensel gelişimi, zihinsel gelişimi desteklediğini ortaya çıkarmıştır (Karşal ve Malkoç, 
2011). Buradan hareketle bu araştırmada 20 işitme engelli çocukla çalışma yapılmış ve “ Okul Öncesi Dönem İşitme 
Engelli Çocuklarda Müzik Eğitiminin Sözel Açıklama Becerilerine Etkisi” incelenmiştir. 

Hipotez:

Müzik eğitimi işitme engelli çocukların “Sözel Açıklama Becerileri”ne etki etmektedir. 

Önem

Bu araştırmanın Üniversitelerin Müzik Eğitimi, Okul Öncesi, Özel Eğitim ve İşitme Engelliler Öğretmenliği 
bölümlerinde okuyan öğrencilere bu alanlarda çalışan araştırmacı ve eğitimcilere, program geliştirme çalışmalarına 
katkı sağlayacağı, İşitme Engelliler ile ilgili yapılacak yeni araştırmalara imkan ve katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Sayıltılar

Araştırma evreninden seçilen örneklem evreni temsil edebilecek yeterlik ve niteliktedir, “Sözel Açıklama 
Becerileri” ölçülebilir bir kavramdır. 
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Sınırlılıklar

1. Zaman açısından 2010-2011 eğiti m- öğreti m yılı ile,

2. Örneklem açısından İstanbul Ataşehir’de bulunan Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Merkezine 
devam eden 20 işitme engelli çocuk ile,

3. Ölçme aracı açısından, “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği”nin “Sözel Açıklama Becerileri” (7 madde) 
ile ,

4. Uygulama açısından, 16 haftalık  müzik eğitimi programı ile sınırlıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli: 

Araştı rma Deneme modelindedir. “Deneme modelleri, neden- sonuç ilişkilerini belirlemeye çalışmak amacı ile, 
doğrudan araştı rmacının kontrolü altı nda, gözlenmek istenen verilerin üreti ldiği araştı rma modelleridir”               (Karasar, 
2009,s . 87).

Araştı rma gerçek deneme modellerinden öntest- sontest kontrol gruplu model ile gerçekleşti rilmişti r. Öntest-
sontest kontrol gruplu modelde,  yansız atama ile oluşturulmuş iki grup bulunur. Bunlardan biri deney, diğeri kontrol 
grubudur. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler gerçekleşti rilir (Karasar,2009, s. 97).

Çalışma Grubu:

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Ataşehir’deki Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Merkezine 
devam eden 5-6 yaş grubundaki 20 işitme engelli çocuk oluşturmuştur. 
 20 işitme engelli çocuk Deney ve Kontrol grubu olmak üzere 10’ar kişiden oluşan iki gruba ayrılmıştı r. Deney grubunu 
oluşturan çocuklara 16 haft a boyunca müzik eğiti mi uygulanmış, kontrol grubunu oluşturan çocuklara ise müzik 
eğiti mi uygulanmamıştı r. 

Veri Toplama Araçları: 

Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (SBDÖ) (4-6 Yaş) Sosyal etkileşimi arttırmak için önemli olan becerileri 
ölçmeyi amaçlayan Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği (4-6 Yaş) Avcıoğlu, 2003 tarafından geliştirilmiştir. Beşli 
dereceleme seklinde oluşturulmuş likert tipi bir ölçektir. SBDÖ, 4 ile 6 yaşlarındaki çocukların sahip olması gereken 
Sosyal Becerileri içermektedir. Ölçekte beceriler 9 kategori altında toplanmıştır. Bunlar; Kişiler Arası Beceriler (KB), 
Kızgınlık Davranışlarını Kontrol Etme Becerileri (KDKEB) Akran Baskısı İle Başa Çıkma Becerileri (ABBÇB), 
Kendini Kontrol Etme Becerileri (KKEB), Sözel Açıklama Becerileri (SAB),Sonuçları Kabul Etme Becerileri 
(SKEB), Dinleme Becerileri (DB), Amaç Oluşturma Becerileri (AOB) ve Görevleri Tamamlama Becerileridir (GTB). 
SBDÖ 62 madde ve 9 alt ölçekten oluşan bir ölçme aracıdır. Alt ölçekler; KB 13, KDKEB 8, ABBÇB 9, KKEB 10, 
SAB 7, SKEB 4, DB 5, AOB 3, ve GTB 3, maddeden oluşmaktadır. Maddelerin tamamı olumlu yönde düzenlenmiştir. 
Maddelere verilen tepkiler “her zaman yapar”, “çok sık yapar”, genellikle yapar”, “çok az yapar” ve “hiçbir zaman 
yapmaz” seklinde derecelendirilmiştir. “Her zaman yapar” cevabı 5, “hiç bir zaman yapmaz” cevabı 1 puan almaktadır. 
Düşük puan, sosyal becerilere yeterince sahip olunmadığını, yüksek puan ise sosyal becerilere sahip olunduğunu 
göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 62 iken, en yüksek puan 310 puandır. Alt ölçeklerden ise; KB’den 
en az 13 en çok 65, KDKEB’den en az 8 en çok 40, ABBÇB’den en az 9 en çok 45, KKEB’den en az 10 en çok 50, 
SAB’den en az 7 en çok 35, SKEB’den en az 4 en çok 20, DB’den en az 5 en çok 25, AOB’den en az 3 en çok 15, 
,GTB’den en az 3 en çok 15 puan alınabilmektedir (Avcıoğlu, 2003, akt;Vural,2006).

Ölçeği cevaplayacak olanlar, ölçekte yer alan ifadeyi okuduktan sonra değerlendirmesini yaptıkları çocuğun sahip 
olduğu sosyal becerilerin karsısındaki duruma uygun olanını işaretlerler. Gözleme olanağı bulamadıkları beceriyi bos 
bırakırlar(Vural,2006).
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Bu araştırma da Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin “Sözel Açıklama Becerileri (SAB)” alt boyutu 
kullanılmıştır. “Sözel Açıklama Becerileri” ölçeği 7 maddeden oluşmaktadır.

Uygulama: 

Deney Grubuna Uygulanan İşlemler:

1. Ön- test (SAB)

2. 16 Haftalık Müzik Eğitimi Programı

3. Son- test (SAB)

Sözel Açıklama Becerileri Testi (SAB) Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Merkezindeki 20 çocuğa 
eğitim veren okul öncesi öğretmeni tarafından doldurulmuştur.

Müzik Eğitimi Programının Uygulanması:

Deney grubunda yer alan öğrencilere toplam 16 hafta boyunca haftada 8 saatten oluşan müzik eğitimi programı 
uygulanmıştır. 

Kontrol Grubuna Uygulanan İşlemler

1. Ön- test (SAB)

2. Kontrol Grubuna herhangi bir müzik eğitimi programı uygulanmamıştır. 

3. Son- test (SAB)

Verilerin Çözümlenmesi Ve Yorumlanması: 

Araştırmadaki Deney ve Kontrol gruplarının 10’ar kişi olması dolayısıyla fark analizlerinde non-parametric 
teknikler kullanılmıştır.  Verilerin çözümlenmesinde Mann Whitney U Testi, Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi 
kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 1: Deney ve Kontrol Gruplarının Sözel Açıklama Becerileri Testinden Almış Oldukları Puanların Tanımlayıcı 
Değerleri

SAB - Grup n
Öntest Sontest

x SS x SS

Deney Grubu 10 16.80 4.47 27.00 7.06

Kontrol Grubu 10 13.80 3.39 13.70 2.45

Kontrol grubu ve Deney grubunda bulunan öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri (SAB) Testi’nden almış 
oldukları puanlar incelendiğinde en düşük ortalamanın Kontrol Grubu sontestinde 13.70, en yüksek ortalamanın ise 
27.00 ile Deney Grubu sontest puanlarında alındığı görülmektedir. Deney ve Kontrol gruplarının 10’ar kişi olması 
dolayısıyla fark analizlerinde non-parametric teknikler kullanılmıştır.
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Tablo 2: Deney ve Kontrol Gruplarında Bulunan Öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testi Öntest Puanları 
Arasında Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları

Grup n Sıralamalar Ortalaması Sıralamalar Toplamı u z p

Kontrol 10 8.50 85.00
30.00 1.52 - -

Deney 10 12.50 125.00

Deney ve Kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testinden aldıkları öntest puanları 
arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (z=1.52, p>0.05).

Tablo 3: Kontrol Grubunda Bulunan Öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testi Öntest-Sontest Puanları Arasında 
Yapılan Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Sonuçları

Sontest-Öntest n Sıralamalar Ortalaması Sıralamalar Toplamı z p

Negati f Sıra 4 3.63 14.50

0.85 - -Poziti f Sıra 3 4.50 13.50

Eşit 3

Toplam: 10

Kontrol Grubunda bulunan öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testi Öntest-Sontest Puanları arasında yapılan 
Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda iki test puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(z=0.85, p>0.05).

Tablo 4: Deney Grubunda Bulunan Öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testi Öntest-Sontest Puanları Arasında 
Yapılan Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi Sonuçları

Sontest-Öntest n Sıralamalar Ortalaması Sıralamalar Toplamı z p

Negatif Sıra 0 0.00 0.00
2.81 p<0.01Pozitif Sıra 10 5.50 55.00

Eşit 0

Toplam: 10

Deney Grubunda bulunan öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testi Öntest-Sontest Puanları arasında yapılan 
Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi sonucunda iki test puanları arasında. sontest lehine anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (z=2. 18. p<0.01).

Tablo 5: Deney ve Kontrol Gruplarında Bulunan Öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testi Sontest Puanları 
Arasında Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları

Grup n Sıralamalar 
Ortalaması

Sıralamalar 
Toplamı u z p

Kontrol 10 6.10 61.00
6.00 3.34 p<0.001

Deney 10 14.90 149.00

Deney ve Kontrol gruplarında bulunan öğrencilerin Sözel Açıklama Becerileri Testinden aldıkları sontest puanları 
arasında Deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (z=3.34. p<0.001).

Deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında ve deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında 
anlamlı farklılık bulunması, deneyin başarılı olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

İnsanların sağlık, eğitim gibi sosyal hizmetleri alabilmeleri, toplumun bir parçası olabilmeleri için sözel 
iletişim kurmaları gerekmektedir. Şüphesiz ki sadece işaret dilini kullanan ve hiç sözel iletişim kuramayan bir birey 
toplumdaki insanların çoğuyla iletişime geçemeyecek ve sosyalleşemeyecektir. Bu araştırma deneysel yöntemle 
gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilen deneyin sonucuna göre Deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında, 
deney ve kontrol gruplarının sontest puanları arasında anlamlı farklılık bulunması, deneyin başarılı olduğu sonucunu 
ortaya çıkarmaktadır. Buna göre; Müzik Eğitimi Sözel Açıklama Becerilerini Destekleyebilecek bir yöntem olabilir 
ve bu amaçla kullanılabilir. 

Öneriler:

1. Engelli çocuklara verilecek eğitim için her kurumda eğitim programları tekrar ele alınarak düzenlenmeli, 

2. Üniversitelerde Özel Eğitim Bölümleri’nin programları yeniden düzenlenerek müzik eğitimi alabilecekleri 
özel çalışmalar yapılmalı, 

3. Üniversitelerde Müzik Eğitimi Bölümlerinde programlar yeniden düzenlenerek ele alınmalı ve engelliler 
için teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de programa konulmalı,

4. İşitme engelli okullarda müzik eğitimi verecek olan öğretmenler, özel eğitim çalışmaları yapmış, işitme 
engellilerin yapısını iyi bilen kişiler arasından atanmalı,

Şu anki varılan durum söz konusu olduğunda; 

5. İşitme engelliler okulunda müzik eğitimi veren öğretmenler için seminer programları düzenlenmeli, 
okullarda uygulanan eğitim öğretim programları için yapılacak çalışmalar ele alınıp yeniden düzenlenmeli, 

6. Öğretmenler ve aileler beraberce eğitime alınmalı, seminerler düzenlenmeli, müzik eğitiminin ne kadar 
geliştirici olduğu ailelere benimsetilmeli,

7. Psikolog, öğretmen işbirliği içersinde müzik desteği ile çocuklara eğitim verilmeli (çünkü çoğu işitme 
engelli çocuk özgüvenini yitirmiş psikolojik olarak kendini yetersiz görmektedir),

8. İşitme engelli çocuklar için özel görsel müzik eğitimi programları hazırlanmalı,

9. İşitme engelli çocukların, duyma becerisi olan çocuklarla bir arada olabilecekleri ve eğitim alabilecekleri 
özel görsel müzik eğitimi programları hazırlanmalı,

10. İşitme engelli çocuklarla yapılan müzik çalışmaları faaliyetlerle sunulmalı, toplumun işitme engelliler 
üzerindeki bakış açısı değiştirilmeli,

11. Müzik eğitimi için, özel müzik eğitimi programı hazırlanırken, görsel müzikli oyunlar hazırlanmalıdır, 
çocukların yaratıcı yeteneklerini geliştirecek program hazırlanmalıdır.

12. Araştırma planlanıp, sonuçlandırılmasına kadar geçen süre içinde karşılaşılan sorunlar ve ilgili literatür 
incelemeleri göz önüne alındığında konuya ilişkin ileride yapılacak araştırmalara ve uygulamalara yönelik 
şu öneriler getirilebilir;

13. İşitme engelli bireyler için hazırlanan eğitim programlarında müzik terapi ile çocukların sosyal becerilerinin 
artırılmasına destek sağlanmalıdır.

14. İşitme engelli çocukların eğitim öğretim programlarında, çocukları işiten çocuklarla bir arada bulunduran ve 
belirli faaliyetleri birlikte yapmalarına sebep olacak eğitim programları düzenlenmelidir.
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DRAWING FOR EARLY IDENTIFICATION OF CREATIVE THINKING OF CHIL-

DREN IN DIFFERENT CULTURES

Ghazi Chakroun*                                                    Lina Abu Safi eh**

Abstract

The current research seeks to develop a detection method for forms of creative thinking in 
children of different cultures through some free activities such drawing in preschool period. The 
fi rst mentioned researcher depends on the differential analysis of more than twenty thousand 
free drawing in Tunisia and France, and a person’s body draw; as well as (205) Saudi children, 
(211) Egyptian children, (255) Tunisian children and (193)  French children. The researcher also 
analyzed the forms of motor language and graphic behavior sequentially. He used ethological 
reading for videos that show activities of more than a hundred children during the free drawings 
lessons. The researchers found a new tool that contains 16 levels; between 2 and 6 years old, 
in order to detect creative thinking of preschool children. As a benefi t the researchers focused 
on test importance in distinguishing between individual problems, and those referring to social 
upbringing in early childhood.
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1-INTRODUCTION

The real wealth of any society is the human capital which lies strategically in a community of equal opportunities, 
particularly for children in preschool including talented creators. That explains the interest of many western countries; 
such as USA, Germany, Australia, Finland, Iceland to learn about this category and study stages of growth and welfare 
in various educational institutions (Balchin & et al, 2009) in (Gross, 2006, Nokelainen & et al., 2007, Trost & Sieglen, 
1992, Feist, 2006, Freeman & Josepsson, 2002, Rahn, 1986)  .

In this context, the Arab Islamic States keen to discover gifted children from an early age by adopting measures 
to identify cognitive and non-cognitive excellence; particularly; those countries with good fi nancial means such as 
Saudi Arabia, through of education, higher education, and other governmental and non-governmental associations; 
such as King Abdul-Aziz City for science and technology, which claimed participated in the National Committee 
for education which  started talented detection-King Faisal University in 1990, depending on its strategic plan 2010-
2016, as well as its fi rst 2010-2011 Executive attention to pre-school children, so they could increase their presence 
probability in pre-school age by educational institutions as a strategic bet for a better future (ALECSO, 2000; Al-
Rousan, 1996, 2006;  Chakroun, 2008 a; Algughiman & Abdul Majid, 2008;  Zuo & Tao, 2001; Vialle, Heaven & 
Ciarrochi, 2007; Sternberg & Davidson, 2005; Shih-Yu, 2008).

Recently, many tests, including more than 2000 French test for measuring talent and creativity, have been 
developed. Also, many tests have been used to measure intelligence and innovation as a means of identifying them, 
according to the characteristics of the Arab-Islamic environment, for example, Katel IQ test, sequential matrices, the 
formal IQ test, Stanford-Binet IQ test, Wechsler IQ measure for children, creativity interfaces art measurement, and 
Torrance test for creative thinking which can be used as Katel IQ test. This innovative test has been standardized from 
the age of kindergarten to age of University (including the codifying of Kerning Amir Khan on the Saudi environment) 
and has been translated into thirty-four languages (including Arabic translation of Abdullah Sulaiman and Fuad Abu 
Hatab). There is also a certifi ed guide refers to Ministry of education, and in King Abdul Aziz. In additional, Wechsler 
test for children has been codifi ed (Wechsler, 1998) in Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain and Jordan from age fi fe to 
fi fteen. Beside of these, there is McCarthy scale which has been modifi ed in Jordan (PRID) for children from age 2, 
5 to 8, 5. 

You can add scale pride Preschool and Kindergarten Interest Descriptor by Silva Rim 1983 at the University of 
Wisconsin to detect talented, which has been parsed from some researchers, and adopted to identify gifted preschool 
in the absence of standard Arabic detection test (Al-Rousan, 1996, 2006). There is also a project in the Bureau of 
Education for the Gulf Arab countries to authoring and codifying Arabic scale, that target to detect and identify 
intelligence (Al Nafea, 2002), as well as Johnson talented list which was adapted to the Saudi environment (Al 
Dumiaty, 2004). Searching in literature related to creative children shows that they show clear differences in growth 
patterns compared to their peers. In a study for Bryant (1989) on the characteristics of creative children (at an early 
age) found out that they characterized with learning passion, had tendency to work independently, excel their peers’ 
information, excel thinking skills, deep questions, good memory, high focusing capacity, generating ideas, and a deep 
wealth of linguistic skills. 

Despite above there is a lack of suffi ciently directly applied translation results in the form of recommendations for 
the development of talented education in preschool due to the lack of available scientifi c tools to identify them in this 
age. That was considered by sixty-four experts from the most important challenges in the area of scientifi c research 
(Pfeiffer, 2003). And what had been raising this challenge in the Arab States such as Saudi Arabia is the existence of 
one study to assess scientifi c research on talent (Khalipha, 2005), compared to world attention through study (Heller 
& Schofi eld, 2000) to analyze the content of the research presented during scientifi c conferences organized by many 
boards and associations. In this International Conference on new Trends in education and their implications in the 
current search, we seek to formulate a new scale for the early identifi cation of creative thinking of children in different 
cultures. At previous studies the theoretical and practical dilemmas posed the four hypotheses to search are:
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I: Creative children in different cultures are sharing some thinking characteristics through graphic, language and 
motor expressions during the pre-school period.

II: Creative children are sharing some thinking characteristics by age through graphic, language and motor 
expressions during the pre-school period.

III: Creative children are sharing some thinking characteristics by sex through graphic, language and motor 
expressions during the pre-school period.

IV: Some creative children are featured some individual thinking characteristics through graphic, language and 
motor expressions during the pre-school period.

2- METHOD

Because of lack of methodology of psychological educational research interested in identifying early characteristics 
of creative thinking in different cultures, especially through children’s drawings in the period which show every auto 
at home and in pre-school institutions (kindergarten and preparatory phase of primary school), the researchers will 
start to display methodology defi nition with a set of used concepts, some formulated software, and techniques. The 
researchers also will be limited in study of the three tables with a distribution of children according to age and sex 
variables, for different samples at Saudi Arabia, Egypt, Tunisia, and France. 

2-1- CONCEPTS

The two mentioned researchers suggested using the term of creative thinking in the current study with creative 
children, especially in several Arab Muslim communities (Saudi Arabia, Egypt and Tunisia) and Western societies 
such as (France), focusing on the cognitive tribal processes, which are necessary to start non-school creative learning 
through the organized, logical, space, and scheduled operations for the items set out in the pre-school stage, without 
ignoring other forms of motor and language  expressions in free drawing activities.

2-1-1- Differential and Sequential analysis

The focus on the defi nition of creative thinking as the etho – cognitive approach shows that ethological component 
is the most important to current methodology of analysis; the fi rst mentioned researcher analyzed continuously the 
behavior of French children from the beginning to the end sequential and entirely to the most important forms of 
speech, motor, language and graphic every thirty seconds. He describes what he sees in videos, and writes various units 
of personal forms of mentioned expression. For example, among motor units: Child takes a pen, raises his hand and 
changes color of pen, then alter the direction of paper drawing, among language units: the child asks a pen from his 
beer, or asks the teacher a question. These units are of great interest to the child’s relationship to his body and things, 
and those around him, whether young or old. Although graphic units can be linked to motor and linguistic units, It has 
been focused on sequential and differential analysis to draw general elements: (natural; Earth, sun, clouds, sea, wind, 
mountains, grass, fl owers, trees..etc), and manufactured: (home, chimney, means of transportation… etc), and living 
organisms: (man, woman, bird, butterfl y, dog…etc ), such as painting with dots, or lines and forms besides coloring. 

Besides, analysis of the behavior of Tunisian children was more distinguishable, so results of Guezguez applied 
research have been used in the distinguishable linear analysis (Guezguez, 2000). Guezguez completed results rating 
from lowest to highest by the use of paper space according to content and organization of About 2500 - 3000 elements 
of free graphics for the children of Tunisian in (Sousse) and receives twelve levels: Those results enabled the fi rst 
mentioned researcher  to ensure levels, with about (20000) free drawings. For other samples in same Tunisian city 
(Sousse), Sfax and the capital (Tunis), as well as in France (Paris and Nanterre), Moving from pilot to applied dimension 
(Chakroun, 1996). Researchers explained those 12 stages of making free graphics in the two communities Tunisian 
and French. (Chakroun, Guezguez & Campan, 2000). Those results represent a reference to the current research, with 
the mentioned samples (Chakroun, Kasem & Hafi z, 2005).
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2-2- SOFTWARES

2-2 -1- ALCESTE is a French software can be used in English, mainly for analyzing text content (Reinert, 
1998).  After agreement with its author the fi rst mentioned researcher applied it to analyze behavior (Chakroun, 
2003). It enabled researcher to analyze factor of correspondence and Descending Hierarchical Classifi cation (DHC) 
content of motor and linguistic behavior sequentially through ethologic read 52 the video of French children’s activity 
during free drawing in 4 maternity schools in Toulouse (table 1), and 50 Tunisian children during free drawing 
in 5 kindergartens in Sfax (table 2). Hierarchical classifi cation has enabled researchers from dividing activity to 
contextual units’ initiatory (u.c.i) and units contextually of elements (u.c.e) by matrix (0 or 1) intersect contextual units 
horizontally with dictionary shortcut words contained in the program code. Factor Analysis of Correspondence (FAC) 
enabled to obtain linear representation of versus between categories as it’s’ most revealing words depending on  
(khi 2) and degree of freedom and endurance threshold. 

2-2-2- AMADO 

AMADO is a French software code can be translated to English (Risson, 1994). And its’ matrices enable 
sequential analysis of general and partial elements written for free various drawing 0f 52 French children.

2-2-3- SPSS

SPSS is E software, available in different languages including Arabic (Al-Najjar, 2010). SPSS enable comparing 
results of differential analysis according to fi nal outcome of (205 male and 205 female), to 205 free drawings to Saudi 
children from kindergarten of Al Medina, (109 male and 102 female) for 211 Egyptian children, and to (255) free 
drawings  of Tunisian children (male or female), and for (193) French children (Cf, table 3).

2-3-SAMPLES

Researchers display various samples according to growth variables shared between different cultures; particularly 
age and sex. And display schedules by drawings (free or human) as approved analysis (differential and sequential for 
general and partial elements of graphic, motor and language expressions.

Table 1: Distribution of 52 French children by age & sex (differential and sequential during free drawing)

Age/Sex Girls Boys Total From 4.6 to 5 years 0 3 3

Less than 3.6 years 12 11 23 From 5 to 5.6 years 3 2 5

From 3.6 to 4 years 7 5 12 Greater than 5.6 
years 4 2 6

From 4 to 4.6 years 1 2 3 Total 27 25 52

Researchers considered status of free drawing activity suitable for early identifi cation of creative children. 
General and accurate analysis for different forms of expressions; motor, language and graphic (without placing it in 
testing position affect its’ automatic behavior especially in preschool; that would make it possible to identify extent of 
contribution of the surrounding environments at home and educational institution, mosque, playgrounds, entertainment, 
and market, on the growth characteristics of creative thinking. (Bourassa, 1997), this focus on respecting Euclid 
topological relations and logical organization of determined elements. Also on technical creative side from drawing 
lines, shapes, and colors through respecting space regulation and projection relations between various determined 
elements. This analysis support differential diagnose for every creative child. Cultural aspect beside the growth factors 
(age, sex) interfere in differentiating between special forms children’s present in a society without another, as the table 
2 shows. 
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Table 2: Distribution of 50 Tunisian children by age and sex of various behavior aspects during free drawing.

Age/Sex Girls Boys Total Of 4 - 5 years 12 6 18

Less than 3 years 2 3 5 Of 5 - 6 years 8 6 14

Of  3 - 4 years 5 8 13 Total 22 28 50

Distribution of Tunisian preschoolers in (Sfax) is less accurate compared with French in (Toulouse). As the 
Presence of Tunisian children in kindergarten before 4 years is less dense than French children, & the Presence of 
Egypt and Saudi children by 4 years. Add to that low enrolment of children in pre-primary education in Saudi Arabia. 
To deal with privacy samples, limiting with age distribution to children between 4-6 years as table 3. 

Table 3: Distribution of 205 Saudi children, 255 Tunisians, 193 French & 112 Egyptians by age and sex.

                                    Age                                                    5 years                                           4 years
 Country - Sex             Females Males Females Males Total

Saudi Arabia 61 62 41 41 205

Tunisia 152 89 10 4 255

France 92 57 28 16 193

Egypt 52 70 57 32 211

Total 357 278 136 93 864

The compared study of human body drawing; male and female for Egyptian, Saudi, Tunisian and French samples 
adopted differential analysis; to general elements (head, trunk and organs, etc.) and partial elements (eyes, ears and 
nose from the head, etc.). It is graphic analysis of fi nal drawing for children at request of educators in pre-school 
institutions. Researchers also focused on cultural characteristics of Saudi, Egyptian, and Tunisian communities as 
Islamic Arab societies have cultural characteristics compared with French society, which made them seeking to brief 
analysis of motor, language drawing expressions; such as how to use pencils coloring, and oral description of children 
on their drawings. As the combination of sequential expressions analysis of free human drawing, is considered a 
procedural representation of children’s behavior.

3- FINDINGS & DISCUSSION 

Researchers display results according to used software to study and gained results either sequential analysis 
or differential  analysis or the two together to general and partial elements of free drawing and for motor forms and 
accompanying language during drawing activity to pre-school institutions. Results ensured existence of common 
properties to all children of different nationalities. At same time analysis; through used software (SPSS, AMADO, 
and ALCESTE) enabled from identifying differences among cultures, reconstruction, gender, and individuals. Results 
of prior analyses enabled to obtain cognitive scale of 16 levels, which is more accurate than prior of 12. New scale 
is for early identifi cation of children’s creative thinking properties compared with other groups of children normal, 
and late growth, between (2- 6) years. It can be divided into 3 stages (Cf. Appendix 1). Partial obtained results 
will enable to identify the characteristics of creative thinking by each independent variable separately, received in 
hypotheses associated with differences among each society and its’ culture, by age and gender, and between individuals 
ALCESTE software enabled from analyzing behavior of 52 French children, and compare their creative thinking with 
the rest; through graphic, language and motor expressions (dependent variable). According to ALCESTE; software 
which categorize 84% of the initial contextual units, and obtained 3 categories (Chakroun, 2008 a). Also researchers 
used more accurate report enabled to have 5 categories, refer to Hierarchical Classifi cation Ascending (HCA), and 
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Descending (HCD), as well as Factor Analysis of Correspondence (FAC). The fi rst category 35%, classifi ed by 3 
categories, now been 2; natural and structured elements. Third category was 53% by 3 categories, now been divided 
2; motor and language activities. Finally, living category 10% was split by 3, and remained unchanged in this search 
(Figure 1).

Figure 1: Sequential analysis of graphic for the general and partial elements of human body
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Note: Horizontal numbers (1-8) refers to vertically arranged elements display (according to height of each 
bold graph above each light graph in the matrix), where head appears fi rst, trunk, upper organs: left-right, & lower 
organs: left-right, left foot then right foot, then left hand and right hand and neck and fi nally fi ngers. 

Researcher (Chakroun, 2008) benefi ts from those results and from similar previous results obtained by the same 
two softwares from Tunisian sample (5 categories through analysis 60% of primary contextual units) consisting of 50 
children (see table 2 ), and also with using SPSS software for ANOVA among age, sex and culture (see table3). The 
focus will be on results help in early identifi cation of children’s’ creative thinking, which would achieve an important 
objective of this research, in particular, issue of proposing new methods to discover creative children. Results obtained 
will draw a new way to help parents and educators not just to discover creative technical capacities, but also to 
discover the level of creative thinking in its graphic, motor and language components, whatever society in which 
children live. Important results are:

- Emphasis on age effect; drawings of 5 years children distinct generally comparing with 3 years, almost with 
same properties to Tunisian and French samples in drawing stages; beginning with rectangle and change paper 
orientation to a longitude while drawing a house, a window lines, roof, door, and chimney. 

- Girls superior to boys in drawing, in particular drawing natural and living elements, while boys tended to motor 
activities, especially before 4 years. This can be seen in results of FAC according to the 5 categories. So can combine 
activism category and fi rst 4 levels of geometric shapes; previously displayed, with language activities category 
and 3 levels of narration which characterize 4 years. As independent variables for these 2 categories through FAC, 
this category contains large number of children compared with the rest of categories of natural, structured, and live 
elements, which were found; many girls in samples of Tunisia and French (Maccoby, 2002, Kraft & Nickel, 1995). 

-Despite children involvement of different nationalities in drawing human body with the same oval or circular 
shape of male and female before 5 years (level 7 in scale among the 16 levels), French had maintained this property 
after this age, and didn’t differentiate between sexes, Children in preschool usually- in Arab and Islamic communities- 
subject to stylized models in drawing human and bird, what been denied from creators because they produce different 
drawings full of fantasy and details although their societies determinations. 

This conclusion has been confi rmed by results of motor and language analysis for children during free drawing 
and human drawing  activities. Besides, there is a difference between French children and the rest of children in 
their treatment with drawing tools such as pencils. Despite the behavior of some French creators sometimes marked 
with isolation in 3 years old, the non French children interested in pens more than their peers and educators. Which 
might be due to the different possibilities French public and maternity schools spending, and to free possibilities 
provided by State and local groups, compared to Tunisian kindergartens which are mostly civil so tend to economize 
in expenses?  For example, it does not provide liquid ink coloring pens even pencils and colored pens without liquid 
ink. This difference in use of pens explains that French culture gives more freedom to children in coloring pens 
using. This analysis fi t with reality of Egyptian, Tunisian State limited economic capabilities, which does not match 
with the reality of Saudi Arabia with high economic possibilities, in particular by the provision of free equipments 
and textbooks. Thus matter is more prevalent with common mentality that enable children from free and secure 
feelings, ideas and dreams expressing, without adherence to stylized models usually children respected when drawing. 
Although there are some cultural differences in forms of expression, it is not more than individual differences among 
children. Despite some universal properties as well as common cultural characteristics within every society. 

There is respect for line by land or sky or mountains line (level 11) and trend, especially in animals and humans 
through legs direction towards right or left without coordination with face direction forward, also, drawing hair with 
some details, as a reference to the middle segment or two sided, as well as drawing neck (level 12), and going toward 
coordination between the direction of face, direction of legs, and sometimes the direction of hands; as some talented 
drawn biotically in the form of a rose (level 13), and respect for 3 dimension. Taking into consideration the depth of 
paper space as shown in fi gure psychology school (level 14) and proportionality between built and natural elements, 
especially for drawing body, or between body parts (level 15), also drawing by multiple, by human movement, and 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2  286

matching colors, particularly in human face and natural visual realism elements according to Luquet terminology 
(Luquet, 1913). Or moving from respecting Euclid relations to respect projective relations (level 16) according to 
Piaget and Inhelder (1949) terminology.

This is what indicated by some interested studies with technical growth that reached; the talented color use 
compared to normal children at ages 4, 6, 8 and 10 years, wasn’t different in the aforementioned general characteristics 
but in partial characteristics and details of elements (Porath,1997). Researchers added fi ction and biological properties 
as previously described; so these levels mentioned for free drawing with level 10 on transparent, found frequently 
among creators; There is precise in drawing what inside house or fetus in the belly of mother, or favorite means of 
transportation, which is a respecting to realistic mind, represents add of current research for creative thinking scale 
consisting of 16 levels, compared with linear scale consisting of 12 mentioned levels. There is an agreement between 
two scales in the fi rst 9 levels, despite differences in adoption distinguish analysis only, or that analysis beside the 
sequential analysis that characterize current study, that not only study the graphic activity as the fi nal result of the 
drawing.

4- CONCLUSION & SUGGESTIONS 

Accepting research 4 hypotheses emphasized contribution of life factors enabled formulation of ways and 
means of suitable, easy to use, to identify, and choose appropriate creative psycho pedagogic model for preservation 
and development. Many studies confi rmed functional interaction between the various factors and their infl uence on 
written expression among children (Lurçat, 1974, Golomb, 1993: 1994, Wilson, 1997). In General, factors of sex and 
age (associated more with extensive developmental aspect) interact with cultural factor (associated more with the 
psychological, social and economic aspects) to infl uence levels of creative thinking growth at pre-school, as confi rmed 
by a fi eld study with a Tunisian sample (Ben Rejeb, 2001) and as evidence by  this research with samples of different 
nationalities. 

Hence, Educators at kindergartens can also adopt differential and sequential analysis to forms of expressions; 
especially graphic expression as a means of constitutive evaluation, and to propose different, qualitatively activities 
special for creators. Educational psychological model for creators must be depending on self-learning model, versus 
conditional school learning model: conditional-learning (Guezguez, 2001), which would raise their artistic creations 
as well as their cognitive and behavioral abilities. Principal suggestions are:

- The need to not only one measure, particular measures and metrics of traditional creativity tests in identifying 
creative children, as indicated to limitations of these criteria to identify students (Al-Meliguy, 1972). 

- The importance of identifying creative children in pre-school through their actual performance in their activity 
at home, kindergarten,  mosque, Family parks, public libraries, exhibition spaces, recreational, and cultural festivals, 
...etc. ) Where a child feels safe, that does not alter his or her real behavior (Al-Qoraity, 1981).

- Training educators in pre-school to avoid adoption of conditional school learning program, especially with 
creative children; to help them grow creative abilities in a secure environment. So they must adopt appropriate 
programs as supposed by Clark (1983), or as the self learning model program proposed by researcher (Chakroun, 
2008), children with disabilities (Chakroun, 2008 b), talented children (Chakroun, 2008 a).

- Call to focusing on evaluation and criterion means to identify, to develop their artistic and creative talents and 
prepare them to engage in learning, according to nature and rapid of growth of children; especially creators, with the 
general problem (Palaza, 1979; Feldhusen, 1981; Winebrenner, 1992) particularly in Arab and countries (Abu Allam 
& Al Omar, 1986), of putting creative, talented and gifted in advanced groups (Acceleration) or in separate schools 
(Grouping) or in regular classes with (Enrichment) or combined as suggested by Goodenough (1956) who considered 
general trend in many countries of the world (Al Shakhs,  1990; Al Shakhs & Al Sartawy, 1999). 

Thus, for Privacy and Social Commission of pre-school, is best to keep the creative and talented in regular 
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classes in kindergartens, because importance of social, emotional and moral interaction. The solution is to choose 
appropriate form of education responsive to private requests for gifted at early age, depending on speed and pace 
of development and innovation as the quantity and quality. Same challenge is presented for normal and late growth 
children; since many of the strategies emphasize the need for universal generalizing of pre-school (ALECSO & World 
Islamic Advocacy Society, 2006). This can be seen through operational plan for education reform project in Tunisia 
for the year 2002, which sought to circulate preliminary year at the beginning of 2009, as well as Saudi strategic plan 
for 2020, despite of the delayed dates compared with educational reform projects in Western countries, which is an 
initiative to provide opportunities for parity, as noted in French Ministry of Education 1997 statistics; circulation 
100% for presence of children in kindergarten at 3 years, with a proportion of children 2 years ago (Chakroun, 2010). 
Which would explain that creativity, study and care not a matter of only academic competence but also a matter of 
political, economic, cultural and security choices,  not only according to a military sense but rather intellectual concept 
in particular.
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APPENDIX 1: Levels of free drawing

I - Phase of the additive geometrism (from 3 to 4 years) 

      1 - Doodling (Gribouillage) and some features on the space of the sheet with only one color   

      2 - Many features on all the space of the sheet with several colors 

      3 - Features in vicinity forming of the surfaces fi lled without angles    

      4 - Angular forms refl ecting a total representation of the elements with identifi able outlines    

 II - Phase of the additive enumeration (from 4 to 5 years) 

  5 - Simple Form repeated in series without logical correspondence.  Catch is represented by a round (head and 
trunk), long features (lower limbs and superiors), and short features (hair).  

  6 - Complex forms of drawn elements without logical correspondence, juxtaposition of complex elements.

  7 - Scene without logical correspondence, with the portrait of the Catch appears the trunk in the form of a 
round or of an oval in the same way among the French children and Tunisians.  

 III - Phase of the logical-spatial-temporal structuring (from 5 to 6 years)

One distinguishes (III A) fi rstly characterized by logical correspondence between, whole and secondly (III B) 
characterized by space-time structuring in a space, Thus the progression of the under-levels as follows:  

8 –Simple logical scene of landscape, a portrait, or a house. The principal components of the object represented 
appear in it without a great sexual differentiation of the Fellows among the French and Tunisian.
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9 - Logical scene complexes without space structuring. Sexual differentiation distinguished by clothing, with 
symbolization from the trunk from the man by a square or a rectangle and that from the woman by a triangle.

10 – Transparency of some elements.

11 - Alignment of elements in space. Alignment is characterized either by the use of bottom of the sheet, or by 
the tracing of the line of the ground, the sky and sometimes of the clouds or the mountains.  

12 - Directionality and orientation; appears according to orientation of animals, smoke or of feet of catch.

13 - Profi le of human body; Space-time organization appears have profi le of Catch according to more points.

14 -Perspective of house, child not to be limited to perceptive of elements but so operational aspects.

 15 - Spatial organization and proportionality. 

 16 - At end of level, child worry about conformity of drawing with a real model; such conformity of colors. 
It is a criterion of the passage of intellectual realism to visual and topological reports with Euclidean and projective.  
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FEN TEKNOLOJİ DERSLERİNİN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVARIN YERİ VE 

ÖĞRETMENLERİN ARAÇ-GEREÇLERDEN YARARLANMA DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ

Mahmut Sarı*

Özet

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde öğretme ve öğrenme ortamlarında öğretim 
amaçlı teknolojik araç-gereçlerin kullanılmasının büyük önemi vardır. Bu nedenle konuların 
araç-gereç kullanılarak anlatılmasında anlatılanların kalıcı ve etkili olacağı aynı zamanda uzun 
süre unutulmayacağı bilinmektedir. Fen teknoloji derslerinin araç-gereçlerin kullanıldığı, ya-
parak yaşayarak öğrenmeyi mümkün kılan bilimsel yöntemlerle verilmesi, öğrencilerin gözlem 
ve deney yaparak öğrenmelerini sağlayan laboratuarların gerekliliği herkesçe bilinmektedir. 
Anlatılanların kalıcı ve daha iyi kavranması yaparak, görerek ve yaşayarak mümkün olmaktadır.  
Öğrencilerin fen ve teknoloji dersinin konularını en iyi şekilde anlayabilmeleri için kara tahta ve 
tebeşirin yanı sıra eğitim amaçlı teknolojik araç gereçlerin sınıfa getirilerek kullanılması önemli 
bir zorunluluk olmuştur.

Bu çalışma, ilköğretim okullarında görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinin fen ve 
teknoloji derslerinin öğretiminde teknolojik araç-gereç kullanmaları ve bunlardan ne düzeyde 
yararlandıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 2009 – 2010 eğitim 
öğretim yılında Edirne il merkezinde rastgele belirlenen ilköğretim okullarının II. kademesinde 
görev yapan fen ve teknoloji dersini okutan 14 öğretmene anket uygulanmıştır. Bu çalışmada 
elde edilen veriler araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleri alınarak elde edilmiştir. Çalışma 
sonucunda elde edilen bilgilere göre  okulların laboratuar imkanlarının kısıtlı ve yeterli sayıda 
araç-gereç olmamasına rağmen öğretmenler tarafından fen ve teknoloji  derslerinde araç-gereç 
kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Fen bilgisi öğretmeni, araç-gereç, laboratuar, fen teknoloji 

* Dr., Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Antalya-Türkiye,mahmutsari07@yahoo.com.tr
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde insanların amaçlarından birisi de ülkelerinin bilimsel ve teknolojik 
yönden gelişmesini istemek ve bu gelişmeye yardımcı olmaktır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere toplumun uyum 
sağlayabilmesi iyi bir eğitimin sağlanmasıyla ve kaliteli eğitim almış bireylerin varlığı ile mümkün olabilmektedir. 
Bilim ve teknolojideki gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitimi de  etkilemiş ve öğretim amaçlı teknolojik araç-
gereçlerin zenginleşmesine büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Günümüzde öğretme ve öğrenme ortamlarında bilgisayar, 
televizyon, video, tepegöz, vcd, fen dolabı gibi öğretim amaçlı teknolojik araç-gereçler eğitimde kullanılmakta ve bu 
tür araç-gereçler fen öğretim sürecini zenginleştirerek öğrenmeye yardımcı olmaktadırlar(1). 

İnsanlar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de amaçlarına ulaşmada birçok yöntem ve teknikler kullanmışlar, 
eğitim tarihi boyunca fen bilgisi eğitiminde de en iyi öğretimi elde etmek için birçok yöntem ve teknikler 
geliştirmişlerdir.  Bu yöntemlerden biri de fen bilgisi öğretiminde çok fazla etkili olan laboratuar çalışmalarıdır (2) . 
Fen bilimlerinin etkili ve kalıcı bir biçimde öğretilebileceği ortam olarak ilk akla gelen yer  laboratuvar olmaktadır (3). 
Bu nedenle fen bilgisi öğretiminde  laboratuarın önemli bir yeri vardır. Ancak laboratuvar uygulamaları, yer sıkıntısı, 
araç-gereç yetersizliği, sınıfl arın kalabalık olması gibi birçok problem nedeniyle istenilen şekilde yapılamamaktadır. 
Laboratuar öğrencinin ilk elden deneyim kazandığı, kavram ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre 
öğrendiği bir ortamdır(4). Bu ortamın okullarda oluşturulması  eğitimi etkileyen önemli bir faktördür. Öğrencilerin 
anlatılan fen bilgisi konularını daha etkili ve daha anlamlı olarak öğrenebilmelerinde laboratuarın önemli bir yeri 
vardır. Laboratuar yöntemiyle yapılan fen öğretimi öğrencilerin ilgilerini uyandırarak onların fen öğrenmede ısrarlı 
olmalarını sağlayarak bireylere soru sormayı, problem belirlemeyi ve çevresindekilerle ortak çalışarak çözüm aramayı 
öğretir. Buradan da fen derslerinin iyi anlaşılabilmesi  için laboratuarlı bir eğitimin şart olduğunu söyleyebiliriz(5). 
Fen bilgisi derslerinin anlaşılır olmasında fen laboratuarının önemi benimsenmesine rağmen okullarımızın çoğunda 
uygulamalarda yetersizlik ve aksaklıklar olduğu bilinmektedir. 

 Günümüz eğitim sisteminde temel amaç öğrencilere mevcut bilgileri aktarmak yerine bilgiye ulaşma ve 
kavrayarak öğrenme becerilerini kazandırmak, fen bilimleri alanında yetişmelerini sağlamak eğitim alanında 
ulaşılması istenen amaçların başında yer almaktadır(6). Öğrencilere bu becerilerin kazandırıldığı derslerin başında 
fen bilgisi gelir(7). Günümüzde, öğrencilerin tek bir kaynaktan bilgiye ulaşmaları ve bunları ezberlemeleri yerine 
bilgiye ulaşma yollarını bilen ve bunları kullanabilen, sorunlara çözüm yolları bulabilen bireyler olarak yetiştirilmeleri 
sağlanmalıdır. Öğrencilerin bu özellikleri kazanabilmeleri ancak nitelikli ve kaliteli bir eğitimin verilmesiyle ve 
öğretim amaçlı teknolojik araç-gereçler ile donatılmış öğretme-öğrenme ortamlarının oluşturulmasıyla mümkün 
olabilir. Araç-gereçlerle donatılmış ortamlarda deneylerle zenginleştirilmiş olarak anlatılan fen bilgisi dersine karşı 
öğrencilerin ilgilerinin artması beklenmektedir (8). Fen bilgisi derslerinin, öğretim amaçlı araç-gereçler kullanarak 
deneylerle birlikte anlatılması öğrencilerin fen bilgisine karşı ilgilerinin artmasına ve dersi daha çok sevmelerine 
neden olmaktadır.  Ancak ilköğretim okullarında öğrenci sayılarının fazla olmasından dolayı yeterli laboratuarın 
olmayışı ve laboratuvarlarda araç-gereç yönünden yetersizlikler görüldüğünden birçok okulda fen bilgisi deneyleri 
yapılamamaktadır, yapılabilen deneyler ise genellikle öğretmen tarafından gösterim deneyi şeklinde olmaktadır. 
Araştırma sonuçları fen bilgisi öğretmenlerinin, fen bilgisi deneylerini yapmak için hizmet öncesinde yeterli bilgi ve 
becerileri kazanamadıklarını göstermektedir. Fen bilgisi öğretiminde araç-gereç ve laboratuvar kullanımı açısından 
öğretmenler gerekli davranışların tümünü gösterememektedirler(9). Öğretim amaçlı araç-gereçlerden yararlanmak 
öğretmenin becerisine ve bunları dersin amacına uygun olarak kullanabilmesine bağlıdır. Öğretmen araç-gereç 
seçiminde ve bunları kullanmada  ne kadar iyi yetişmiş olursa öğretme-öğrenme süreci için araç-gereç seçmede 
ve onları elde etmede o kadar başarılı olur. Öğretmenlerin gelecek nesli nitelikli ve başarılı yetiştirebilmeleri için 
kendilerinin de nitelikli olarak yetişmeleri gerekmektedir (10). Öğretmen araç-gereçleri kendi okulu, başka okullar ve 
ders araçları merkezi, öğrencilerin evlerinde bulunan ve okula getirebilecekleri materyaller olmak üzere çevresindeki  
çeşitli kaynaklardan sağlayabilirler.



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 293

Yapılan birçok araştırmada, fen eğitiminde en etkili yöntemin yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğu 
bilinmesine rağmen, okullarımızdaki eğitim düzeyinin istenilen hedefl ere ulaşamadığını, fen eğitiminde laboratuarın 
önemli olduğu söylense de  okullarımızın çoğunda uygulamada yetersizlikler ve aksaklıklar olduğu belirlenmiştir. 
Okullarımızın birçoğunda gerekli koşulları sağlayan laboratuarlar olmasına rağmen, öğretmenlerin araç-gereçlerle 
ilgili bilgi eksikliği, eksik malzemelerin temini ve buna benzer bazı problemlerin olması yüzünden laboratuarları 
kullanmadıkları yapılan araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur (11). Çalışmamızda ve buna benzer yapılan diğer 
çalışmalarda okullarımızdaki eğitim düzeyinin istenilen hedefl ere ulaşamadığını gördük. Fen eğitiminde laboratuarın 
önemi benimsenmesine rağmen okullarımızın çoğunda uygulamada yetersizlikler ve aksaklıklar olduğu belirlenmiştir. 
Fen eğitiminde, en iyi öğrenme ve öğretme şekli olan laboratuar yöntemi bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu 
çoğumuzun kabul ettiği bir yöntem ve eğitimin bir parçasıdır. Laboratuar yönteminde beklenen temel amaç, teorik 
olarak anlatılan bilgilerin deneyler yaparak anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu ise, öğrenilen 
bilgilerin kalıcılığını sağlamak demektir. Etkili ve kalıcı bir fen eğitimi öğrencileri ezbere yönlendirmek yerine, verilen 
kavramların anlamlı olarak öğrenilmesini sağlamak ile gerçekleşebilir. Anlamlı öğrenme, yeni öğrenilen bilgilerin 
önceden öğrenilenlerle ilişkilendirilmesi ve yeniden yapılandırılması ile gerçekleşebilir. Etkili ve kalıcı bir fen eğitimi 
ve anlamlı öğrenmeyi sağlayarak öğrenci başarısını arttırmada etkili olan öğretim yöntemlerinden biri de öğrencinin 
aktif olduğu , yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedef alan laboratuar öğretim yöntemidir (12,13). Laboratuar yoluyla 
öğrenilen fen bilgisi dersleri öğrencilerin ilgilerini uyandırarak onların fen öğrenmede ısrarlı olmalarını sağlar. 
Laboratuar yöntemiyle yapılan fen eğitimi öğrencinin soru sormasını, problem belirlemeyi ve başkalarıyla ortak 
çalışarak çözüm aramayı öğretir. Laboratuar yöntemiyle kazanılan bilgiler daha kalıcı olacağından klasik öğretim 
yerine, deney, araştırmaya dayalı fen eğitimine yer verilerek öğrenci deneyi yaparak öğrenmelidir. Etkili ve kalıcı 
bir öğrenmenin sağlanabilmesi hem göze hem kulağa hitap edebilen görsel ve işitsel araçların kullanıldığı öğrenme 
ortamlarının oluşturulması ve öğrencinin araştırma yapmasına imkan verilerek sağlanır.

Fen eğitimi, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları, gelişim düzeyi, çevre imkanları göz önüne alınarak uygun yöntem 
ve öğretim amaçlı araç-gereçlerle yapılması gereken bir eğitim olması nedeniyle öğrencilerin anlamakta en fazla 
zorlandıkları ve başarısız oldukları derslerin başında fen bilgisi gelmektedir(14). Fen bilgisi eğitiminde, öğrencinin 
başarılı olması, etkili, kalıcı ve anlamlı öğrenmenin sağlanabilmesi ancak öğrencinin aktif olduğu ve öğretim amaçlı 
teknolojik araç-gereçlerin kullanıldığı öğretim yöntemleri ile sağlanır. Etkili ve kalıcı bir fen öğretimi öğrencileri ezbere 
yönlendirmek yerine, kavramların  anlamlı öğrenilmesini sağlamak ile gerçekleşebilir. Öğretme-öğrenme ortamında 
kullanılacak olan araç-gereçler hedef davranışlara ulaşmada, öğrencilerin özelliklerine uygun olması, zamanı boşa 
harcayacak şekilde olmayan özelliklere sahip olması gerekir. Öğretmen etkili ve kalıcı bir öğretim sunabilmesi için 
öğrencilerin özelliklerine ve anlattığı konunun amaçlarına uygun araç-gereç ve öğretim yöntemlerini tasarlamak ve 
uygulamak zorundadır. Her derse, konuya ve öğretim düzeyine göre farklı yöntemler olabileceği gibi öğrencilerin 
bazı yöntemlerle daha iyi öğrendiği öğretmenlerin bazı yöntemleri daha iyi kullandıkları bilinmektedir. Uygulanan 
bazı yöntemler ve kullanılan araç-gereçler kaliteyi ve başarıyı artırırken bazıları da hem kaliteyi hem de başarıyı 
düşürmektedir(15). Bir öğretim ortamında öğretme-öğrenme amacıyla kullanılan araç-gereçler uygun zamanda, uygun 
yöntemle ve uygun sürede kullanılmalıdır. Yerinde ve zamanında etkili olarak kullanılmayan bir araç teknolojinin en 
son ve en pahalı ürünü de olsa kendisinden beklenilen yarar sağlanamayacağı gibi dersin anlaşılmasında da faydalı 
olmaz ve zamanın boşa harcanmasına neden olur. Araç-gereç seçiminde, seçilen aracın amaca ve anlatılacak konuya 
uygunluğu, kullanma kolaylığı ve öğrenci düzeyine ve eğitim amaçlı olması göz önünde bulundurulması gerekir.

Fen teknoloji derslerinin öğretiminde öğretilmek istenen kavramlar öğretilirken yaparak ve yaşayarak öğrenmeye 
yönelik öğretim amaçlı araç-gereçlerin yer aldığı öğretim yöntemleri   kullanılmalıdır. Öğrenmenin en iyi yolu yaparak 
ve yaşayarak öğrenmedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemleri ile anlatılan bilgiler daha kalıcı olduğundan bu 
tür öğrenme yaratıcılığı, genellemeyi ve problem çözme yeteneğini geliştirir(16). Fen teknoloji derslerinde öğrencinin 
başarılı olması, etkili ve kalıcı bir fen öğretimi ve anlamlı öğrenmenin sağlanması öğrenci merkezli ve öğrencinin 
aktif olduğu yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedef alan öğretim yöntemleri ile sağlanabilir. Etkili ve kalıcı bir fen 
öğretiminde,  öğrencinin başarılı olmasında en etkili olan öğretim yöntemlerinden biri de öğrencinin aktif olduğu 
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, yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi hedef alan laboratuar öğretim yöntemidir. Fen eğitiminde, en iyi öğrenme ve 
öğretme şekli olan laboratuar yöntemi bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucu çoğumuzun kabul ettiği bir yöntem 
ve eğitimin bir parçasıdır. Laboratuar yönteminde beklenen temel amaç, teorik olarak anlatılan bilgilerin deneyler 
yaparak anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bilgilerin kalıcı olması ve daha iyi kavranması, öğrencinin  
yaparak, görerek ve yaşayarak öğrenmesiyle mümkün olur. Bu ise, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak demektir.  
Bu nedenle fen eğitiminde laboratuar çalışmaları en etkili ve kalıcı öğrenme ortamını oluşturması bakımından büyük 
önem taşımaktadır.  

Öğretme-öğrenme ortamlarında aktif öğrenmeye yardımcı olacak teknolojik araç-gereçler öğrenciler tarafından 
kullanılmaları sağlanarak öğrenmenin kolaylaştırılması sağlanmalıdır(17). Eğitimde daha iyiyi elde etmenin yolu 
öğretim amaçlı teknolojik araç-gereçler ile donatılmış öğretme-öğrenme ortamlarının oluşturulmasıyla sağlanabilir. 
Bu nedenle öğretim amaçlı teknolojik araç-gereçlerin eğitimde kullanılması öğrenmeyi kolaylaştıracağından öğretme-
öğrenme ortamlarının araç-gereçler ile donatılması gerekir. Araç-gereçler ile donatılmış ortamların kullanılması büyük 
ölçüde öğretmene bağlı olduğundan öğretmenin yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bu nedenle öğretmenler, kalıcı 
ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirmek için öğretim amaçlı araç-gereçleri seçme ve kullanma konusunda kendilerini 
yetiştirmeleri gerekir. 

Fen teknoloji konularının öğretiminde araç-gereç kullanımı öğrencinin derse olan ilgisini uyandırır, öğrenmeyi 
kolaylaştırır, sınıfa canlılık getir. Öğrencinin derse katılımını sağlayarak araştırma arzusu uyandırır. Fen eğitiminde 
öğretim amaçlı araç-gereç kullanımı öğrencilerin öngörülen hedefl ere daha kolay ulaşmalarını sağlayarak eğitim 
öğretim programının başarıya ulaşmasında önemli rol oynar. Fen bilgisi konuları araç-gereç kullanılarak anlatıldığında 
geleneksel yönteme göre daha verimli ve kalıcı öğrenme sağlanmış olur(18). Öğretme-öğrenme sürecinde anlatılan 
bilginin kalıcı ve etkili olmasında öğretim amaçlı araç-gereçlerin büyük önemi vardır. Araç-gereç kullanılarak anlatılan 
konuların öğrenci tarafından daha iyi anlaşılacağı ve uzun süre unutulmayacağı bilinmektedir. Okullarda yeterli 
sayıda araç-gereç olmasına rağmen bunların istenen düzeyde kullanılmadıkları bilinmektedir. Dersler, öğretmenler 
tarafından daha çok geleneksel yöntemlerle anlatılmaktadır. Bu da öğrencileri ezbere yönlendirmekte ve öğrencilerde 
derslere karşı olumsuz davranışlara neden olmaktadır. 

MATERYAL VE METOT

Bu çalışmada, fen teknoloji derslerinin öğretiminde laboratuarın yeri ve öğretim amaçlı araç-gereçlerin 
okullardaki mevcut durumlarını ve bunların fen teknoloji derslerinin anlatımı sırasında öğretmenler tarafından 
hangi düzeyde kullanıldıkları, sınıf düzeyine ve okulların durumuna göre farklılık gösterip göstermediği öğretmen 
görüşlerinden yararlanarak  belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2009-2010 öğretim yılında Edirne il merkezinde 
seçilen 14 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 14 fen bilgisi öğretmenin görüşü alınarak gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın yapıldığı ilköğretim okullarında görev yapan toplam 14 fen bilgisi öğretmenine fen teknoloji derslerinde 
hangi araç-gereçlerden ne düzeyde yararlandıklarını belirleyen sorular sorulmuştur. Öğretim amaçlı araç-gereçlerin 
okullarda mevcut olması, bunların ders anlatımı sırasında kullanılma durumları, okullara ve öğretmenlerin mesleki 
hizmet sürelerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlere ve öğrencilere uygulanan anket yoluyla ve 
karşılıklı görüşmeler   sonunda elde edilmiştir. Hazırlanan anket, kişisel bilgiler, öğretmenlik meslek bilgileri ve konu 
alanı bilgileri olarak üç bölümden oluşmuştur.

Bu çalışma, Edirne il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında öğretim amaçlı araç-gereçlerin mevcut 
durumlarını ve fen teknoloji dersini okutan  öğretmenlerin  bunları ne sıklıkla kullandıklarını belirlemek amacıyla  
2009-2010 öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Anket çalışması öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi 
dersleri için ilköğretim okullarına giden öğrenciler tarafından uygulanmıştır. Çalışmaya katılan bütün öğretmenlerin 
sorulara objektif olarak cevap verdikleri düşünülmüştür.
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BULGULAR VE YORUM

Bu çalışmada, anket sorularına verilen cevapların değerlendirilmesinden elde edilen veriler sonucunda çalışmaya 
katılan öğretmenlerin mezun oldukları okul durumuna göre 4 öğretmen eğitim enstitüsü ve 6 öğretmen eğitim yüksek 
okulu, 4 öğretmen eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği mezunu olmak üzere toplam 14 öğretmen katılmıştır. 
Anket çalışmasına katılanların hepsi 15 yıl ve üzerinde görev yapmış olan deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır. 
Sınıf mevcutlarının kalabalık olmasından dolayı fen teknoloji dersinin öğretiminde öğrenciyi aktif kılabilecek öğretim 
yöntemlerinin uygulanmasında zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Fen teknoloji dersinin öğretiminde öğretmenlerin 
büyük çoğunluğu derslerin anlatımında öğretim amaçlı araç-gereçlerin kullanıldığı öğretim yöntemlerinin yararlı 
olduğunu dile getirmektedirler. Buna göre öğretmenlerin fen teknoloji dersinin öğretiminde öğretim amaçlı araç-
gereçlerin kullanılmasının gerekli olduğunun bilincinde olduklarını göstermektedir. Okullarda görev yapan 
öğretmenlerin eğitim enstitüsü ve eğitim yüksek okulu çıkışlı öğretmenler oluşturduğundan buda iyi yetişmiş öğretmen 
sayısının az olduğunu göstermektedir.

Öğretmenler laboratuar çalışması yapmamalarının gerekçesi olarak kalabalık sınıfl arı, kırılan  veya bozulan 
malzemelerin temini, laboratuvar yetersizliği, araç-gereç eksikliği, zaman  yetersizliği gibi etkenleri göstermişlerdir. 
Öğretmenler, fen bilgisi öğretiminde araç-gereç kullanılması gerektiğini söylemelerine rağmen çok fazla 
kullanmadıklarını belirtmektedirler.  Öğretmenlerin araç-gereç kullanmama nedenleri arasında yeterli sayıda uygun 
araç-gerecin olmayışı, süre azlığı ve ortamın uygun olmadığını belirtmişlerdir. Öğretmenler fen bilgisi konularını 
anlatırken kullanması gerektiğine inandığı fakat kullanamadığı araç-gereçlerin olduğunu belirtmektedirler.  
Öğretmenlerin araç-gereç kullanmama nedenleri arasında araç-gereç yetersizliği, sınıfl arın fazla kalabalık olması ve 
ders süresinin kısıtlı olduğunu belirtmektedirler. 

Tablo 1. Öğretmenlerin fen bilgisi dersinin işlenişinde etkili gördükleri öğretim yöntemleri.

Öğretmenlerin Görüşleri Öğretmen Sayısı Yüzde ( % )

Düz anlatım 2 14,2

Soru – Cevap 5 35,7

Laboratuar yöntemi 7 50,1

Tablo 1’den de görüldüğü gibi, öğretmenlere fen bilgisi derslerinin anlatılmasında etkin olarak buldukları öğretim 
yöntemleri sorusuna  öğretmenlerin % 50,1’inin fen bilgisi derslerinin işlenişinde laboratuar yöntemini, % 35,7’si 
soru cevap yöntemini ve % 14,2’si düz anlatım yöntemini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenler, okullarında 
bulunan mevcut araç-gereçlerden fen teknoloji dersini anlatırken yararlandıklarını ve fen bilgisi dersini anlatırken düz 
anlatım, soru-cevap ve laboratuar yöntemlerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, fen bilgisi öğretiminde 
değişik öğretim yöntemleri uygulanabileceğini söylemelerine rağmen düz anlatım ve soru-cevap yöntemiyle derslerini 
işledikleri ortaya çıkmıştır

Tablo 2. Fen bilgisi öğretiminde laboratuarın önemi ve gerekliliği konusunda öğretmen görüşleri.

Öğretmen Görüşleri Öğretmen Sayısı Yüzde ( %)

Laboratuarsız fen öğretimi olmaz 4 28,4

Laboratuar  teorik bilgi kadar önemlidir 8 57,4

Önemli olan teoridir, lab. kısmen önemlidir 2 14,2

Laboratuar olup olmaması bir şey değiştirmez.

Tablo 2’de görüldüğü gibi fen eğitiminde laboratuarın önemi ve gerekliliği konusunda öğretmenlerin % 57,4’ü 
laboratuarın teorik bilgi kadar önemli olduğunu, % 28,4’ü laboratuar olmadan fen eğitiminin olmayacağını, % 14,2’si 
önemli olanın teorik bilginin verilmesi bununla birlikte kısmen de olsa laboratuarın önemli olduğunu belirtmiştir.
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Tablo 3. Fen bilgisi laboratuarlarının yeterlilik durumu.

    Öğretmen görüşleri Öğretmen sayısı Yüzde ( % )

    Yeterlidir 6 42,8

    Kısmen yeterlidir 4 28,4

    Yetersizdir 4 28,8

Tablo 3’e göre öğretmenlerin % 42,8’i laboratuarların yeterli olduğunu, % 28,8’i yetersiz olduğunu, % 28,4’ü 
kısmen yeterli olduğunu ifade etmiştir.

Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan ve öğretmenler tarafından ihtiyaç olarak görülmekte olan öğretim amaçlı 
araç-gereçlerin okullarda bulunma durumu  öğretmen görüşlerine göre incelendiğinde televizyon ( %80 ), Video-VCD 
( %70 ), tepegöz ( %65 ), fen dolabı ( %75 ), mikroskop ( %60 ) hemen hemen her okulda mevcut olup  ve sıklıkla 
kullanılmasına rağmen bunların ihtiyacı karşılayacak yeterlikte olmadığı öğretmenler tarafından dile getirilmektedir. 
Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan öğretim materyallerinin programa ve öğrenci düzeyine uygunluğu da 
öğretme-öğrenme etkinliği açısından önem taşır. Bu nedenle tepegöz, fen dolabı, mikroskop, televizyon, video-
vcd programa ve kullanım amacına uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler, fen teknoloji dersinde anlatılan 
konunun özelliğine göre bu araçları zaman zaman kullandıklarını belirtmişlerdir. Çalışmanın yapıldığı ilköğretim 
okullarında görev yapan öğretmenler fen bilgisi öğretiminde araç-gereçlerden yeterince yararlanmalarına rağmen 
araç-gereç yönünden yeterli olmayan okullarda görev yapan öğretmenler araç-gereç kullanmak istediklerini fakat 
bunlardan daha az yararlanabildiklerini belirtmişlerdir. Fen bilgisi öğretiminde araç-gereçler uygun şekilde doğru ve 
yerinde kullanıldığında öğrencilerde derse karşı olumlu davranışlar kazandırmakla birlikte etkili ve kalıcı öğrenmenin 
gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, fen teknoloji derslerinin öğretiminde laboratuvarın  yeri ve öğretmenlerin araç-gereçlerden 
yararlanma durumlarını belirlemek amacıyla Edirne il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan fen bilgisi 
öğretmenlerinin görüşlerinden elde edilen  bilgilere göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Anket sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde ilköğretim okullarının hemen hemen çoğunda fen bilgisi 
laboratuarı mevcut olup  sadece 2’sinde laboratuar bulunmamakta ve bu da düşük bir orana tekabül etmektedir. 
Fen bilgisi derslerinde mevcut laboratuarların yeterince aktif olarak  kullanılmadığı, bu da fen öğretimini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Fen teknoloji derslerinin laboratuarlarda yapılması durumunda öğrencilerin laboratuar araç-
gereçlerini daha iyi  tanımaları sağlanabilir. Öğretmenler genellikle mecbur olmadıklarından dolayı deney veya 
benzeri etkinliklerden  kaçınarak konuları teorik olarak anlatmak yoluna gitmektedirler. Öğretmenlerin deneyler 
ve araç-gereçler konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları için düzenlenen  hizmet içi eğitim kurslarına katılmaları 
sağlanmalıdır. İlköğretim okullarının çoğunda mevcut bulunan laboratuar ve araç-gereçlerden en etkin şekilde  
yararlanmanın yolları aranmalı ve bu konuda özellikle öğretmenlerin etkin rol üstlenmesi  sağlanmalıdır. 

Fen eğitimi konusunda öğretmenlerin büyük çoğunluğu fen bilgisi dersinin öğretiminde etkili bir öğretim 
yöntemi olarak laboratuar yönteminin yararlı olduğunu ve laboratuarların en az teorik bilgi kadar önemli olduğunu 
dile getirmektedirler. Bu sonuca göre öğretmenlerin, fen eğitiminde laboratuarın ne kadar gerekli olduğunun bilincinde 
olduklarını göstermektedir. Öğretmenler, fen eğitiminde   laboratuarın önemli olduğunu söylemelerine rağmen 
laboratuarı kullanma sıklıkları 15 gün ile ayda bir olduğunu bildirmektedirler. Bu sonuçtan anlaşılacağı gibi fen 
eğitiminde laboratuar kullanma sıklığı azdır. Bunun birçok nedenleri, laboratuarların araç-gereç bakımından yeterli 
olmayışı, sınıf mevcutlarının çok kalabalık olması, fen bilgisi ders müfredat programında laboratuarın işlenmesi için 
gerekli olan zamanın ayrılmaması olabilir.
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Fen bilgisi derslerinin laboratuarda deneyler yaparak öğretilmesinde bazı problemler dile getirilmiştir. Bu 
problemlerin en başında liselere giriş sınavı gelmektedir. Öğrencilerin bu sınava hazırlanma isteği, öğretmenleri 
deney yapma yerine sınava hazırlık niteliğinde soru çözmek zorunda bırakmaktadır. Bunun yanında laboratuarlarda 
araç-gereç eksikliği, sınıf mevcutlarının fazla olması, öğretmenlerin laboratuar bilgilerinin yetersiz olması ve onlara 
laboratuarda yardımcı olabilecek deneyimli yardımcıların olmayışı öğretmenin deneysel çalışma yapmasını zorlaştıran 
nedenlerdir.

Etkili ve kalıcı fen eğitiminde anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek  ve öğrencilerin başarı  düzeylerinin 
yükseltilmesi için;  öğretmenler düz anlatım yöntemi yerine öğrencilerin pasif değil aktif olmasını sağlayacak deneyle 
öğretim yöntemi gibi yöntem ve teknikleri uygulamalıdır. Öğrenciler, en iyi yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Bu 
nedenle öğretim sırasında anlatılan konuların ve kavramların somutlaştırılabilmesi için, öğrencilerin katılımının da 
sağlandığı  deneylere yer verilmelidir. Laboratuar imkanlarının yetersiz olması ve yeterli miktarda deney malzemesinin 
bulunmaması gibi olumsuzluklar nedeniyle deney yapılamıyorsa bile, hiç deney yapmama yerine öğrencilere grup 
çalışması yaptırma veya gösteri deneyleri yapma tercih edilmelidir. Fen eğitiminde deneyin yerinin çok olumlu ve 
katkısı açık ve net olarak belirtilmesine rağmen okullarımızın çoğunda laboratuarın adı bile söz konusu değildir. 
Okullarımızın bazılarında öğrencilerin deney yapması bir yana öğretmenin deney yapmasına yetecek araç-gereç bile 
bulunmamaktadır.

Öğretmenler,  öğrenimleri sırasında yüzeysel bir laboratuar eğitimi gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu ise 
öğrencilere sağlıklı bir laboratuar sunulması bakımından bir eksiklik olarak görülebilir. Bu eksikliğin giderilmesi için 
M.E.B. tarafından hizmet içi kursları açılarak  bu eksiklikler hizmet içi açılan kurslarla giderilmeye çalışılmalıdır. 
Ancak öğretmenlerin  bir kısmı bu tür bir kursa katılmak istemediklerini belirtmişlerdir. Bazı okullarda öğrencilerin 
laboratuarda deney yapma olanağı bulabilmelerine rağmen, laboratuar araç-gereçlerini görmeden okullarından mezun 
olan  öğrencilerin sayısı çok fazladır. Okullarımızın çoğunda fen bilgisi laboratuarlarında öğrenci çalışması için yeterli 
araç-gereç bulunmaması ve sınıfl arın çok fazla olması bakımından gösteri şeklinde deneylerin yapılması dahi mümkün 
olmamaktadır. 

Öğretim amaçlı araç-gereçlerin bulunma durumları her okulda aynı değildir. Bazı okullarda yeterli sayıda 
olmasına rağmen, bazı okullarda fazla olduğu görülmektedir. Bu durum okulların fi ziki yapısına göre öğretim amaçlı 
araç-gereçlerin okullardaki bulunma durumları arasında farklılık olduğunu göstermektedir. Fen bilgisi laboratuarı olan 
okullarda fen laboratuarı olmayan okullardan daha fazla araç-gereç olduğu görülmüştür.

Çalışmanın yapıldığı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler fen teknoloji dersinin  öğretiminde 
araç-gereçlerden yeterince yararlanmalarına  rağmen araç-gereç yönünden yeterli olmayan okullarda görev yapan 
öğretmenler araç-gereç kullanmak istediklerini fakat bunlardan daha az yararlanabildiklerini belirtmişlerdir. Fen 
teknoloji dersinin öğretiminde araç-gereçler uygun şekilde doğru ve yerinde kullanıldığında öğrencilerde derse karşı 
olumlu davranışlar kazandırmakla birlikte etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesinde etkili olmaktadır.

İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin fen teknoloji dersinin öğretiminde araç-gereç kullanmalarına 
yönelik olarak yapılan bu çalışmada, okullarda yeterli sayı ve nitelikte öğretim amaçlı araç-gereçler mevcut olmasına 
rağmen bunların eğitim öğretim faaliyetlerinde istenilen düzeyde kullanılmadığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma 
sonucuna göre okullarımızda sınıf mevcutlarının kalabalık olması, araç-gereç bakımından yetersizliklerin olması 
fen öğretiminde yeni yöntemlerin uygulanmadığı, bilinen klasik yöntemlerle derslerin anlatıldığı tespit edilmiştir. 
Televizyon, video, VCD, tepegöz, mikroskop, fen dolabı hemen hemen her okulda mevcut olan ve öğretmenler 
tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılması gereken öğretim amaçlı araç-gereçler olmasına rağmen 
bunların öğretmenler tarafından kullanımı istenen düzeyde olmadığı görüldü. Öğretmenlere göre fen teknoloji dersinin 
öğretiminde öğretim amaçlı araç-gereçler yerinde ve zamanında kullanıldığında yararlı olmaktadır. Öğretme-öğrenme 
ortamlarında araç-gereçlerin faydalı olabilmesi öğretmenlerin bunları etkili bir şekilde kullanabilir düzeyde olmasıyla 
sağlanır. Bu nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerinde araç-gereçlerin yerinde ve zamanında verimli olarak kullanılması 
öğretmenlere bağlıdır.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ ANTHROPOMETRIC PREFERENCES 

AND THEIR DISTRUST OF SCIENTIFIC MODELS 

Dr. Sulaiman M. Al-Balushi*

Abstract

Research has shown that science teachers use, and encourage their students to use, animism 
and anthropomorphism in the descriptions and explanations of inanimate natural and scientifi c 
entities. The current study explores the relationship between students’ anthropomorphic prefer-
ences and their distrust of scientifi c models which represent natural entities and phenomena. The 
participants were 288 students from grade ten in the Sultanate of Oman. For the purpose of the 
study, two instruments were used. The fi ndings indicated that there was a signifi cant positive cor-
relation between students’ anthropomorphic preferences and their distrust of scientifi c models. 
Based on these results, it might be plausible to conclude that anthropomorphism and animism 
might cause conceptualization diffi culties to students when approaching natural phenomena.

Keywords: Animism, anthropomorphism, distrust of scientifi c models, humanization, men-
tal images.
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INTRODUCTION

Not all imagination is enviable. Sometimes, when using the ‘seeing with the mind’s eye’ technique to envision 
the scientifi c models that represent the unseen micro-entities of atoms and molecules, humanized creatures start to 
appear in the imaginations of some students to represent these micro entities (Al-Balushi 2009). Also, humanizing 
the behaviors of unseen natural entities, which is referred to as anthropomorphism, is found in science classroom 
conversations (Dagher & Cossman 1992; Kallery & Psillos 2004; Tamir 1985; Zohar & Ginossar 1998). While some 
researchers believe that this is an unharmful way of children’s thinking which disappears in time when more content 
knowledge is comprehended, others warn that learners could have distorted images of scientifi c models because of 
the teleological reasoning involved with anthropomorphism (Kallery & Psillos 2004; Tamir 1985; Zohar & Ginossar 
1998). 

Anthropomorphism and Animism in Science Education

Statements such as “the hydrogen atom shares its electron because it is trying to become stable”, “this atom 
would want to lose an electron and become an ion”, or “the chlorine atom feels more comfortable now after it bonded 
with the hydrogen atom” might be found in science classroom discourse and even in science textbooks. This is a 
common practice in all grades (Kallery & Psillos 2004). This attribution of human characteristics such as reasoning, 
feelings, desires and capabilities to non-human agents is referred to as anthropomorphism (Dagher & Cossman 1992; 
Kallery & Psillos 2004). Anthropomorphic connotations might be considered acceptable by teachers and students 
(Al-Balushi 2009; Kallery & Psillos 2004; Zohar & Ginossar 1998), while it might not be acceptable by scientifi c 
standards (Tamir 1985). Piaget (as sited in Watts & Bentley (1994)) sees “animism and anthropomorphism as a 
stage…., a period of children thought that will be overtaken as more sophisticated and abstract structure comes into 
play, …(p. 87).” During higher grade levels, more knowledge is provided to learners to comprehend the abstractness 
of different scientifi c models.

Animism and anthropomorphism is a common practice in science education. Some students, teachers, textbooks, 
science magazines, scientifi c media programs and even scientists do not hesitate to use such formulations to describe 
and explain natural entities and phenomena (Clough & Wood-Robinson 1985; Dagher & Cossman 1992; Taber & Watts 
1996; Timmreck, 1991; Watts & Bentley 1994; Zohar & Ginossar 1998). Previous research found that anthropomorphism 
might cause cognitive and emotional diffi culties for students when studying natural phenomena (Kallery & Psillos 
2004; Tamir 1985; Zohar & Ginossar 1998). The debate over the legitimacy of using anthropomorphic explanations 
has drawn the attention of science educators for a long time. There has been, however, no consensus among educators 
regarding this controversial issue (Zohar & Ginossar 1998). For instance, while Tamir (1985) found that the ability of 
twelfth graders to differentiate between teleological (or anthropomorphic) and casual explanations was low, Zohar and 
Ginossar (1998) found that the acceptance by high school students of anthropomorphic or teleological formulations 
did not necessarily imply anthropomorphic or teleological reasoning. This is an ongoing debate over the authenticity 
of the anthropomorphic practices in science teaching (Kallery & Psillos 2004; Tamir 1985; Zohar & Ginossar 1998).

Students use anthropomorphic statements as a tool for their meaning construction. These formulations can 
be used to express their imagining of the microscopic world. When Al-Balushi (2009) explored college students’ 
imagining at the microscopic level of chemistry, 36.4% of them imagined anthropomorphic and humanistic mental 
images. They imagined micro entities to have hands, legs, eyes, and mouths. Atoms and molecules appeared to them 
smiling, laughing, wandering, feeling lost, frightened, or disturbed.

Some students do not mind using anthropomorphism. They think that humanizing helps them imagine 
unobservable and theoretical micro entities that are hard to imagine and conceptualize (Al-Balushi 2009). When Zohar 
& Ginossar (1998) interviewed high school students about the inclusion of anthropomorphic statements in a biology 
textbook, 80% of the students preferred the use of such statements. They justifi ed using anthropomorphism that it 
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helped them understand, imagine, and clearly communicate diffi cult topics and principles. They also thought that 
this type of rephrasing the language of science passages was fascinating, and gave them a “whole new perspective.” 
However, they expressed their awareness of the nature of such language. Some of them stated that “we are old enough 
to know that the plant has no brain and hence no wishes; however, it is more convenient to communicate using these 
expressions,” and “we know that we use anthropomorphism, but at the same time we understand that this does not 
provide the mechanistic explanation (p. 689).”

In addition, students use anthropomorphic formulations as memory tools (Watts & Bentley 1994; Zohar & 
Ginossar 1998) and to aid their understating of complex biological processes and chemical reactions (Al-Balushi 
2009). They reasoned that since anthropomorphism turned explanations into stories, it helped them remember the facts 
(Zohar & Ginossar 1998, p. 692). They also thought that when their teachers used such language to explain scientifi c 
processes with made-up noises for micro organisms and funny facial expressions, all mixed with laughter, it stuck in 
their minds and was more easily remembered (Watts & Bentley 1994, p. 86).

PURPOSE OF STUDY

The purpose of the current study was to explore the relationship between students’ anthropomorphic preferences 
and their distrust of scientifi c models which represent natural entities and phenomena.

METHODOLOGY

Participants

The participants were 288 students from grade ten in the Sultanate of Oman. They were drawn from four 
neighboring regions: Muscat (the capital), Al-Dhakheliah, Al-Sherqyah North, and Al-Batinah South.

Instruments

 For the purpose of this study, two instruments were used: the Learners’ Anthropomorphic Preferences (LAP) 
instrument and the Epistemologies about the Credibility of Scientifi c Models (ECSM) instrument. 

The Learners’ Anthropomorphic Preferences (LAP) Instrument. This instrument is aimed at surveying 
students’ tendency towards using anthropomorphic phrasing in science. It starts by providing the participant with 
a description of the water molecule formation in four different formats. The fi rst one is written in normal language 
similar to regular school science texts. The other three use anthropomorphism with variations. The anthropomorphic 
level increases gradually from the second to the fourth format. Figure 1 illustrates these four formats.

The participant is then provided with a list of different potential pedagogical and professional uses for the 
anthropomorphic language in science such as science texts, science teaching practices, scientifi c magazines, children 
magazines, scientifi c TV programs, and scientifi c websites. The participant is asked to assign one descriptive format 
(from the four formats described in Figure 1) to each item in the potential uses list. The fi rst format is given a value 
of one, the second of two, the third of three and the fourth of four. These values are used to estimate the participant’s 
anthropomorphic preferences. The validity of the LAP instrument was judged by four science educator professors and 
two experienced science teachers. The readability and the appropriateness of the instrument to 10th grade students were 
checked during this process. This process resulted in few changes in wording. Then the LAP instrument was piloted 
on 20 tenth grade students. Students were asked to mark any unfamiliar terminology. Some minor changes were done. 
The calculated Cronbach’s alpha reliability coeffi cient was 0.72. The original instrument was written in Arabic, the 
instruction language in Oman. The translation to English was checked by three independent professors fl uent in both 
Arabic and English. 
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The Epistemologies about the Credibility of Scientifi c Models (ECSM) instrument. This instrument has been 
developed by Al-Balushi (2011) to assess students’ evaluation of the credibility of scientifi c models that represent 
entities and phenomena. The instrument lists 26 different scientifi c entities and phenomena and requires the participant 
to decide whether that entity or phenomenon is:

• real, and its textbook illustrations refl ect how it really is,

• real, but its textbook illustrations refl ect scientists’ imagination of how it really is; its illustrations are close 
to the reality and scientists try to prove them,

• real, but I do not think scientists can imagine it; so, if there are textbook illustrations for it, then these 
illustrations are far from reality, or

• NOT real; it does not exist.

To estimate participants’ score for their distrust of scientifi c knowledge, the fi rst choice is given a weight of 1, the 
second choice is 2, the third one is 3, and the last one is 4. The instrument underwent a complete validity and reliability 
procedure which is fully described in Al-Balushi (2011).

1. The fi rst format
When hydrogen molecules and oxygen molecules collide each other, water molecules form; each of which is com-
posed of two hydrogen atoms and one oxygen atom.

2. The second format
Two hydrogen atoms came together. They were connected to each other. They hit two connected oxygen atoms 
coming their way. The two hydrogen atoms were separated. One oxygen atom decided to get between the two 
hydrogen atoms. A water molecule was formed from the two hydrogen atoms and one oxygen atom.

3. The third format
Two hydrogen atoms came, hand-in-hand, until they hit two oxygen atoms coming their way. The two hydrogen 
atoms got separated, thus one oxygen atom decided to stand between them. In this way the water molecule is 
formed from two hydrogen atoms and one oxygen atom.

4. The fourth format
Two hydrogen atoms were dancing together, connected by a ribbon until they unconsciously hit two oxygen atoms 
who were preoccupied with deep thinking. One of the oxygen atoms got angry and tore the ribbon between the 
two hydrogen atoms. Then it stood between them. In this way the water molecule formed from two hydrogen 
atoms and one oxygen atom.

Figure 1. The four different description formats presented to participants in the Learners’ Anthropomorphic 
Preferences (LAP) instrument

RESULTS AND DISCUSSIONS

Table 1 illustrates Pearson’s correlation coeffi cient between students’ anthropomorphic preferences and their 
distrust of scientifi c models. 

Table 1. Pearson’s correlation coeffi cients between anthropomorphic preferences and distrust of scientifi c models 

Distrust of Scientifi c Models

Anthropomorphic 
Preferences

0.139*

* correlation coeffi cient is signifi cant at 0.05

The relationship between students’ distrust of scientifi c models and their anthropomorphic preferences is signifi cant 
(r=0.139, p<0.05). The direction of the correlation is positive. As learners’ anthropomorphic preferences increases, 
their distrust of scientifi c models increases. Students with a high tendency towards the use of anthropomorphism in 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 303

different professional and pedagogical scientifi c activities have a high level of doubt regarding scientifi c models and 
the existence of unobservable natural entities and phenomena. 

Previous studies show that learners construct anthropomorphic and animistic images of scientifi c entities by 
adding hands, legs, eyes and mouths to them. Most probably they need a known structure so they add humanistic 
details. They use known structures of the entities such as circles or spheres to construct anthropomorphic and animistic 
images (Al-Balushi, 2009). Scientifi c entities with known structures such as cells, atoms and molecules offer this 
skeleton for such images. However, more abstract models such as electron clouds, photons or alpha rays, for instance, 
do not provide this advantage. There are no defi ned and obvious models for these highly abstract entities that are given 
to students in their textbooks. Take, for example, the electron cloud which appears in some illustrations in student 
textbooks as a fading-out gradient blue or red sphere, while in some other illustrations it appears as several overlapped 
elliptical shapes. This is an image which has become a logo for many science-related groups. Even the fading-
out gradient colored spheres might vary from one illustration to another. Different textbooks might give different 
illustrations for these abstract entities. In addition, some abstract entities, such as the photon, lack any visual textbook 
illustration (Al-Balushi 2011). Davidowitz & Chittleborough (2009, p. 170) assert that “some students regard the sub-
micro level as unreal, vague and amorphous.” It seems that when the scientifi c model becomes more theoretical and 
lacks defi ned details, it becomes more diffi cult for anthropomorphic learners to believe in scientists’ ability to imagine 
the corresponding entities and phenomena. Some might also deny the existence of these entities and phenomena. This 
might explain the the signifi cant positive relationship between students’ distrust of the scientifi c models and their 
anthropomorphic preferences.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

The purpose of the current study was to explore the relationship between students’ anthropomorphic preferences 
and their distrust of scientifi c models which represent natural entities and phenomena. Based on the results of the 
current study, there was a positive correlation between students’ anthropomorphic preferences and their distrust of 
scientifi c models.

Previous studies indicate that learners use anthropomorphism to facilitate their imagining of unobservable and 
theoretical micro entities which are burdensome for imagination and conceptualization (Al-Balushi 2009; Zohar & 
Ginossar 1998). While, some studies found that the students’ ability to differentiate between anthropomorphic and 
casual explanation was low (Tamir 1985), others found that students’ use and acceptance of anthropomorphism did not 
necessarily involve anthropomorphic or teleological reasoning (Zohar & Ginossar 1998). The fi ndings of the current 
study enrich this debate regarding the legitimacy of the anthropomorphic practices in science teaching. The signifi cant 
correlation shown in the current study between learners’ anthropomorphic preferences and their distrust of scientifi c 
models contributes to the validity of the claim that anthropomorphism and animism might cause conceptualization 
diffi culties for students when approaching natural phenomena (Kallery & Psillos 2004; Tamir 1985; Zohar & Ginossar 
1998). If this claim holds true, then anthropomorphic practices should be limited. For instance, science teachers 
may need not to rely solely on anthropomorphic and humanistic narrative stories that describe the behaviors of 
unobservable entities. If such connotations are used, teachers should explicitly reveal to students that entities such as 
atoms, molecules, electrons, planets and stars do not behave like humans, and, most importantly, they do not decide 
for themselves. This might contribute in eliminating any teleological reasoning. Students might also be instructed not 
to use such techniques while studying to avoid fi lling their mental images with unnecessary and unrelated details that 
might hinder their mental conceptualization of scientifi c concepts and phenomena. Instead, they should be provided 
with, and directed to use, more spatial techniques, such as computerized visualization tools (Wu et al. 2001; Wu & 
Shah 2004). 
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RECOMMENDATIONS FOR FUTURE STUDIES

The results of the current study also reveal a positive signifi cant relationship between participants’ anthropomorphic 
preferences and their distrust of scientifi c models. But more exploration in the area of anthropomorphism is necessary 
in order to reach a solid conclusion regarding the authenticity of its practice in science teaching. A combination of 
clinical interviews and guided imagery (Al-Balushi 2009) might be used to explore learners’ anthropomorphic and 
humanistic mental images. This will allow researchers to measure the anthropomorphic level more precisely and 
correlate it with other variables such as academic achievement, science comprehension, spatial abilities and distrust 
of scientifi c models.
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The aim of this study is to examine validity and reliability of the Turkish version of the State 
Hope Scale (SHS; Snyder et al., 1996). The sample of this study consisted of 411 university stu-
dents. The results of exploratory factor analysis demonstrated that the six items loaded on one 
factor.  The amount of total variance explained was 50% and factor loadings ranged from .60 to 
.73. Similarly, the results of confi rmatory factor analysis indicated that the model was well fi t 
(x²=13.44, sd=9, p=0.14378, RMSEA=.035, NFI=.98, CFI=.99, IFI=.99, RFI=.96, GFI=.99, 
and SRMR=.027). The internal consistency coeffi cient of the scale was .74 and the corrected 
item-total correlations ranged from .40 to .56. 
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INTRODUCTION

Psychology has tended to explore emotions and thoughts to understand human behaviors but there are controversial 
concepts whether are thought or emotion. In this manner, we can ask these questions: is hope a thought? , otherwise is 
hope an emotion? These questions were variously answered by different researchers. Ortony, Clore ve Collins (1988) 
defi ned hope as an emotional state that included that positively assess future. Similarly, some authors (Miller, 1985; 
Romero, 1989) highlighted emotional aspect of hope. Also, hope was defi ned by Frank (1968) as mixture of emotions 
and thoughts. In this manner, hope has emotional aspect and also cognitive aspect.

Snyder, Irving and Anderson (1991) have lengthy defi ned the hope in hope theory. They argued that hope 
included three components that interacted with each other. These components are goals, pathways thinking and agency 
thinking. The goal is the cognitive component of hope theory (Snyder, 1994a, 1994b, 1998). Goal is keystone of the 
hope theory and other component of hope theory is necessary to reach to desired goals. Pathways thinking are to 
produce ways to reach desired goals (Snyder, 2002). According to hope theory, however, pathways thinking are not 
enough to attain desired goals. In order to reach to desired goal, agency thinking is also necessary. Agency thinking 
was defi ned by Snyder (2002) as “Agency thought – the perceived capacity to use one’s pathways to reach desired 
goals – is the motivational component in hope theory.” (p. 251). Briefl y, pathways thinking and agency thinking serve 
to reach desired goals. 

Feldman and Snyder (2005) investigated the relationship between hope and life meaning and they founded that 
‘hope is a component of meaning’ (p. 408). On the other hand, Snyder (2004) argued that hope is a natural balancing 
force against depression. Gum, Snyder and Duncan (2006) by supporting this allegation was found that ‘hope was 
the strongest predictor of depressive symptoms, more than the level of activities or participation, such that low-hope 
stroke survivors experienced more depressive symptoms’ (p. 329). Besides, hope positively related to coping (Stanton, 
Danoff-burg, & Huggins, 2002; Folkman, 2010), job satisfaction and performance (Duggleby, Cooper & Penz, 2009) 
and academic performances (Snyder, Cheavens, & Michael, 1999), and negatively related to depression (Geffken et 
al., 2006; Chow, 2010; Ashby, Dickinson, Ginilka, & Noble, 2011).

The purpose of this study is to adapt State Hope Scale developed by Snyder,  Sympson, Ybasco, Borders, Babyak 
and Higgins (1996) to Turkish.

METHOD

Participant

Participants were 411 university students (240 (58%) were female, 123 (42%) were male) who were enrolled in 
mid-size state University, in Turkey.

Measures

State Hope Scale. State Hope Scale was developed by Snyder, Sympson, Ybasco, Borders, Babyak and Higgins 
(1996). It has six items and two subscales as agency and pathway. State hope correlated positively with state self-
esteem, r = .49, p < .001 and state positive affect schedule, r = .48, p < .001, and correlated negatively with state 
negative affect schedule scores, r = -.37, p < .001. Internal consistency coeffi cients were computed for the pretest 
and posttest and these indices were .81 and .88, respectively. In addition, the pretest and posttest internal consistency 
coeffi cients for the agency subscale were .79 and .76, and .82 and .63 for the pathways subscale. The amount of total 
variance explained was 71% and factor loadings ranged from .69 to .89. Also, the correlation between the factors was 
.80.

Procedure

Permission for participation of students was obtained from related chief departments and students voluntarily 
participated in research. Completion of the scales was anonymous and there was a guarantee of confi dentiality. 
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The scales were administered to the students in groups in the classrooms. The measures were counterbalanced in 
administration. Prior to administration of scales, all participants were told about purposes of the study. In this study 
exploratory factor analysis (EFA) was performed to examine the factor structure of the scale according to the data 
obtained from the Turkish students and confi rmatory factor analysis (CFA) was executed to confi rm the original scale’s 
structure in Turkish culture. Data were analyzed using LISREL 8.54 and SPSS 15 package programs.

Result

The results of the internal consistency coeffi cient of the State Hope Scale were .74. Confi rmatory factor analysis 
indicated that the model was well fi t (Hu & Bentler, 1999) and Chi-Square value (x²=13.44, df=9, p=0.14378) which 
was calculated for the adaptation of the model was found to be signifi cant. The goodness of fi t index values of the 
model were RMSEA=.035, NFI=.98, CFI=.99, IFI=.99, RFI=.96, GFI=.99, and SRMR=.027. Figure 1 showed path 
diagram and factor loadings.

 I 1 

I 2 

I 3 

I 4 

I 5 

I 6 

State Hope 

.60 

.47 

.69

.63 

.64 

,61 

Figure 1.  Path Diagram and Factor Loadings 

The results of exploratory factor analysis have demonstrated that the items loaded on one factor. The amount of 
total variance explained by one factors was nearly 50%. Factor loadings ranged from .60 to 73. Table 1 showed factor 
loadings, means and standard deviations.

Table 1. Factor Loadings

Items Factor Loadings
X

sd

1. .60 4,55 2,24

2. .70 6,52 1,54

3. .62 5,82 1,58

4. .73 5,35 1,55

5. .72 6,34 1,47

6. .71 5,77 1,59

Total Variance Explained 50%

CONCULUSION

The purpose of this study was to translate State Hope Scale into Turkish and to examine its psychometric 
properties. Although original form of state hope scale has two subscales as agency and pathways, according to fi ndings 
Turkish form of state hope scale adapting original form consist of one factor. Because of this fi nding, it can be useful 
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to make new study about this measure with another sample. Also, further studies that will use State Hope Scale are 
important to its measurement force for convergent validity.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARDAKİ YETERLİLİK, 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Barış ÇİFTÇİ*                                Mehmet Tamer KAYA**

Abstract

The main purpose of Social Studies Lesson is to raise citizens for a modern and demo-
cratic society. For this reason, the schools should be equipped with necessary materials for 
Social Studies Lesson. The study group is comprised of 34 Social Studies teachers who work 
in Afyonkarahisar city centre and its towns. The study is carried out with interview technique 
and the views of the teachers are recorded online. The teachers don’t think that equipments in 
their schools are not enough. The views of teachers about the problems in their schools are col-
lected under three main headings. Classroom size, lack of teachers, library problem and private 
problems with families are under the fi rst heading of social-physical problems of the school. 
The problems about teaching method, technique and materials, which are categorized under the 
second subheading, are lack of materials, technological defi ciencies and fi nancial problems. The 
last and third subheading, the problems which result from the nature of Social Studies lesson, 
is weekly hours of the lesson, curriculum and course books. Teachers state their opinions to the 
solutions of these problems from the point of themselves. 

Özet

Sosyal Bilgilerin genel amacı, demokratik çağdaş bir toplum için vatandaşlar yetiştirmektir. 
Bu yüzden Sosyal Bilgiler dersi açısından okulların yeterli alt yapıya sahip olması gerekmekte-
dir. Çalışmaya Afyonkarahisar il merkezi ve bağlı kasabalarında görev yapan 34 Sosyal Bilgiler 
öğretmeni katılmıştır. Çalışma görüşme tekniği ile yapılmış ve öğretmenlerin görüşleri elek-
tronik ortamda kayda alınmıştır. Öğretmenler okullarını büyük oranda yeterli görmemektedir. 
Görüşme yapılan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin okullardaki sorunlar hakkındaki görüşleri üç 
ana başlık altında toplanmıştır. Okulun sosyal ve fi ziki ortamından kaynaklanan sorunlar, sınıf 
mevcudu, öğretmen eksikliği, kütüphane sorunu ve ailelerden kaynaklanan sorunlar başlıkları 
altında toplanmıştır. Öğretim yöntem, teknik ve materyallerinden kaynaklanan sorunlar, ders 
materyalinin eksikliği, teknolojik eksiklikler ve maddi imkansızlıklardır. Sosyal Bilgiler dersinin 
kendi doğasından kaynaklanan sorunlar ise ders saati, müfredat ve ders kitabından kaynakla-
nan sorunlardır. Bu konulardaki çözüm önerilerini yine öğretmenler kendi bakış açılarına göre 
belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Yeterlilik , Sorun, Çözüm

* Afyon Kocatepe Üniversitesi, bcift ci@aku.edu.tr
** Afyon Kocatepe Üniversitesi, mtkaya@aku.edu.tr
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GİRİŞ

Beşeri bir faaliyet olan eğitim, bilindiği gibi bireyin yaşantısında kasıtlı olarak istendik davranışlarmeydana 
getirme sürecidir (Ertürk, 1997). Beşeri faaliyetlerin en önemli unsurlarından olan eğitim, herhangi bir ülkenin veya 
bölgenin gelişmişlik ölçütlerinden birisidir. Çünkü ülkelerin kalkınması nüfusuna verilen eğitim imkânları ile doğru 
orantılı olup, eğitimde sağlanan birçok bilgi ve beceri toplumun kalkınmasındaki en büyük dinamiği oluşturmaktadır. 
Ancak bu beşeri faaliyet ne yazık ki her coğrafyaya eşit oranda dağılmamıştır.(Pınar& Sarıbaş,2009)

Eğitim, yirmi birinci yüzyılda kalkınma çabalarında veya daha zengin ve müreffehülke olma hedefi ne varmak için 
sürdürülen uğraşlarda, çok önemli ve işlevsel bir araç haline gelmiştir. Eğitim, belki uzun vadede ürün vermektedir ama 
bir ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasınısağlayan insan gücünü hazırlayan araç olarak, gün geçtikçe ekonominin 
temel yatırımıhaline gelmektedir. Öyleyse, ülkemizde eğitime, bilime ve teknoloji üretimine her zaman olduğundan 
daha çok önem vermek zorundayız. Kısaca, eğitim bireyi geliştirdiği, diğer taraftan ülkenin bilimsel, ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmasınısağladığıiçin önemlidir ve değeri çok iyi algılanmalıdır (Bowen, 1980.Akt: Gedikoğlu,2005)

Günümüz dünyasında değişen toplumsal ve ekonomik koşullar, eğitimin önemini giderek arttırmaktadır. Değişen 
dünya koşullarına uyum sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakalamak için eğitime olan talep giderek 
artmakta, ülkeler bu talepleri karşılayabilmek için okul, derslik, öğretmen, ders araç gereç vb. sayılarını arttırmak 
zorunda kalmaktadır. Özellikle okul, derslik ve öğretmen sayılarının arttırılması eğitimin niceliksel gelişimi için şart 
olmuştur.(Pınar& Sarıbaş,2009)

Genel olarak TES, hem hiyerarşik, katı merkeziyetçi yapısı, yöneticilerinin geleneksel, bürokratik tutumları, 
davranışları ve alışkanlıkları, hem de değişimin yukarıdan aşağıya doğru başlatılıp gerçekleştirilmeye çalışılması 
nedeniyle, değişikliklerin etkili olmasını engellemekte ve uygulanmasını geciktirmektedir. Bazen bir değişiklik sisteme 
tam olarak yerleşmeden, ortaya çıkan yeni sorunları çözmek için yeni değişimler gündeme gelmektedir. Bu durum, 
sistemde kararlılığı ve tutarlılığı olumsuz etkileyerek, uygulayıcılarda “nasıl olsa bu da değişecek” psikolojisinin 
oluşmasına ve o işi yapma kararlılığının azalmasına neden olabilir. Böyle bir durum eğitim sisteminin ya daokulların, 
değişime uyum sağlayacak, yeni sorunları karşılayacak esneklik ve kapasiteye sahip olmalarına engel oluşturabilir.
(Şahin,2007)

Gedikoğlu’na göre (2005) Türkiye’de hiçbir zaman partiler üstü bir eğitim politikasıoluşturulamamış; stratejik bir 
öneme sahip olduğu halde eğitim hiçbir zaman devletbütçesinden hak ettiği payıalamamış, çoğu zaman olanaksızlıklar 
içerisinde mücadelesini sürdürmüş; yüksek nüfus artışhızıve kırsal kesimden kentlere göç eğitim sistemini ciddi 
bir biçimde zorlamıştır. Ayrıca, eğitim sistemine ezbercilik egemendir ve öğretmen yetiştirmedeçok ciddi sorunlar 
yaşanmış, öğretmenlerimize gerekli olan yaşam standardıve meslekigelişme olanaklarıhiçbir zaman sağlanamamıştır.

Eğitim sistemi genel olarak politik, ekonomik ve kültürel ortamdan kaynaklanan birtakım güçlüklerle 
karşılaşmaktadır. Bu güçlüklere okulların yapı ve işleyişiyle ilgili güçlükleri de eklenince, okullar temel işlevlerini 
yeterince yerine getirememektedir. Bütün bu zorlukları aşmak, sistem düzeyinde politik, ekonomik ve kültürel 
yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirdiği gibi; okulun bilimsel ve nitelikli bir eğitim verebilecek biçimde 
donatılmasını; okulda çalışanların niteliklerinin geliştirilmesini ve öğrenmeyi destekleyen sıcak bir ortamın 
yaratılmasını da gerekli kılmaktadır (Şahin, 2006).

Türkiye’de okul düzeylerinin her birinde ulaşılacak başarı, Türk eğitim sisteminin başarısı olacaktır. Ancak, 
eğitim sistemlerinin yavaşlığı, toplumun eğitim istemindeki hızlı artış, yaşanan hızlı değişmeler, eğitime ayrılan 
paranın azalması, yatırımların yetersiz kalması gibi nedenler bu eğitim düzeylerinde önemli sorunların yaşanılmasına 
yol açmaktadır. Özellikle, zorunlu eğitim kademesi olan ilköğretimde, sorunlar daha yoğun ve toplumsal baskı daha 
fazladır.(Başar, 2000)

Eğitim sürecinin başarılı bir şekilde amacına ulaşabilmesi için eğitim öğretim imkânlarının yerleşmelere yeterli 
ve eşit şekilde dağılmış olması gerekir. Örgün eğitimde önemli bir yeri olan okul, derslik ve öğretmen başına düşen 
öğrenci sayıları eğitimin kalitesini ve erişebilirliğini etkilemektedir. Ülkemizde sürekli olarak değişen eğitim sistemi, 
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hızlı nüfus artışı ve fi ziki imkânsızlıklar eğitim faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. Eğitim ile ilgili bu sorunların her biri 
ayrıntılı olarak incelenmesi gereken konulardır.(Pınar& Sarıbaş,2009)

Günümüzde alınan eğitimin kalitesini okul, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, ders araç gereçlerinin 
miktarı, kütüphane, laboratuar, bahçe, oyun parkı, lavabo, tuvalet vb. fi ziki ortamların yeterliliği, eğitime ayrılan 
bütçe, öğrenci başına düşen harcamalar gibi faktörler etkilemektedir.(Pınar& Sarıbaş,2009)

Türkiye’de ilköğretimde net okullaşma oranı 2003 yılı için % 91.95’tir (T.C.Başbakanlık Devlet istatistik 
Enstitüsü, 2002-2004, Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri).Ancak, eğitimin bu kademesinde başka önemli sorunlar 
vardır: Örneğin öğretmensayısında ve niteliğinde yetersizlikler vardır, derslik ve okul sayılarıgerçek ihtiyaca cevap 
vermenin çok ötesindedir. Sorunlar, kendilerini en çok toplam nüfusun % 35kadarınıoluşturan kırsal kesimlerde 
hissettirmektedir. Yeterli sayıda öğretmen vederslik bulunmayışıilköğretimde kentlerde “ikili öğretim”, kırsal kesimde 
ise hiçteverimli olmayan, eğitimde niteliği düşüren ve artık eğitimde çağdışıdiyebileceğimiz“birleştirmişsınıfl ar” 
uygulamalarınıgetirmiştir.Ülkemizdeki hızlınüfus artışının yanısıra, başta büyük kentler olmak üzere, çeşitlinedenler 
yüzünden, kırsal kesimden kentlere doğru göç sonucunda hem ikili öğretimuygulamasıbaşlatılmıştır hem de 50-
60 öğrencinin bir arada öğrenim gördüğü çokkalabalık sınıfl ar oluşmuştur.İlköğretimde, eğitimin her kademesinde 
olduğu gibi, fi nansman yetersizliklerininyanısıra, bina ve tesis eksiklikleri ve çok ciddi araç-gereç, laboratuar 
donanımı,bilgisayar ve kütüphane yetersizlikleri vardır.(Gedikoğlu,2005)

Çeşitli araştırma ve yayınlar, okulda, eğitimsel yeniliklerin uygulanmasında okul müdürünün rolünün yaşamsal 
önem taşıdığına işaret etmektedir. Okul müdürü, okulda uygulanmakta olan programın önderikonumundadır. 
Birçok durumda onun olayları ele alış biçimi, sorunları çözme yönündeki girişimleri okulu doğrudan ve derinden 
etkilemektedir (Açıkgöz, 1993).

Bu durumda, ilgili birimlerin ve okul yöneticilerinin önemli bir görevi, eğitim öğretimin elverişli bir şekilde 
sunulmasını sağlayacak ortamı yaratmak olmalıdır. Burada sorunun kaynağı olarak, eğitime ayrılan bütçenin 
yetersizliği, dolayısıyla yeterli araç gereçlerin sağlanamaması, dersliklerin yapılamaması, okulların mimari planlara 
uygun olarak inşa edilmemesi ve okulların uygun olmayan alanlarda kurulması gösterilebilir.(Gündüz & Can, 2011). 

Türk eğitim sistemi ile ilgili olarak son zamanlarda yapılan araştırmalardan biri Gür ve Çelik (2009) tarafından 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraştırmalarıVakfı(SETAV) için yapılan “Türkiye’de Millî Eğitim Sistemi: Yapısal 
Sorunlar ve Öneriler” adlıaraştırmadır.Araştırmada Türk eğitim sisteminin sorunları“Millî eğitim sisteminin 
organizasyonu, yapısalmüdahaleler ve istikrarsızlık, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, temel eğitimdeokullaşma, 
sınıf geçme, ilköğretimden ortaöğretime geçiş, ortaöğretimde okul türleri, meslekîliselerin ortaöğretimdeki payı, 
ortaöğretimden yükseköğretime geçiş, yeni müfredat vefi nansman” başlıklarıaltında incelenmiştir. Elde edilen 
bulgulara dayalıolarak “Türkiye’deizlenen eğitim politikalarında, millî eğitimin bütüncül bir sistem olarak ele 
alınmadığıvedolayısıyla sistemin unsurlarıüzerinde yapılan değişikliklerin, sistemin diğer unsurlarıüzerindeki etkisinin 
yeterince analiz edilmeden yürürlüğe konulduğu ileri sürülmektedir (Gür& Çelik, 2009).

Öğretim teknolojisi, belirlenmiş hedefl er doğrultusunda daha etkili bir öğretim elde etmek için  öğrenme 
konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların beraber kullanılmasıyla öğrenme ve 
öğretme sürecinin sistematik bir doğrultuda tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir (Commission on 
InstructionalTechnology, 1970; 19). Öğretim teknolojileri öğrenme nesnelerini, öğrenme ve öğretme sürecinde yer 
alacak her türlü materyal ve aracı anlatır (ArmseyandDahl, 1973; vii). Çilentiye göre bireyler öğrendiklerinin %83’ünü 
görme, %11’ini işitme, %3,5’ini koklama, %1,5’ini dokunma ve %1’ini tatma duyularıyla öğrenmektedir (Çilenti, 
1991; 57). Bu yüzden öğrenme için ne kadar çok görsel ve işitsel materyal kullanılırsa öğrenmenin en üst düzeyde 
olacağı ortadadır.

Bu araştırma, okullardaki yeterlilik, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin 
görüşlerini almak amacıyla hazırlanmıştır. İlköğretim okullarında eğitim öğretim faaliyetleri sırasında, eğitimin 
kalitesini ve istendik davranışların bireylere kazandırılması süreçlerini etkileyen okul, derslik ve öğretmen yeterlilikleri 
incelenecektir.
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Yöntem

Araştırmada görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmalarda yaygın kullanılan veri toplama tekniklerden biri olan 
görüşme ya da mülakat; önceden hazırlanmış soruları sorduğu ve karşısındaki kişinin sorulara yanıtlar verdiği amaçlı 
bir söyleşidir (Kuş, 2003,s:50). Görüşm e sürecinin planlı ve amaçlı olması özelliği ise görüşme tekniğini, bir sohbet 
olmaktan farklı kılar ve onu hedefl ere yönelik planlanmış bir veri toplama çabası yapar. Görüşmede kullanılan soru ve 
cevap yöntemi de veri toplarken bir ilişkiyi kurma ve veriye ulaşma yolu olarak nitelendirilebilir (Yıldırım&Şimşek, 
2005, s:119-120). Patton’a göre görüşmenin amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun perspektifi ni anlamaktır 
(Patton, 1987).Görüşme yoluyla, deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, yorumlar ve zihinsel algılar ve tepkiler 
gibi gözlenemeyeni anlamaya çalışırız. Bu süreçte, sorulan sorulara, karşı tarafın rahat, dürüst ve doğru bir şekilde 
tepkide bulunmasını sağlamak görüşmecinin temel görevidir. 

Evren ve Örneklem

Araştırmaya Afyonkarahisar il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda görev yapan 34 Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni katılmıştır. 

Veri Toplama Teknik ve Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak İskender ve Şam (2006)’ın yapmış olduğu çalışmadan yararlanılmıştır. 
İskender ve Altunay’ın çalışması örnek alınarak öğretmenlere görüşme esnasında sorular yöneltilmiştir.Çalışmaya 
katılan öğretmenlerle yapılan görüşmeler elektronik ortamda kayda alınmış ve daha sonra metne aktarılmıştır.

Verilerin Analizi

Görüşme sonrasında öğretmenlerle yapılan görüşme notları metne aktarılmış ve öğretmenlerin görüşleri başlıklar 
altında toplanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri 3 ana başlık altında toplanmıştır. 1. Okulun Sosyal ve Fiziki Ortamından 
Kaynaklanan Sorunlar; sınıf mevcudundan kaynaklanan sorunlar, ailelerden kaynaklanan sorunlar, öğretmen 
eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, kütüphane sorunu. 2. Öğretim yöntem, teknik ve materyallerinden kaynaklanan 
sorunlar; ders materyalinin eksikliği, bütçe eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, teknolojik eksiklikten kaynaklana  
sorunlar, ders saatinden kaynaklanan sorunlar. 3. Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili sorunlar; ders saati, müfredat sorunu, 
ders kitabı

BULGULAR VE YORUMLAR

Öğretmenlerin okullarda yeterli gördükleri konular hakkındaki görüşleri

Okullardaki Sosyal Bilgiler öğretimi açısından yeterli görülen konular okulların bulunduğu bölgeye göre 
değişmektedir. Okulların bulunduğu bölgelerdeki ailelerin gelir düzeyi, eğitim düzeyi bu konuda çok etkili olmaktadır. 
Öğretmenlerin görev yaptıkları okulların bölgesine göre yeterli gördükleri konular farklılaşmaktadır. Aile gelir 
düzeyi ve eğitim düzeyi yüksek ailelerin yaşadığı bölgelerdeki okulların öğretmenleri, okullarındaki yeterlilikleri 
daha iyi nitelendirirken, kenar mahallelerdeki okulların öğretmenleri yeterlilikler konusunda çok iyimser değillerdir. 
Öğretmenlerin okullarında yeterli gördükleri konular şu başlıklar altında toplanmıştır.

a. Branş Sınıf Olması

Öğretmen 1 (Mehmet Yağcıoğlu İ.Ö.O.); “Okulumuzda her branşın ayrı ayrı sınıfl arı bulunmaktadır. Sosyal 
bilgiler için branş sınıfı oluşturulması dersin etkili işlenmemde çok etkili olmaktadır. Branş sınıfı klasik sınıf 
ortamından çok daha kullanışlı. Sosyal Bilgiler sınıfı oluşturulmadan öncesi ile oluşturulduktan sonrası ile bir 
kıyaslama yapacak olursak Sosyal Bilgiler sınıfında ders işlemeye başladığımdan bu yana derslerin daha verimli 
geçtiğini ve öğrencilerin derse karşı ilgisinin arttığını görebiliyorum. Öğretmen 9 (Kocatepe İ.Ö.O.); “Okulumuzda 
iki Sosyal Bilgiler öğretmeni var ikimiz içinde ayrı Sosyal Bilgiler sınıfı var. Diğer okullara göre şanslı bir okulunuz 
sanırım. Okulların büyük çoğunluğunda bir tane bile Sosyal Bilgiler sınıfı yok.”
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Öğretmen 17; “Branş sınıfı müfredat açısından gerekli. Bunun için çalışmalarımız sürdürmekteyiz. Büyük 
ihtimalle gelecek yıl branş sınıfını tamamlamış olacağız. Ancak sınıfın tamamlanması kendi çalışmalarımız ve 
gayretlerimizle olduğu için çok zorlanmaktayız. Ailelerin maddi durumları çok iyi olmadığı için çok fazla yardım 
alamıyoruz. Bunun için bizde ilimizdeki iş adamlarından yararlanmaya çalışıyoruz.”

Görüşme yapılan öğretmenlerden sadece yedisinin branş sınıfına sahip olduklarını, üç öğretmen ise branş sınıfı 
oluşturmaya çalıştıklarını ifade etmiştir.

b. Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri 

Öğretmen 3 (Cumhuriyet İ.Ö.O.); “Okulumuzda akıllı tahta var. Tüm sınıfl arda projeksiyon makinesi var (Ama 
ben bunu fazla anlamadığım için kullanmıyorum). Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili haritalar yeterli denecek sayıda. 
Ailelerimizin aldığı bir bilgisayarımızda mevcut.” Öğretmen 11 (Kocatepe İ.Ö.O.); “Her öğretmenin sınıfının ayrı 
olmasının bazı sakıncaları da var. Diğer sınıfta materyal eksik, projeksiyon makinesi bozuk bununla birlikte bilgisayar 
da kullanılamıyor. Dersi sadece harita ile anlatabiliyoruz. Bu yüzden o gruptaki öğrencilerin dersinin monoton 
geçmektedir.”

Öğretmen 25 (Hüseyin Sümer İ.Ö.O.); “Okulumuz oldukça yetersiz durumda. Derste kullanılan gereçler birkaç 
harita ve küreden ibaret. Teknolojik açıdan oldukça yetersiz durumdayız.”

1. Okulun Sosyal ve Fiziki Ortamından Kaynaklanan Sorunlar

a. Sınıf Mevcudundan Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmen 24 (Şemsettin Karahisari İ.Ö.O.); “Her öğrenciyle özel olarak ilgilenmek istiyorum ancak sınıfl ar 
çok kalabalık olduğundan öğrencilerimle yeteri kadar ilgilenemiyorum. İlk olarak sınıf mevcutlarının azaltılması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde hiçbir öğrenciye tam olarak faydalı olamıyorum.”

Öğretmen 3 (Cumhuriyet İ.Ö.O.); “Okulumuzda sınıf mevcudu 30 civarındadır. Bana göre bu sayı çok fazla. 
Öğrenci merkezli bir ders için çok olduğunu düşünüyorum. Her öğrencinin anlama düzeyi bir değil. Hepsine de bire 
bir zaman ayıramıyorum. Sınıf mevcutları 20 kişilik olsa derslerin daha güzel işleneceğini düşünüyorum.”

Sınıf mevcudundan kaynaklanan soruna görüşme yapılan öğretmenlerin hepsinin görüşü aynı yöndedir. 
Sınıf mevcutlarının genellikle 20 kişi olmasını istemektedirler. Bu şekilde daha verimli ders işlenebileceğini 
düşünmektedirler.

b. Ailelerden Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmen 7 (Kışlacık İ.Ö.O.); “En çok istediğim şeylerden birisi öğrencilerin ailelerinin bilinçlendirilmesidir. 
Çocuklarda bunun eksikliği belli oluyor. Okulumuz bulunduğu bölge itibariyle gelir seviyesi ve eğitim durumu 
düşük ailelerden oluşuyor. Öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumu genellikle ilköğretim, çok az bir kısmının 
ortaöğretim. Bu çocuklarına da yansıyor. Çocukların okulla çok fazla ilgileri yok. Aileler çocuklarının okul durumları 
ile ilgili değiller. Derslerini ve ödevlerini hiç takip etmiyorlar. Bu da benim gibi öğretmenler için büyük problem 
yaratıyor. Eğer aileler çocuklarıyla biraz daha ilgilenseler, veli toplantısına bile gelseler yeterli olacaktır. Öğrencinin 
durumunu görüşmek için çağırdığımızda bile gelmiyorlar. Bu konu da Milli Eğitimin başlattığı ev ziyaretleri bazı 
ailelerde faydalı oldu. Ancak bazı aileler evlerine bile kabul etmiyorlar.”

Öğretmen 18 (Salar İ.Ö.O.); “En önemli sorunlarımızdan bir tanesi aileler. Bu sorunu bir türlü aşamadık. 
Okulun son üç ayı sınıf mevcudu üçte birine düşüyor. Yaz aylarından itibaren aileler çocuklarını iş yaptırmak için 
okula göndermiyorlar. Kız çocukları anneleri çalıştıkları için ev işleri ile ilgilenmek için okula gönderilmiyor. Erkek 
öğrenciler ise babalarının işlerine yardım etmesi için işe götürülüyor. Görüştüğümüz aileler buna mecbur olduklarını 
ifade ediyorlar. Bu sorunu bir türlü çözemedik. Devam zorunluluğundan dolayı öğrenci kalmayacağını bilmiyor. Eğer 
böyle bir zorunluluk olsaydı belki bu problemin önüne biraz olsun geçebilirdik. İçlerinde çok zeki öğrenciler var ama 
ailelerinin tutumları yüzünden eğitim hayatları aksıyor.”
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c. Öğretmen eksikliğinden kaynaklanan sorunlar

Öğretmen 10 (Kadınana İ.Ö.O.); “Okuldaki tek sosyal bilgiler öğretmeni benim dolayısıyla bütün derslere ben 
giriyorum. Sınıfl ar çok kalabalık olmasından dolayı hem iletişim hem ders anlatımı zorlaşıyor. Kendime hiç boş 
vaktim kalmıyor. Bence bir öğretmen çok derse girmesinden daha önemli olan verimli olması. Bu şekilde olursa 
sadece günü kurtarmaya yönelik çalışma oluyor. Ancak bana göre bir öğretmenin dersin dışında öğrencilerine faydalı 
olabilmesi için araştırması, okuması, derse hazırlık yapması gerekiyor. Ama bu şekilde bu iş çok zor oluyor. Öğretmen 
sayısı artırılsa veya bir öğretmenin faydalı olabilmesi için haftalık girmesi gereken ders saati belirlense ve bu sayının 
üstüne çıkılmasa daha güzel olacağını düşünüyorum.”

d. Kütüphane Sorunu

Öğretmen 32 (Özlem Özyurt İ.Ö.O.); “Okulumuzun öncelikle halledilmesi gereken sorunlarından birisi de 
kütüphane sorunudur. Okulumuzun kitap sayısı çok az. Birkaç öğretmen şöyle bir şey başlattık bu sorunu biraz 
çözebilmek için. Dersine girdiğimiz her öğrenciye bir kitap alıp okumasını ve bunu okula bağışlamasını istedik 
büyük oranda öğrenciler katıldılar. Ancak sadece okuma kitapları olması yetmiyor. Öğrencilerin araştırma yapacağı 
ansiklopediler olması gerekiyor. Üniversitenin Eğitim Fakültesi’nde görüştüğümüz hocalarımız bize kitap konusunda 
yardımcı olacaklarını bildirdiler. Kitap toplama kampanyası yapacaklar öğrenciler arasında bu şekilde kütüphanemiz 
biraz daha gelişecek.”

Öğretmen 20 (Bayraktepe İ.Ö.O.); “Öğrencilerin araştırma yapabilecekleri kapasitede bir kütüphanemiz yok. 
Öğrencilerin sosyo ekonomik düzeyleri çok iyi olan aileler değil. Bilgisayarları yok olanlarda da internet yok. Merkeze 
biraz uzak olduğu için aileler gitmelerine de pek izin vermiyorlar. Onun için okulumuzda bu imkanı karşılayacak bir 
kütüphanemiz olsa öğrenciler daha iyi ödevler hazırlayabilirler.”

2. Öğretim yöntem, teknik ve materyallerinden kaynaklanan sorunlar

a. Ders Materyalinin Eksikliği

Okullardaki yeterlilikler konusunda öğretmenlerin bir kısmının bu konudaki görüşlerine yer verilmiştir. Burada 
materyal konusunda çok fazla eksiklikleri olduğunu belirten öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir.

Öğretmen 6 (Gedik Ahmet Paşa İ.Ö.O. ) ; “Sosyal Bilgiler dersi için kullanılması gereken atlas, küre ve harita 
konusunda eksiklerimiz fazla. Hiç yok diyemeyiz ama eski olmasından dolayı bazıları kullanılamaz hale gelmiş 
durumda. Ayrıca iki Sosyal Bilgiler öğretmeni olması dolayısıyla dersler çakıştığında birimiz materyalsiz kalıyoruz. 
Zaten çok sayıda olmadığı için bir de bu durum ortaya çıkınca hiç bir şey kalmıyor. Eğer okulumuzun teknolojik 
altyapısı tam olsa bu sorunları halledebilirdik. Ama bu konuda da sorun var. Projeksiyon makinemiz olsaydı bütün 
haritaları oradan gösterme şansımız olabilirdi. Ancak ailelerden herhangi bir yardım alamıyoruz. Bazı okullar bu 
şekilde malzeme alabiliyorlar ama bizim böyle bir şansımız yok.”

Öğretmen 19 (Oruçoğlu İ.Ö.O.); “Ders materyalleri ile ilgili bütün okulların sıkıntılı olduğunu biliyorum. Diğer 
sosyal bilgiler öğretmeni arkadaşlarımızla konuştuğumuzda sıkıntılarımız genellikle aynı ama ben bu materyalleri 
sadece küre, harita olarak bakmıyorum. Eğer öğrenci merkezli bir eğitim yapılmasını istiyorsak bunlardan daha fazlası 
gerekiyor. Örneğin; Osmanlı Tarihi ile ilgili bir konu işleniyorsa bu döneme ait kostümler olmalı. Öğrencilerimiz 
bu kostümleri giyerek sınıfta kendilerini tanıtmalı. Drama yöntemini kullanarak ders anlatmak istediğimde kostüm 
olmadan çok ilgi çekici olmuyor. Diğer materyaller bir şekilde halledilebilir. Ancak bana göre Sosyal Bilgiler dersi 
için diğer materyallerde harita veya küre kadar önemli olduğunu düşünüyorum.”

b. Teknolojik Eksiklikten Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmen 12 (Fatih İ.Ö.O.); “Okulumuzda atlas, küre, harita var ama hepsi eksik durumda. Örneğin tarihte 
bir konuyu anlatacağım zaman o konuyla ilgili harita lazım ama o konuyla ilgili harita yok. Teknolojik açıdan da 
sıkıntılarımız var projeksiyon cihazımız yok. Daha doğrusu var ama bütün okul için bir tane. Oda yetmiyor tabii ki. 
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Dönüşümlü olarak kullanmaya çalıştığımızda yarım yamalak bir sonuç ortaya çıkıyor. Dersin ortasında projeksiyon 
makinasını diğer sınıfa gönderiyoruz. Bu şekilde olunca ne bize faydalı oluyor ne diğer sınıfa. Okulumuzun bütçesi 
bu sıkıntıları gidermek için uygun değil. Bana göre her sınıfa bir bilgisayar ve bir projeksiyon makinesi olması lazım. 
Ben bilgisayar sorununu kendi bilgisayarımı getirerek halletmeye çalışıyorum. Milli Eğitimin uygulamaya çalıştığı 
projeler bizim gibi okullar için çok güzel olabilir. Ancak bu şekilde eksiklerimizi tamamlayabiliriz.”

Öğretmen 15 (27 Ağustos İ.Ö.O.); “Sosyal Bilgiler dersi görsel olarak işlenmesi gereken konuların ağırlıklı 
olduğu bir ders. Harita, küre bunlar artık öğrencilerimiz için yeterli değil onların ilgisini çekmiyor. Çünkü artık 
onlar teknolojinin içinde yaşıyorlar. Okullarımızın da bunlara ayak uydurması gerekir. Ders kitaplarında yeteri kadar 
görsellere yer verilemiyor. Kitap dışında bunun sınıf ortamına taşınması için teknolojiden faydalanmak gerekiyor. 
Ders işlerken o anda internetten bir şeyler göstermek istediğinizde projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı gerekiyor. 
Projeksiyon cihazını bir şekilde halletseniz bile internet sorun çıkarıyor. Sayfaların açılması dakikalar sürüyor. Artık 
herkes fi ber bağlantıya geçiyor. Milli Eğitimde okullar için böyle bir çalışma yapsa çok güzel olacağı düşüncesindeyim.”

c. Bütçe Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmenlerin şimdiye kadar aktardıkları sorunların büyük çoğunluğu büyük oranda bütçe eksikliğinden 
kaynaklana sorunlardan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Ancak bazı öğretmenlerimiz bütçe eksikliğinden 
kaynaklanan sorunlar hakkında değişik görüşler belirttikleri için onların görüşlerine burada yer vereceğiz.

Öğretmen 2 (Öğretmen Saniye Sayıoğlu İ.Ö.O.); “ Dersler için gerekli olan materyaller eksik olabilir bunları bir 
şekilde halledebiliyoruz. Ancak gezi – gözlem konusunda bir eksikliğimiz var. Afyonkarahisar’da yaşıyoruz. Tarihimiz 
açısından çok önemli olayların gerçekleştiği bir yerdeyiz. Ancak çocuklarımızı buralara geziye götüremiyoruz. 
Elimizde Kocatepe gibi tarih yazılan bir yer var ama öğrencilerimizin büyük çoğunluğu buraları daha henüz görmüş 
değiller. Afyonkarahisar’da yaşayıp buraları görmemek büyük eksiklik. Burada şunu düşünüyorum acaba Çanakkale 
de yaşayan öğrencilerde şehitlikleri görmüyorlar mı? Eğer öyle ise bu ülkemizin büyük eksikliklerinden birisi. Bunun 
için Milli Eğitim bir çalışma yapsa her yıl belli sınıfa gelmiş öğrencileri o bölgenin tarihi yerlerini gösterse bence çok 
iyi bir çalışma olur. Biz okul olarak bunu kaldıracak bütçeye sahip değiliz.Gezi için görüştüğümüz otobüs fi rmaları 
bizim karşılayamayacağımız fi yatlar istiyorlar. Bunu Milli Eğitim bir şekilde fi nanse etse öğrencilerimiz açısından 
çok güzel olacak.”

Öğretmen 26 (Dumlupınar İ.Ö.O.); “Tarihi yerlere geziler düzenlenmelidir. Ancak öğrencilerimizin bütçeleri 
buna yetersiz. Bunun için Milli Eğitimin destek olması gerekmektedir. Sosyal Bilgiler dersi sadece bir ders olarak 
görülmemelidir. Sosyal Bilgiler dersi bir yaşamdır. Bunun için öğrencilere bu ders sevdirilmeli ve benimsetilmelidir.”

3. Sosyal Bilgiler Dersi İle İlgili Sorunlar

a. Ders Saatinden Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmen 30 (Salim Pancar İ.Ö.O.); “Ders saati konuların yetişmesini engelliyor. Örneğin, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süreyi en fazla 3 hafta içerisinde bitiriyoruz daha doğrusu bitirmek zorunda 
kalıyoruz. Öğrencilerin altyapılarında bu dönem ile ilgili çok fazla bilgi yok. Bu yüzden hızlı işlediğimizde kafaları 
karışıyor. Bunun yanında konuları yetiştirmek için hızlı işlendiğinde öğrencilerin derste aktif olarak katılamıyorlar. 
Dersle ilgili en önemli sorunum ders saatinin yetmemesi. Bana göre sanki sosyal bilgiler dersi ikinci plana itilmiş 
bir ders havası veriliyor. Öğrencilerin bazıları da bunu açık açık dile getiriyorlar. Türkçe ve matematik dersinin daha 
önemli olduğunu o derslere daha çok önem verdiklerini belirtiyorlar. Bana göre diğer dersler kadar Sosyal Bilgiler 
dersi de aynı oranda önemli olması gerekiyor.”

Öğretmen 16 (Ticaret Borsası İ.Ö.O.); “Sosyal Bilgiler ders saatlerinin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Konuları 
yetiştirebilmek için hızlı işlenmesi gerekiyor bu da öğrencilerin birçok konuyu üstünkörü öğrenerek geçmesine sebep 
oluyor. Temel zayıf atılınca bir yıl sonraki derslerde çocuklara bu konuları tekrar etmek gerekiyor hatırlamaları için. 
Böyle olunca zaten yetmeyen ders saati iyice yetersiz hale geliyor. Bana göre ders saati artırılmalı.”
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b. Sosyal Bilgiler Müfredatından Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmen 28 (Hüseyin Sümer İ.Ö.O.); “Sosyal Bilgiler müfredatı çok çok hafi fl etilmiş. Geniş konular çok kısa 
zamana sıkıştırılarak anlatılmak zorunda kalınıyor. Bu yüzden müfredatta sorunlar var. Dersin bu kadar basitleştirilerek 
işlenmesi öğrencilerde “Biz bunu biliyoruz.” diyerek derse olan ilgilerini azaltıyor. Müfredattaki konuların dağılımı 
ve ne kadar sürede işleneceği tekrar gözden geçirilmeli. Bazı konular müfredata uyulacak diye çok basit ve anlaşılmaz 
bir şekilde geçilmek zorunda kalınıyor.”

Öğretmen 4 (Methiye Dumlu İ.Ö.O.); “En büyük sıkıntı müfredat ile okulların uyuşmaması. Yani müfredat her 
okulu eşit kabul ediliyor. Ankara’da ki bir kolej ile bir köy okulu aynı imkanlara sahip gibi görülüyor. Ama bir değil. 
Ankara’dakilerin artık bunu bilmesi gerekiyor. Müfredat bundan sonra buna göre hazırlanırsa veya köy okulları da 
Ankara’da ki bir okul gibi donanımlı hale getirilirse o zaman müfredat işe yarar hale gelebilir.”

Öğretmen 29 (Yunus Emre İ.Ö.O.); “Bana göre Sosyal Bilgiler dersinin en büyük sorunlarından müfredat 
sorunu. Müfredat öğrenci seviyesinden uzak ve eksik. Öğrencilerin altyapısı olmamasından dolayı öğrenmede güçlük 
çekiliyor. Müfredatın tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.”

c. Sosyal Bilgiler Ders Kitabından Kaynaklanan Sorunlar

Öğretmen 33 (Methiye Dumlu İ.Ö.O.); “Sosyal Bilgiler ders kitabı ve kılavuz kitabı yetersiz. İlk olarak bu 
kitapların yeterli hale getirilmesi gerekmekte. Sıkıntı bilginin ne derece ve ne derinlikte verilmesi gerektiğinde. 
Kullanılan kitaplar açık uçlu yani bilginin hangi düzeyde verileceği açıkça belirtilmiyor. Kullanılan bu kitaplarda 
bunların belirtilmesi gerekiyor.”

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan görüşmede öğretmenlerin büyük çoğunluğu okullarının yeterlilik konusunda çok eksiklikleri olduğunu 
düşünmektedir. Okullarını yeterli gören öğretmenler ise büyük oranda kendi çabaları sayesinde bir şeyler yaptıklarını 
ifade etmişlerdir.

Okullarındaki sorunlar arasında en çok değinilen konu öğretmen eksikliği konusudur. Öğretmenlerimiz ders 
yüklerinden dolayı kendilerine zaman ayıramadıklarını ve bunun dersteki performanslarını etkilediğini belirtmişlerdir. 

Bir diğer üzerinde sıkça durulan konu ise sınıf mevcududur. Öğretmenlerin sınıfın kalabalık olmasından 
dolayı öğrencilerle ilgilenme konusunda problem yaşadıklarını ve dersin işlenişinin zor olduğunu ifade etmişlerdir. 
Öğretmenlerin görüşlerine göre sınıf mevcudu en fazla 25 kişi olmalıdır.

Okulların teknolojik eksikliğinden dolayı sadece ders kitaplarıyla yetinmek zorunda kaldıklarını, zaten eksik 
olan materyallerinde öğrencinin çok fazla ilgisini çekmediğini ancak Milli Eğitimin projelerinin hayata geçirilmesi 
sonrasında bu sorunun belki çözülebileceğini belirtmektedirler. 

Sosyal Bilgiler dersi açısından eksikliklerin ise ders kitabı, müfredat ve ders saati üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Sosyal Bilgiler ders saatinin azlığı öğretmenlerin ders konularının tamamlanmasında yetersiz kaldığını ve Sosyal 
Bilgiler dersinin bazı derslere göre ikinci plana atılmasından söz etmektedirler. Diğer yandan kitapların ve müfredatın 
tekrar gözden geçirilmesi ve yeniden hazırlanırken her okulun bir tutulmaması küçük köy okullarının da göz önünde 
bulunmasını istemektedirler. 

Fiziki ortam açısından branş sınıfı ve kütüphane konusunda eksik olduklarını belirten öğretmenlerimiz, 
müfredatın branş sınıfı olmadan uygulamada zorluk çekildiğini ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenlerin velilerden ve 
halktan yardım alarak branş sınıfı meselesini hallettiklerini ancak maddi durumu zayıf olan bölgelerde bu imkanın 
olmadığını belirtmektedirler. 
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Abstract

Present paper is focused on the study of stability issues for some “traditional” models 
aimed at analysis of expert evaluations. It is demonstrated that estimation of the complex in-
dicator true value for each student in the space of characteristics is dependent on the stable 
inverted transformation of the initial data matrix, and which is commonly regarded to be an 
ill-conditioned matrix: for obtaining of regularized solution it is considered a classical Tikhonov 
regularization method applying the traditional approaches to the optimal regularization param-
eter selection. There are shown the shortcomings of those traditional approaches, and proposed 
a principal new approach to determination of optimal regularization parameter. For fi nding 
the residual (as well as for the obtained optimal regularization parameter) between the normal 
pseudosolution and solution based on the developed method there are obtained the upper esti-
mates, and based on the obtained evaluation it is proved both convergence property of the found 
regularized solution to the normal pseudosolution and the fact that proposed method is inducing 
the Tikhonov regularizing operator. 
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1. Introduction

One of the major problems in analyzing experts’ data that require quantitative assessment methods is the problem 
of adequate mathematical tools (models and methods) selection for the expression of experts’ opinions and further 
processing of the information obtained on the basis of operator-algebraic and/or statistical approaches. The purpose of 
these diverse studies is to determine the objectivity of experts’ evaluations at the decision-making process and while 
constructing the integral indicators. In fact, an objective analysis of the environmental, economic, socio-political and 
socio-psychological, educational, sports, etc. systems depends on the overall address of the problem – the problem 
of determining the objectivity of experts’ evaluation. Currently, there are a lot of models, approaches and methods 
for planning expert opinion polls, as well as collecting, processing and analysis of experts’ opinions. If to omit the 
details relevant to the existing models and methods, they can be conventionally regrouped into two “larger” classes: 
1) probabilistic-statistical-parametric models, including a probability of various assumptions (e.g., the assumption 
of normality of the experts assessments distribution), which actually are not suffi ciently justifi ed, 2) operator (linear 
or non-linear) deterministic models, which, fi rst, are unstable (i.e. have an increased sensitivity degree of their solutions to 
the possible perturbations of initial data, even to arbitrarily small ones) and, secondly, are not enough algorithmized. 
More information about these two classes of models and methods of experts’ evaluations analysis can be obtained 
from, for example, (van der Linden & Hambleton, 1997; Neiman & Hlebnikov; Litvak & Tyurin, 1979; Zagoruyko, 
2002; Cherepanov, 1989), in which there is a vast bibliography on this subject. Main generality of mathematical 
models of these two classes is rooted in two aspects on which basis mathematical models are constructed:

• The concept of experts’ opinions consistency, when a feasible solution, including the optimal solution, made  
on the basis of correlated experts’ opinion, i.e. there are excluded / declined from the panel of experts those 
experts whose views differ from the opinions of most experts in the commission. As it has been justifi ed in 
(Guseynov & Berezhnoy, 2011), this approach to the acceptance of a feasible (even optimal) solution, 
when there are not taken into account sharply contrasting expert opinions/evaluations can lead to distortion 
of the fi nal expertise assessment, where a measure of distortion remains unvalued and, moreover, there 
also remains unexplored the potential impact of this measure on the fi nal assessment of examination. 
Consequently, this approach does not allow reducing the infl uence of distorted expert assessments on the 
fi nal solution of decision-maker (DM);

• The concept of “pursuit of experts’ representativeness of experts”, when the numerical assessments (that 
also may be fractional) are brought together without regard to the consistency of expert’ opinion. As it 
has been proved in (Guseynov & Berezhnoy, 2011), this approach is not allowing to minimize the impact 
of biased (either due to the lack of qualifi cations of the experts or intentionally distorted) expert assessments.

Therefore, there is a need to construct a mathematical model that would allow minimizing the consequences 
of the lack of “traditional” models, based on the abovementioned two concepts. In (Guseynov & Berezhnoy, 2011), 
by the authors of this paper there was constructed the mathematical model for the analysis of expert information in 
order to determine the true ratings of the students (students or secondary school scholars) on the assembly of experts’ 
evaluations. In this paper it is investigated the stability of some “traditional” models for analysis of expert’ assessments. 
There are considered and analyzed traditional approaches to selection of the optimal regularization parameter in 
Tikhonov regularization method; there are identifi ed its major shortcomings, and there is proposed a radically new 
approach for choosing the optimal or quasi-optimal regularization parameter.

2. QUALITATIVE AND MATHEMATICAL MODELS OF THE CONSIDERED PROBLEM

2.1. Generation of data

Let us assume that there are m students { }1 2, ,..., ,
def

ms s s S≡  which are evaluated using n  base characteristics 
/ indicators / attributes{ }1 2, ,..., .

def

nc c c C≡ Let us suppose that each of the students ( )1,is i m=
 

is somehow 
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evaluated / “measured” using quantitative characteristics { },1 , 2 ,, ,..., ,
def

i i i n ia a a A≡ i  
i.e. there exists an initial data 

matrix { } 1,

, 1,

defj n m n
i j i m

a A
= ×

=
≡ ∈ , which will be called an estimation-identifi cation matrix. In that way, ,i ja element of 

the calculation-identifi cation matrix A  means value of the j − th ( )1,j n=
 
characteristic / attribute jc C∈  i −

th ( )1,i m=
 
of the student is S∈ . In other words, a row-vector n

iA ∈i  of the estimation-identifi cation matrix A  
describes i − th student ,is S∈  and a column-vector { }1, 2, ,, ,...,

def
m

j j j m jA a a a≡ ∈i  of the estimation-identifi cation 
matrix A  contains assessments of the j − th characteristic / attribute jc C∈  for all the students S  evaluated by 
experts.

2.2. Construction of the integral indicator

Let us assume that each student is S∈  is attributed to the integrated indicator (integrated indicator is a 
convolution of data that compiled using special methods, which is the most informative to disclose a student in the 
space of characteristics / indicators / attributes; to obtain an exhaustive knowledge on integral indicators it is possible 
to refer to, for example, (Shakin, 1972; Ayvazyan, 2000; Hagerty et al., 2001; Ayvazyan & Mhitaryan, 1998; Borodkin 
& Ayvazyan, 2006; Orlov, 1996), where various methods are considered – “supervised” or “unsupervised” – in order 
to compile and calculate values of integral indicators; to understand the “inomnipotence” of integral indicators usage 
can be accessed, for example, in (Ayvazyan & Isakin, 2006; Strizhov, 2011)

( ) ( )_ 1
,

1
, 1,

ndef
Uniform scale

i j j i j
j

I w f a i m
=

≡ ⋅ ∈ ∀ =∑        (1)

where ( )1 1,jw j n∈ =
 
is weight / importance of the j − th ( )1,j n=

 
characteristic / indicator / attribute 

( )1, ;jc j n=
 
function ( )_

,
Uniform scale
j i jf a  is a function of reduction of characteristics / indicators / attributes into the 

single scale, and is defi ned as

( )
{ }

{ } { }
, ,1,_

,
, ,1,1,

min
: 1 ;

max min
j

i j i jModifier i mUniform scale
j i j j

i j i ji mi m

a a
f a Modifier

a a
=

==

−
− ⋅ +

−
    (2)

numerical parameter jModifier  is a modifi er of single scale, and is determined as

{ } { }

{ } { }
, ,1,1,

, ,1,1,

1, min ,

0, min .

i j i ji mi m
j

i j i ji mi m

if optimal a a
Modifier

if optimal a a

==

==

⎧ =
⎪

= ⎨
=⎪

⎩

      (3)

Note the following property, which may take place in the expression (2): for some indices { }1,...,j n∈  the 

denominator of fraction (2) may be zero, and in this case, the corresponding characteristics jc C∈  (hence, the values of 

this characteristic , ,i j ja A∈ i  i.e. items) are excluded from the further consideration.
Further, from (1)-(3) there are calculated integral indicators (the methods for fi nding the values  of integral indicators 

will be discussed later), and it is necessary to satisfy in some way the condition of compatibility of various integral 
indicators found  for various students normalizing the general characteristics. To do this, the maximum and minimum 
possible values of each characteristic are set for the whole manifold of S  students, and the optimal value of this 
characteristic is assigned. Then it becomes possible to rank the students: the best one is the student who possesses all 
characteristics having optimal values; the worst is the student who possesses all characteristics having worst values; 
characteristics of other students will be distributed (after applying the valuation map to characteristics) on the scale 
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between the integral indicators of the best and the worst students, thus, providing the possibility to compare students 
with each other: (a) student ,is S∈  which has the maximal value of integral indicator { }

1,
max ,ii i m

I I
=

=
 
is regarded to 

be the best; (b) student ,
i

s S∈
 
which has the minimal value of integral indicator { }

1,
min ,ii i m

I I
=

=
 
is regarded to be the 

worst; (c) characteristic / indicator / attribute ,ic C∈  which has a maximal value of weight ,iw  is the most signifi cant 
while fi nding the integral indicator; (d) characteristic / indicator / attribute ,

i
c C∈

 
which has minimal value of weight 

,
i

w
 
is the least important while fi nding the integral indicator.

Thus, (1)-(3) gives us vector-integral indicators of the manifold ,S  which is expressed in the form of operator 
equation

,I AW=            (4)

where { }1,..., ;
def

m
mI I I≡ ∈  { }1,...,

def
n

nW w w≡ ∈  is a manifold of signifi cance / weights of characteristics/ 
indicators / attributes .C

Obviously, in order to determine the values of integral indicator ,I  subordinated to the equation (4), as the 
fi rst step it is required to fi nd somehow signifi cance / weights of all indicators. In order to do this there exist various 
methods, which are divided (for instance, see (Ayvazyan, 2000; Ayvazyan & Mhitaryan, 1998; Borodkin & Ayvazyan, 
2006; Orlov,1996; Strizhov, 2011) and respective references given in these) into “supervised” and “unsupervised” 
methods. Among these methods of both types there should be mentioned the following well-researched methods: 
metric method (fi nding the distance), principal components analysis, Pareto stratifi cation method, weighted sum 
method, singular decomposition method, expert-statistical method, method of expert’ evaluations correction in the 
linear scales, method of experts’ evaluations in the ranked scales. In this work we will use the last of these methods 
– the method of correction of experts’ evaluations in the ranked scales. A short essence of this method is as follows: 
experts put the grades of quality characteristics / indicators to students, as well as evaluate the signifi cance of these 
characteristics / indicators in the ranked scale, suggesting the ratings linear order is assigned to the assessment multifold 
(thus, this approach is clearly based on ideas of experts’ evaluations correction method in the linear scales); then the 
experts are given opportunity to evaluate the weights of general characteristics and integral indicators of students; 
one of the main tasks of experts is to identify contradictions / adjust differences between the integral indicators, 
weights of characteristics / indicators, weights of characteristics / indicators of students and the measured data of 
the students (such a contradiction arises if integral indicators are not consistent, which requires a special procedure). 
Some information about experts: the role of expert evaluation is quite essential for the considered problem, namely, 
let us assume that experts are setting the criteria by which students are assessed; students are clustered by experts 
based on these criteria; experts put grades to each of the students. Experts should comply with requirement that each 
expert should have his/her own professional opinion (not only based on the calculated / measured data but based on 
the personal experience and knowledge acquired prior to and in the process of work), not imposed by public opinion; 
experts should be free in their actions (for example, working with a special questionnaires; expressing their opinion in 
those questionnaires; putting comments to those questionnaires; etc.), in their utterances, etc.

Thus, the result of operation of one expert is a triple ( ), , .ex exI W A  It should be noted that if there is a group of 
experts evaluating the quality characteristics / indicators of students and the weights of these characteristics/ indicators 
in the ranked scales, then they should be reduced to the agreed form, for example, by calculating the Kemeny median 
(for instance, see (Litvak, 1981), as well as (Guseynov & Berezhnoy, 2011)). The consistent values of integral indicators 
and weights of characteristics / indicators / attributes are such vectors *I  and *W  that satisfy stated conditions

* * * 1 *; ,I AW W A I−= =          (5)
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where with 1A−  is denoted the operator inverse to A  (in our case fi nite-dimensional, i.e. A  is a matrix, however all 
the following statements remain fair in the case, when A  operator is infi nite-dimensional linearly bounded operator, 
for example, linear completely continuous operator, which has following properties 1 ,A AA A− =  

1 1 1,A AA A− − −=  
( )1 1 ,

T
A A A A− −=

 ( )1 1;
T

AA AA− −=
 

*I  represent expert quality evaluations of students; *W  represent expert 
evaluations of students characteristics / indicators weights.

Remark 1. As it has been already mentioned earlier in this section, in order to estimate weights / importance of the 
students’ characteristics / indicators we use the experts’ evaluations correction method in the ranked scales. However, 
it should be noted that the same conditions  (5) (of course, in various interpretations and meanings) arise also in the 
application of principal components method, singular decomposition method, weighted sum method, expert-statistical 
method, as well as experts’ evaluation correction method in the linear scales. Therefore, for the development and study 
of a regularizing algorithm, which will be discussed in next section of this paper, the obtained results are correct, if 
in order to assess students’ characteristics / indicators weights there will be applied one of the above listed methods 
instead of the experts’ evaluations correction method in ranked scales.

3. CONSTRUCTION OF THE REGULARIZING ALGORITHM FOR THE STABLE INVERTED 
TRANSFORMATION OF THE INITIAL DATA MATRIX

3.1. Classical approach and arising problems

Let us consider the equation (5), where it is necessary to invert estimation-identifi cation matrix :A  * 1 *.W A I−=  
As a rule the estimation-identifi cation matrix A  is an ill-conditioned matrix, hence, the inverse matrix 1A−  doesn’t 
exist in its classical meaning, i.e. the problem of fi nding weight evaluations for the students characteristics / indicators 
is becoming an ill-posed problem (for instance, see (Engl & Neubauer, 1985; Bauer & Lukas, 2011; Kojdecki, 1996; 
Kojdecki, 2000; Kojdecki, 2001; Sizikov, 2003; Ramm, 2005; Morozov, 1984; Verlan & Sizikov, 1986)): even small 
perturbation of experts’ evaluation vector causes the substantial change of integral indicators vector. Therefore, there 
arises the problem of its stable inverse transformation (not fi nding of its pseudoinversion: the most widely known type 
of matrix pseudoinverse is the Moore-Penrose pseudoinverse. However this method appears to be incapable while 
inverting the estimation-identifi cation matrix A ) it is necessary to develop special methods that are using mathematical 
toolset of the theory of ill-posed problems. This issue becomes even more acute and complex when elements of the 
estimation-identifi cation matrix A  are characterized by errors, which maximum possible dispersion range is priory 
known. It is obvious that in this case each element of the estimation-identifi cation matrix is defi ned not by a single 
number but in the interval way, i.e. instead of ( )1, ; 1,ija i m j n= =

 
there exists ( )1, ; 1, ,ija i m j n= =  which may 

take any value from the interval ( ), 1, ; 1, .ij ij ij ija a i m j nδ δ⎡ ⎤− + = =⎣ ⎦  Then, apart from the abovementio ned problem 
of a stable inverse transformation of the estimation-identifi cation matrix, there appears one more problem, namely, 
due to the fact that there exists not really a single ill-conditioned matrix ,A  but a whole family (containing, possibly 
infi nitely large number of elements)of ill-conditioned matrices ( ) ,A δ  then it is important to fi nd which of them is 
more or less adequately describes the estimation-identifi cation values of students characteristics / indicators in order 
to implement the inverse transformation procedure exactly for that matrix.

In the next subsection of this paper it is proposed new regularizing algorithm required for the stable inverse 
transformation of matrix .A  The background of the proposed algorithm contains the idea of Tikhonov regularization 
method (for instance, see (Engl & Neubauer, 1985; Bauer & Lukas, 2011; Kojdecki, 1996; Kojdecki, 2000; Kojdecki, 
2001; Sizikov, 2003; Ramm, 2005; Morozov, 1984; Verlan & Sizikov, 1986)). However, as it will be obvious from the 
contents of next subsection of this paper, the proposed approach has a radical distinction from the Tikhonov classical 
approach to selection of the regularization parameter α  in the Tikhonov functional [ ], .M z uα

δ

For the stable inverse transformation of estimation-identifi cation matrix A  let us consider the following operator 
equation:



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                  ISBN: 978-605-364-273-2  324

,Az u=             (6)

where z Z∈  is the required element; u U∈  is a given element; Z  and U  are the Hilbert spaces; operator 
:A Z U→  is a given linear bounded operator. Let us emphasize once again that operator in our specifi c case is 

fi nite-dimensional operator, i.e. it is a matrix, however all results that are obtained below remain valid also for infi nite-
dimensional linear bounded operators, in particular, for the completely continuous operators.

As it has been mentioned in subsection 2.1, elements of the estimation-identifi cation matrix A  are the result 
of assessment / “measurement” of students’ characteristics / indicators and, hence, they are given with some errors. 
Therefore, instead of equation (6) we shall consider the approximate equation

{ } { } ,hA z u δ=            (7)
where

{ } ,hA A h− ≤ { } ,
U

u u δ− ≤ δ 0,δ > 0.h ≥        (8)

Denoted ( ); ,
def

hΔ ≡ δ  we able to formulate our target in the following way: it is necessary to fi nd such solution 

{ }z ZΔ ∈  of the equation (7) based on given { } { }{ }, ; ,hA u δ Δ
 
which satisfy conditions (8) making it stable, i.e. that satisfi es 

the following condition { } { } 0 0,normal

Z
z z Δ Δ→− ⎯⎯⎯→

 
whereas { }normalz Z∈  it is designated the normal pseudosolution 

(i.e. solution having a minimal norm function in the space Z ) of the equation (6). In order to demonstrate a signifi cant 
difference of a new approach proposed in this paper devoted to the selection of the optimal regularization parameter α  

in the Tikhonov functional [ ],M z uα
δ  

from the traditional regularizing methods, let us briefl y discuss the method of 
Tikhonov regularization (for instance, see (Engl & Neubauer, 1985; Bauer & Lukas, 2011; Kojdecki, 1996; Kojdecki, 
2000; Kojdecki, 2001; Sizikov, 2003; Ramm, 2005; Morozov, 1984; Verlan & Sizikov, 1986)), focusing the particular 
attention on the problem of optimal regularization parameter selection taking the advantage of traditional methods 
(for instance, see (Engl & Neubauer, 1985; Bauer & Lukas, 2011; Kojdecki, 1996; Kojdecki, 2000; Kojdecki, 2001; 
Sizikov, 2003; Ramm, 2005; Morozov, 1984; Verlan & Sizikov, 1986; Guseynov & Volodko, 2003; Guseynov & 
Okruzhnova, 2005; Dmitriev & Guseynov, 1995; Guseynov, 2003) and respective references given in these).

In the Tikhonov regularization method instead of equation (7) there is considered and solved equation 

{ }( ) { } { }( ) { }* *
,h h hA A z z A u δα α+ α ⋅ =         (9)

where ( ) 0α = α Δ >  is a regularization parameter; *A  is a conjugate to A operator. In (Engl & Neubauer, 1985; 
Bauer & Lukas, 2011; Kojdecki, 1996; Kojdecki, 2000; Kojdecki, 2001; Sizikov, 2003; Ramm, 2005; Morozov, 
1984; Verlan & Sizikov, 1986; Guseynov & Volodko, 2003; Guseynov & Okruzhnova, 2005; Dmitriev & Guseynov, 
1995; Guseynov, 2003) and in variety of corresponding papers there are presented diverse methods distinct on the 
classifi cation and degree of accuracy both for selection of optimal and / or quasi-optimal regularization parameter 

( ) ,α = α Δ  and for estimation of regularizing solution zα  error { }normalz zα

•
−

 
In all these approaches the major 

requirement / condition is the requirement of vicinity { }normalz zα

•
−

 
to { }

( )
{ } ( )_

0
minexact optimalnormal normalz z z zα α Δ

α Δ > ••
− = −

 
in the asymptotics at ( ); 0,hΔ = δ →  and not for the fi nite 0h ≥  and 0.δ >  In other words, the traditional approaches 
for the fi nite h  and δ  ensure the suffi ciently good results only for the initially modeled problems, which are specially 
selected for the demonstration purposes allowing to show the capabilities of one or another method in respect to selection 
optimal and / or quasi-optimal regularization parameter. As it is shown in (Verlan & Sizikov, 1986), even if for some 
of these specially chosen modeled problems traditional algorithms of optimal and / or quasi-optimal regularization 
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parameters selection for the fi nite values (even for arbitrary small values) h  and δ  provide an increased value 
( )α Δ  in comparison with the exact optimal ( )exact_optimalα Δ  and, hence, there take place minimum two distortions: 

1) the assessment { }normalz zα

•
−

 
is increased compared to the required assessment { } _exact optimalnormalz zα

•
− ; 2) the 

resolvability of the Tikhonov regularization method is decreased (for instance, see (Guseynov & Okruzhnova, 2005; 
Dmitriev & Guseynov, 1995)) – it means that the solution obtained using traditional approaches z Zα ∈  is in fact 
smoother compared to the required solution _ .exact optimalz Zα ∈  Therefore, there is the only conclusion: for the fi nite values 
of h  and δ  without a priori signifi cant additional qualitative and / or quantitative assumptions regarding the desired 
solution of equation (6) in a traditional way it is not possible to obtain the exact optimal solution for regularization 
parameter ( ) ,exact_optimalα Δ  if only the specially chosen modeled problems are not studied. As it could be noticed from 
the solution of numerous modeled problems (for instance, see (Verlan & Sizikov, 1986; Guseynov & Volodko, 2003; 
Guseynov & Okruzhnova, 2005)), the abovementioned two distortions take place as soon as relative errors of the 
principal operator in the right-hand side of equation (7) is greater than 1%, i.e. when _ 1%relative_error h >  and 

_ 1%.relative_error δ >

3.2. Regularizing algorithm with empirical way of regularization parameter selection

So, let us consider the problem (7), (8), and introduce the following designations: { } { }( ) { }*
;

def
h h hA A A≡

 
{ } { }( ) { }*; .

def
h hu A uδ δ≡

 
Then Tikhonov equation (9) takes the form

{ } { }; .h hA z z u δα α+ α ⋅ =          (10)

Further, comparing the initial approximate equation (7) with the equation (10), it could be noted that in classical 
Tikhonov regularization method the initial equation is, in fact, not equation (7), but the equation

{ } { }; ,h hA z u δα =           (11)

i.e. the right-hand side { }u Uδ ∈  of the initial equation (7) is not explicitly included into the classical method of 
Tikhonov regularization, while at the same time in all the different variations of the residual method, including the 

generalized residual principle (for instance, see (Morozov, 1984)), it is used the right-hand side { } ,u Uδ ∈  error δ  
instead of the right-hand side error { }; ,hu Uδ ∈  which, as it is obvious from (11), is dependent not only on ,δ  but also 

on .h  Hence, random errors in { }u Uδ ∈  may be substantially smoothened and, therefore, relative error { }; ,hu Uδ ∈  
which, as it was recently mentioned, in classical Tikhonov regularization method is not taken into account, may be 

substantially different (even by several orders!) from the relative error { } ,u Uδ ∈  which, we have cleared out above, is 
the only one that is taken into account in the classical Tikhonov regularization method. 

Remark 2. Just noted fact becomes quite evident, if in the equation (7) as the principal operator { }hA  to take, for 

example, the Fredholm integral operator, acting from [ ]2 ,L a b  to [ ]2 , ,L a b  i.e. { } [ ] { } ( ) [ ], :
bdef

h h

a

A K x y dy≡ ⋅∫i i
 
in this 

case, we have { } ( ) { } ( ) { } ( ); ,
b

h h

a

u x K x y u y dyδ δ= ⋅∫
 
and, therefore, due to the fact that integration operation is a smoothing 

fi lter, then with respect to function { } ( ) [ ]2 ,u y L a bδ ∈  we obtain a suffi ciently smoothed function { } ( ) [ ];
2 , .hu x L a bδ ∈

Outlined in the Remark 2 property with smoothing of random errors in the equal measure refers to the right-hand 
side of equation (11), namely, in the left-hand side of this equation there is located a principal operator { } ,hA  which 
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error could differ substantially from the error of the principal operator { }hA  of the initial approximate equation (7), 
however in the classical Tikhonov regularization method it is taken into account particularly the error of operator 

{ } ,hA  instead of the error referring to the actual (i.e. that is really present in equation (6)) operator { } { }( ) { }*
.h h hA A A=

To summarize the abovementioned, we conclude that it is necessary to use instead of errors ( );hΔ = δ  relevant 
to initial data { } { }{ };hA u δ

 
of the problem (7), (8) in a Tikhonov regularization method, errors Δ  of the initial data 

{ } { }{ };; .h hA u δ

 
Hence, we propose instead of the initial problem (7), (8) immediately consider equation (11), in addition 

taking into account in the Tikhonov regularization method errors of the actual initial data of that equation, i.e. principal 

operator { } { }( ) { }*def
h h hA A A≡

 
errors as well as errors of the element { } { }( ) { }*; .

def
h hu A uδ δ≡

 
This consideration, as it will 

be seen from the hereinafter contained treatment causes the fundamental difference in optimal and / or quasi-optimal 
regularization parameter selection. Let us present this methodology. In accordance with generalized residual principle 
(for instance, see (Morozov, 1984) as well as (Bauer & Lukas, 2011; Kojdecki, 1996)), regularization parameter 

( ) 0α = α Δ >  is a root of the equation

{ } { } ( ) { } { }( )22
inf ,h h

Z z ZU U
A z u h z A z uδ δα α

∈
− = δ + ⋅ + −       (12)

where { } { }inf h

z Z U
A z u δ

∈
−

 
is a measure of incompatibility of the initial problem(7), (8). As it is shown in (Kojdecki, 

1996) (as well as see (Kojdecki, 2000; Kojdecki, 2001)), regularization parameter ( ) 0α = α Δ >  is the root of the 
equation

{ }( ) { } { }( ) { } { } ( )* *
,h h h hk

ZU
A A z A u A h zδα αα ⋅ − = λ ⋅ ⋅ δ + ⋅

 
where 0k ≥  and 0λ >  are some constants.

From here, in respect to (9), we obtain

{ } ( )1 .hk

Z Z
z A h z+ α αα ⋅ = λ ⋅ ⋅ δ + ⋅         (13)

In this paper for fi nding the optimal regularization parameter it is proposed to use instead of equation (13), the 
following equation, whose root is a desired regularization parameter (this statement will be revealed and mathematically 
strictly proved):

{ } { };1

0 0, 0
sup sup ,h hk

Z Uh h
z A A u u δα +

≥ ≥ δ>

⎛ ⎞⋅ α − λ ⋅ − = λ ⋅ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (14)

where 0;k ≥  0;λ > * ;
def

A A A≡  
* .

def

u A u≡

Main difference of equations (13) and (14) is rooted in the fact that value of “new” variable

( ) { } { };

0, 0 0
sup sup

def
h h

New ZUh h
u u z A Aδ α

≥ δ> ≥
Σ α ≡ − + ⋅ −

In the equation (14) cannot exceed the value of “old” variable ( ) { } ( )
def

h
Old Z

A h zαΣ α ≡ ⋅ δ + ⋅
 
in the equation 

(13), i.e. ( ) ( ) 0,New OldΣ α ≤ Σ α ∀α >  moreover, this inequality can be very strict. What is it useful for? – This ensures 

that the root 0
def

optimal rootα ≡ α >  of the equation (14) and residual { } optimalnormal

Z
z zα−

 
are not overstated. Furthermore, 

by comparing equations (13) and (14), we can see that that the idea of taking into account actual initial data errors from 
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the equation (6) in the Tikhonov regularization method (i.e. taking into account error of principal operator { }hA  in the 
equation (11) and errors of the right-hand side of the element { };hu δ

 of the equation (11)) ensures equality to zero of the 
incompatibility measure of the equation (11), i.e. { } { };inf 0.h h

z Z U
A z u δ

∈
− =

 
This fact is signifi cant, and it fundamentally 

distinguishes the proposed equation (14) and equation (12) of the generalized residual principle.

3.3. Asymptotical assessments and outcome of regularizing operator

Now let us ask the main question – whether the discovered root 0rootα >  of the proposed equation (14) induces 
the regularizing operator? If the answer is positive, then there arise two more questions: (a) under which conditions 
the solution of proposed equation (9) exist and is unique? (b) what is the order of the found regularization solution 

optimal rootz zα α=  to the normal pseudosolution { } ?normalz  In order to answer these important questions, fi rst of all it is 
necessary to set some estimates both for the root 0rootα >  of the equation (14), and for the residual { } .rootnormal

Z
z zα−

 It is easy to see that under the conditions
{ }

{ }

{ }

;

0, 0

;

;

sup
1 0;

0 0

h

Uh

h

U

h

U

u u
if k

u

u if k

δ

≥ δ>

δ

δ

⎧ −
⎪ < =⎪ λ⎨
⎪
⎪ ≠ >
⎩

        (15)

Function 1k

Z
zα +⋅α

 
as a function depending from the argument α  is a monotonically increasing continuous 

function on semiaxis ( )0, ,+ ∞  and function { } { };

0 0, 0
sup suph h

Z Uh h
z A A u u δα

≥ ≥ δ>

⎛ ⎞λ ⋅ ⋅ − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

as well as function dependent 

on argument α  is a monotonically decreasing continuous function located on the same semiaxis. Moreover, under the 

conditions (15) there take place the following asymptotics:

1 ,k

Z
zα + α→+∞⋅α ⎯⎯⎯→+∞

 
if { };0, 0;h

U
k u δ> ≠

{ };1 ,hk

Z U
z u δα + α→+∞⋅α ⎯⎯⎯→

 
if 0;k =

1 0,k

Z
zα + α→+∞⋅α ⎯⎯⎯→

 
if { };0, 0;h

U
k u δ> =

1 0 0 0;k

Z
zα + α→ +⋅α ⎯⎯⎯→

{ } { } { }; ;* * *

0 0, 0 0, 0
sup sup sup ;h h h

Z U Uh h h
z A A A A u u A u uδ δα α→+∞

≥ ≥ δ> ≥ δ>
⋅ − + − ⎯⎯⎯→ −

{ } { } { }; ;* * *

0 00, 0 0 0, 0
sup lim sup sup .h h h

ZU Uh h h
A u u z A A A A u uδ δα

α→ +≥ δ> ≥ ≥ δ>

⎛ ⎞− < ⋅ − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

Further, since the proposed equation (14) is equivalent to the equation

{ } { };1

0 0, 0
sup sup ,h hk

Z Z Uh h
z z A A u u δα + α

≥ ≥ δ>

⎛ ⎞α = λ − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

      (16)

where 0;k ≥  0,λ >  then given above asymptotic assessments, along with the abovementioned properties of 

strict monotonicity and continuity of the functions 1k

Z
zα +⋅α

 
and { } { };

0 0, 0
sup sup ,h h

Z Uh h
z A A u u δα

≥ ≥ δ>

⎛ ⎞λ ⋅ ⋅ − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

and 

which, as it is evident from (16), are respectively the left-hand and right-hand sides of this equation, allow ascertaining 

the following signifi cant fact (now it is obvious by virtue of the Brouwer-Schauder Fixed Point Theorem: for instance, 
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see (Hutson & Pym, 1980)): if the conditions (15) are satisfi ed, the equation (16) (hence, the equivalent to it equation 

(14)) has the only fi xed point, i.e. equation (14) has the single root, and particularly this single root will be taken 

as optimal regularization parameter in the Tikhonov regularization method (i.e. in the Tikhonov equation (10)). 

Exhaustive answer to this above pointed question should be found since (a), having no answer it is impossible to fi nd 

an answer to the main question (b) – is the unique equation (14) root being found inducing  the regularizing operator? 

To answer this major question, fi rst let us give some upper estimates, which correctness is fairly easy revealed, by 

using known facts, that for bounded linear operators A  and ,B  refl ecting the Banach space Z  into the Banach space 

,U  there are valid *A A=
 
and :AB A B≤ ⋅

{ } { }

{ } { } { }
0

;

0, 0

sup 2 ;

sup .

h h

h

h h

U Uh

A A A h

u u A u h
≥

δ δ

≥ δ>

⎧ − ≤ ⋅ ⋅
⎪
⎨

− ≤ ⋅δ + ⋅⎪
⎩

        (17)

Further let us assume

{ }

{ }

{ } { }

{ }

;

0, 0 0
;

sup sup
,

2

h k hh
Uh h

h h

U

u u A AA

u A

δ

≥ δ> ≥
δ

− −
≤ −

⋅λ
        (18)

which, in fact, is generalization of the fi rst inequality in (15). Satisfying the (18) condition guarantees the validity of 

the following very useful (especially when the fi nite errors ( );hΔ = δ  of the initial data of the initial problem (7), (8)) 
upper estimate for the root (and as it has been proved above, unique) 0rootα >  of the equation (14):

{ } { }
{ }

{ }
;1

;0, 0 0

2
sup sup max 1, ,

h

h hk
root hUh h

U

A
u u A A

u
δ+

δ≥ δ> ≥

⎛ ⎞⎧ ⎫⋅⎛ ⎞ ⎪ ⎪⎜ ⎟α ≤ − + − ⋅ λ ⋅ ⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎜ ⎟⎪ ⎪⎩ ⎭⎝ ⎠

     (19)

From which at { }

0
sup 0,h

h
A A

≥
− →

 
{ };

0, 0
sup 0h

Uh
u u δ

≥ δ>
− →

 
there immediately and directly follows the asymptotic 

assessment { } { }

1
1;

0, 0 0
sup sup ,

kh h
root Uh h

O u u A A
+δ

≥ δ> ≥

⎛ ⎞α = − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠  

which is regarded to be less useful (i.e. rougher, 

allowing the over the optimal value of the optimal regularization parameter) in solving the real problem of determining 

the diagnostic matrix for fi nding a stable solution of estimate-identifi cation parameters of the dual-circuit gas turbine 

engine. Now having at our disposal the obtained above results (namely, having equation (14); upper estimates (17) 

for errors of principal operator and for the right-hands side of the equation (11); conditions (15) and (18); upper 

estimate (19) for the root of the equation (14)), we could give the upper evaluation to the error of the solution rootzα  

of the Tikhonov equation (10), where selection of optimal and/or quasi-optimal regularization parameter is achieved 

by solving of the proposed and justifi ed equation (14) instead of traditional approaches. Let us estimate the residual 
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{ } { } .optimalrootnormal normal

Z Z
z z z zαα− ≡ −

 
In order to do that, alongside with the obtained results, let us apply the 

following results from (Kojdecki, 1996; Kojdecki, 2000; Kojdecki, 2001):

{ } { } { } { }{ } { }( ) { }( ) { }
1*;1 * *

0 0, 0
sup sup max 1, ,normal h h normal h h normal

Z U Zh h U

z z A A A A u u z E A A z
−

δα −

≥ ≥ δ>

⎞⎛− ≤ α − + − + α α +⎜ ⎟⎝ ⎠
(20)

whereas E  is denoted the unit operator. In (Kojdecki, 1996; Kojdecki, 2000; Kojdecki, 2001) the following three 

useful evaluations were achieved, which imply the boundedness of the operator { }( ) { }( ) 1*
:h hE A A

−

α ⋅ +

{ }( ) { }( ) { }( ) { }
1* *

1;h h h h

U

E A A A A
−

α ⋅ + ≤

{ }( ) { }( ) { }( )
1* * 1 ;

2
h h h

U

E A A A
−

α ⋅ + ≤
⋅ α

{ }( ) { }( ) 1* 1 ,h h

U

E A A
−

α ⋅ + ≤
α

Let us note that fi rst two evaluations may be successfully applied to the residual (20). Along with the obtained results 
we will also use the estimate (20). For now our main objective is to identify the upper bound of the norm function 

{ }( ) { } { }( )*
:rooth h normal

U
A A z zα−

{ }( ) { } { }( ) { }( ) { } { }( ) { }( ) { }( ) { }
1* * * *

rooth h normal h h h h h
root

U
A A z z A A E A A A u

−
δα ⎧

− = α ⋅ +⎨
⎩

{ }( ) { }( ) { }( ) { }( ) { }( ) { } { }( ) { }( ) { }( ) { }{ }1 1* * * * * *rooth h h h h h h h h
root root root

U

E A A E A A z A A E A A A u A u
− −

δα ⎫
− α ⋅ + α ⋅ + = α ⋅ + −⎬

⎭

{ }( ) { } { }( ) { }( ) { { }( ) { }} { }( ) { } { }( ) { }( )1 1* * * * ** root rooth h h h h h h h h h
root root root

U

A A E A A A A A A z A A E A A z
− −

α α+ α ⋅ + − −α ⋅ α ⋅ +

{ } { } { }{ };* *

0 0, 0
sup sup max 1, .rooth h normal

root ZU Zh h
A A A A u u z zδ α

≥ ≥ δ>

⎛ ⎞≤ − + − ⋅ + α ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

Th e following upper bound has been found:

{ }( ) { } { }( ) { } { } { }{ }* ;* *

0 0, 0
sup sup max 1, .root rooth h normal h h normal

root ZU Zh hU
A A z z A A A A u u z zδα α

≥ ≥ δ>

⎛ ⎞− ≤ − + − + α⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (21)

Obtained in equality (21) allows positively answering to the above stated main question: proposed and justifi ed 

empirical choice of the optimal regularization parameter optimalα  as a solution rootα  of equation (14) induces Tikhonov 

regularizing operator. Really, taking into account inequalities (17) in the newly obtained upper bound (21), and then 

passing in the resulting inequality to the limit at ( ); 0,hΔ = δ →  we have { } ( )
1

1 ,rootnormal k
Z

z z O hα +− = δ +  that proves 

the convergence by norm function (i.e. strong convergence!) of the normalized solution ,optimal rootz zα α≡  obtained from 

the Tikhonov equation (10), where as an optimal regularization parameter optimalα  it was taken the single root of the 

equation (14), to the normal pseudosolution { }.normalz  Moreover, for the error of resulting regularized solution there is 
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present an upper estimate (21), and for the optimal regularization parameter optimal rootz zα α≡  is valid the upper estimate 
(19).
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ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ MOBBİNG İLE İLİŞKİSİ

RELATION BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION AND MOBBING

 

Çağla Pınar UTKUTUĞ*                                Zekai ÖZTÜRK**

Özet 

Örgütsel adaletin, örgütlerdeki insan kaynaklarının etkinliği için bir gereklilik olduğu 
ve adaletsizliğin de örgütsel bir sorun kaynağı olarak görülmesi gerektiği uzun süredir sosy-
al bilimcilerce kabul edilmektedir (Greenberg, 1990, 399). Adaletsizlik algısı örgüt içerisinde 
gelişmeye başladığı zaman, personel arasında farklı biçimlerde etik olmayan iletişim biçimleri 
ve davranışlar ortaya çıkabilmektedir. Bu oluşum, kişilerarası mobbing sürecinin gelişmesine 
neden olabilmektedir. Mobbing ile ilgili çoğu araştırmada, nedensel etmenler olarak failler-
in (mobbing uygulayıcıları) ve kurbanların (mobbinge maruz kalanlar) temel alındığı görül-
mektedir. Ancak, örgütsel etmenlerin de bu süreci başlatabileceği bir olasılıktır. Buna yönelik 
olarak bildiride, mobbing süreci ile adalet algısını bozan örgütsel etmenler arasındaki ilişki 
tartışılmaktadır. Bu çalışmada adaletsiz biçimde uygulanan örgüt süreçlerinin ve politikaların, 
bazı tipik mobbing davranışlarıyla örtüştüğü belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Prosedür Adaleti, Dağıtım Adaleti, Etkileşim Adal-
eti, Mobbing

Abstract

Social scientists have long recognized the important of justice concept as a basic require-
ment for the effectiveness of human resources in organizations. It has found acceptance as a con-
fl ict source that has to be resolved. When perception of injustice has began to progress in organi-
zations, varied unethical communication forms and behaviors can be arise between employees. 
That formation can be cause of developing mobbing process between individuals. Bulliers and 
victims are seen as the basic casual factors at most previous researches on mobbing. However 
it’s a possibility that organizational factors can lead that process, too. According to this, relation 
between mobbing process and organizational factors that damages justice perception  has been 
discussed in this paper. As a result, it is noticed that injust organizational procedures and poli-
cies correspond to some specifi c mobbing behaviors. 

Keywords: Organizational Justice, Procedural Justice, Distributive Justice, Interactional 
Justice, Mobbing
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GİRİŞ

Son yıllarda sosyal adalet kavramının örgütlere uyarlanarak, kazanımların (ödüller, cezalar v.b) dağıtımı, dağıtım 
kararlarının alınmasında kullanılan prosedürler ve kişilerarası ilişkileri yöneten sosyal normlarla, kurallarla ilgili olan 
örgütsel adalet kavramı gelişmiştir. Sosyal bilimciler ve örgüt bilimcilerine göre bir davranışın adil olması, bireyin o 
davranışı adil bulması ile ilgilidir. Bu ise adaletin, subjektif bir tanıma sahip olduğunu ve adaletin algısal bir durum 
olduğunu göstermektedir (Folger ve Cropazano, 1998: xiii). 

Örgütsel adaletin, çalışan bireylerin kişisel doyumu ve örgütün etkili bir biçimde işlevlerini yerine getirebilmesi 
için bir gereklilik olduğu ve adaletsizliğin de örgütsel bir sorun kaynağı olarak görülmesi gerektiği uzun süredir sosyal 
bilimcilerce kabul edilmektedir (Greenberg, 1990, 399). Bu nedenle, örgütlerin temel kaynağı olan insan kaynaklarının 
etkin kullanılması gerekmektedir. Sosyal bir varlık olan insanın işyeri çalışma koşulları kişinin hem fi ziksel hem de 
psikolojik sağlığını koruyacak şekilde olmalıdır. Bu dengeyi bozacak davranışların ve uygulamaların örgütlerde öncelikli 
olarak üst yönetim tarafından dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Böylece işletme açısından bireyin iş tatmini ile 
örgütsel etkinlik artacak; toplumsal açıdan ise ahlak standartları yükseltilerek arzu edilen refah düzeyine ulaşılabilecektir. 
Ancak örgütlerde adalet algısı bozulduğunda, etik olmayan iletişim biçimleri ve davranışlar sistematik bir düzene girebilir. 
Bu durum, mobbing sürecinin başlamasına ve örgüt içerisinde yayılmasına neden olabilir.  

Mobbing, çalışma hayatında sistematik olarak bir veya birkaç kişi tarafından bir kişinin çaresiz ve savunmasız 
bir konuma itilerek, düşmanca ve etik olmayan iletişimin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin sürdürülmesi anlamına 
gelmektedir. Biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin bozulmasıyla oluşan mobbing süreci, son yıllarda örgütsel 
etkinliğe olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çeken bir kavramdır. 

Örgütlerde adaletsiz davranışlar mobbing sürecinin bir nedeni veya sonucu olarak oluşabilmektedir. Bu alandaki 
araştırmalar incelendiğinde nedensel etmenler olarak mobbing uygulayıcıları ile mobbinge uğrayanlar, temel nedensel 
etmenler olarak ele alınmaktadır. Ancak bunun sınırlandırıcı bir bakış olduğu düşünülmektedir. Mobbing süreci ele 
alındığında, içinde bulunulan örgütün biçimsel ve biçimsel olmayan yapı taşlarının etkili olabileceği varsayılmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda bildiride, örgütsel adalet yaklaşımlarının mobbing süreci ile ilişkisi kavramsal olarak 
tartışılmaktadır. Öncelikli olarak örgütsel adalet kavramı, bu alanda geliştirilen teoriler, adalet türleri, mobbing 
süreci nedenleri ve sonuçları ele alınmaktadır. Bu bilgiler ışığında, örgütlerdeki hangi adaletiz süreçlerin mobbing 
davranışlarıyla benzerlik gösterdiği belirlenmektedir.  

1. ÖRGÜTSEL ADALET KAVRAMI VE AÇIKLAYICI TEORİLER 

İnsanların işyerindeki adalet kavramını algılayışlarını ifade eden örgütsel adalet terimi, personelin kendini 
adaması ve sadakati açısından oldukça önemli bir konudur. Bireyler örgüt kararlarının adaletinde oldukça yüksek 
bir duyarlılığa sahiptir. Örgütsel ödül dağıtımı uygulamaları, kazanımların adil dağıtımında kullanılan prosedürler, 
personelin adalet algısını etkilemektedir. Çalışanlar işyerinde onlara karşı adil olunup olunmadığını ve bir birey olarak 
ele anlınıp alınmadıklarını kendi deneyimleriyle değerlendirmektedir (Tyler ve Lind, 1992). Bu değerlendirmenin 
üzerine eğer adil davranıldığını düşünüyorlarsa, çalışanlar bunun karşılığında daha yüksek derecede kendilerini 
örgüte adamakta ve tatmin olmaktadır (Colquitt ve diğerleri, 2001). Bunun tersine, eğer adil kararlar alınmadığını 
ve kazanımların adil olmadığını düşündüklerinde ise, çalışanlar çeşitli olumsuz tepki gösterebilmektedir (Greenberg, 
1987; Alexander ve Ruderman, 1987; Folger ve Konovsky, 1989).

Adalet olgusu, pek çok farklı bakış açısından incelenmiş bir konudur. Aristo’dan, Nozik ve Rawls’a pek çok 
fi lozof konu üzerinde çalışmıştır (Greenberg ve Bies, 1992: 433). John Rawls’a göre (1971) “adalet her sosyal kurumun 
birincil erdemi olmalıdır” (Greenberg, 1990: 399; Konovsky 2000: 490). Sosyal Adalet’e ilişkin ilk çalışmalar, genel 
anlamda sosyal etkileşimlerdeki adalet prensiplerini açıklamaya yöneliktir ve özel olarak örgütsel adalet üzerinde 
durmamaktadır. Bu çalışmalar arasında Stouffer’in (1949) Göreli Yoksunluk, Homans’ın (1961) Dağıtım Adaleti, 
Adams’ın (1965) Eşitlik teorileri ilk karşılaşılanlardır.
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Kavramın tarihsel gelişmi incelendiğinde, örgütsel adalet kavramının dayandırıldığı Homans’ın (1961) Dağıtım 
Adaleti Teorisi (Theory of Distributive Justice), Adams’ın (1965) Eşitlik Teorisi (Equity Theory), Crosby’nin (1976) 
Göreli Yoksunluk Teorisi (Relative Deprivation Theory), Leventhal’in (1976, 1980) Adalet Yargı Teorisi (Justice 
Judgment Theory), Thibaut ve Walker’ın (1975) Prosedür Adaleti Teorisi (Procedural Justice Theory), Leventhal, 
Karuza ve Fry’ın (1980) Dağıtım Tercihi Teorisi (Allocation Preference Theory) görülmektedir.

Örgütsel adalet kavramına yönelik geliştirilen teoriler, Adams’ın Eşitlik Teorisi’nden esinlenilerek geliştirilmiştir. 
Adams’ın Eşitlik Teorisi’nin dayanak noktası, insanların adil olarak davranılma istekleridir. Teoriye göre eşitlik, 
kişinin diğer kişilerle ilişkili olarak kendisine adil davranıldığına inanması, eşitsizlik de diğer kişilerle ilişkili olarak 
kendisine adil davranılmadığına inanmasıdır. İnsanların yaptıkları katkılara eşit karşılıklar almayı bekledikleri ilkesine 
dayanmaktadır. Buna göre, bir kişi örgüte ne kadar çok katkıda bulunursa, daha yüksek performans düzeyi gösterirse, 
örgütün de ona daha çok kazandırmasını beklemektedir (Robinson, 2004: 9). Ayrıca Adams, kişilerin kendilerine 
verilen ödüllerle başkalarına verilen ödülleri karşılaştırdıklarını ve ne oranda eşit olduğunu saptamaya çalıştıklarını 
savunmuştur (Eren, 1998: 440). Çalışanlar adil olmayan durumlar sonucunda kendilerinde oluşan sıkıntıyı azaltmak 
için üç yola başvurabilmektedir. İlk olarak, kendilerinin veya gruplarının katkı ve kazanımları hakkındaki algılarını 
değiştirebilmektedir. İkinci olarak, kendi gerçek katkı (örneğin işteki çabaların azaltılması) ve kazanımlarını (örneğin 
ücret artışı alınması) değiştirebilmektedir. Son olarak ise, örgütlerini terk ederek adaletsizlikten kaçabilmektedir 
(Cowherd ve Levine, 1992: 303). 

Örgütsel adalet kavramının sınıfl andırılması birbirinden bağımsız iki boyuta dayanmaktadır. Bunlar reaktif-
proaktif boyut ve süreç-içerik (process-content) boyutudur. Reaktif-proaktif boyut adaletsizliğin düzeltilmesi ve 
adaletin yerine getirilmesi için uğraşılması konularında değişiklikler yapılarak, eşitlik teorisi uzantısında, Van 
Avermaet, McClintock ve Moskowitz (1978) tarafından geliştirilmiştir. 

Örgütsel adalet açısından reaktif teori, insanların haksız durumlardan kaçması veya haksızlık algılamasını 
reddetmesi üzerine odaklanmaktadır. Bunun tersine, proaktif teoriler adaletin sağlanması üzerine tasarlanmış 
davranışlara odaklanmaktadır. Aşağıdaki Tablo 1, bu yaklaşımları ve örneğini göstermektedir(Greenberg, 1987: 9, 10).

Tablo 1. Örgütsel Adalet Yaklaşımları ve Geliştirilen Örnek Teoriler

BOYUTLAR İÇERİK SÜREÇ

REAKTİF
Reaktif İçerik
Eşitlik Teorisi
(Adams, 1965)

Reaktif Süreç
Prosedür Adaleti Teorisi (Procedural Justice)

(Thibaut ve Walker, 1975)

PROAKTİF

Proaktif İçerik
Adalet Yargı Teorisi

(Justice Judgement Theory)
(Leventhal 1976a, 1980)

Proaktif Süreç
Dağıtım Tercihi Teorisi (Allocation Preference 

Theory)
(Leventhal, Karuza ve Fry, 1980)

Kaynak: Jerald Greenberg, “A Taxonomy of Organizational Justice Theories”, The Academy of Management Review, 
Vol. 12, No. 1, Jan. 1987, p 9-22, s 10 

1.1. Reaktif- İçerik Teorileri

Reaktif- İçerik teorileri bireylerin adaletsiz davranışlara karşı nasıl tepkiler verdiğine odaklanmaktadır. Reaktif 
içerik teorilerinin başlıcaları Homans’ın (1961) Dağıtım Adaleti (Distributive Justice) Teorisi, Adams’ın (1965) 
Eşitlik Teorisi,  Walster ve diğerlerinin (1973) Eşitlik Teorisi versiyonu ve Crosby’nin Göreli Yoksunluk (Relative 
Deprivation) Teorisidir. Bu teoriler kendi içlerinde farklı konulara değinse de; hepsinin ortak noktası, insanların 
adaletsiz ilişkilere, eşitsizlik durumunu değiştirecek veya eşitsizlik durumundan kaçacak olumsuz tepkiler vermesidir. 
Bu eşitsizlik durumları ise, kaynakların veya ödüllerin adaletsiz dağıtımından kaynaklanmaktadır.
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Adams’ın (1965) Eşitlik Teorisi, diğerine göre yüksek ücretlendirilmiş işçinin suçlu, düşük ücretlendirilmiş işçinin 
ise kızgınlık hissedeceğini vurgulamaktadır. Eşitlik teorisine göre, yüksek ücretlendirilmiş ve eşit ücretlendirilmiş 
işçilere oranla, düşük ücretlendirilmiş işçiler daha az üretken ve daha az tatmin olmaktadır. Jasso’nun (1980) Dağıtım 
Adaleti Teorisi, adaletin değerlendirilmesinde dışarıdan karşılaştırmaları göz ardı etmektedir. Geleneksel eşitlik teorisiyle 
bağlantılı olarak ileri sürülmüş bir diğer teori ise, Göreli Yoksunluk (the relative deprivation) Teorisidir. Bu kavramı 
ilk olarak Stouffer ve diğerleri tarafından (1949) kullanılmıştır. Bu teoriye göre, belirli ödül dağıtma örnekleri kişileri 
belirli sosyal karşılaştırmalar yapmaya itmektedir. Bu karşılaştırmalar, mahrumiyet ve rahatsızlık hissetmelerine neden 
olmaktadır. Bu duygular ise kişileri, depresyon kaynaklı tavırlardan şiddet içeren davranışlara kadar çeşitli tutumlar içine 
sokmaktadır. Bu teoriye bağlı olarak yapılan bazı araştırmalar, değişen politik sisteme gösterilen şiddet davranışları ve 
çalışan kadınlarla çalışmayan kadınlar arasındaki farklılıklar üzerinedir (Greenberg, 1987: 11, 12). 

1.2. Proaktif- İçerik Teorisi

Proaktif- İçerik teorileri reaktif içerik teorilerinin tersine, personelin kazanımların adil dağıtımını sağlamak 
için neler yaptıklarına odaklanmaktadır. Bu kategori içinde temel çalışmalar, 1960-1980 yılları arasında Leventhal 
tarafından yürütülmüştür. Leventhal (1976a) geliştirdiği Adalet Yargı Teorisi’nde kişilerin bazen, katkılarına karşılık 
aldıkları ödüllerin adil dağıtımı için, insiyatif kullanarak daha fazla çabaladıklarını iddia etmektedir.

Greenberg ve Leventhal’in (1976), Leventhal ve Micheals’ın (1969), Adams ve Freedman’in (1976), Freedman 
ve Montanari’nin (1980) yaptığı çalışmalar, dağıtıcıların kaynakları çoğunlukla alıcılara adil olarak paylaştırmadığını 
göstermektedir. Ancak bunlardan farklı olarak olarak Schwinger’in (1980) yaptığı araştırma, ödül dağıtıcılarının 
kullandıkları eşit ödül dağıtımı veya alıcıların ihtiyacına yönelik ödül dağıtımı yollarının bazen adalet kavramını 
zedelediğini göstermektedir (Greenberg, 1987: 12,13).

1.3. Reaktif- Süreç Teorileri

Reaktif- Süreç teorileri, karar alınırken uygulanmış olan süreçlerin adaletine odaklanmaktadır. Kararların adil 
olarak sonuçlandırılmasına odaklanan içerik teorilerinden çok farklı değildir (Greenberg, 1987: 13).

John Thibaut ve Laurens Walker (1975), yasal prosedürler üzerine çalışmıştır. Geliştirdikleri Prosedür Adaleti 
Teorisi iki haklı olduğunu iddia eden ve sürece mudahil olan üç tarafı ele almaktadır. Buna ek olarak kanıtların 
sunulduğu süreç aşaması ve çatışmanın çözümlenmesi için kanıtların kullanıldığı karar aşaması olmak üzere iki çatışma- 
çözümlenme sürecinden bahsedilmektedir. Çatışmanın çözümlenmesi süreç kontrolü, sonuçların kararlaştırılması 
gücü ise karar kontrolü olarak adlandırılmaktadır. Teori, her tarafın kendilerine süreç kontrolünü veren prosedürlerle 
daha çok tatmin olacağını ileri sürmektedir. Birçok araştırma bu iddiayı destekleyici bulgular elde etmiştir (Folger ve 
Greenberg,1985; Thibaut ve Walker, 1975; Lind, Kurtz, Musante, Walker ve Thibaut,1980; Walker, Lind ve Thibaut, 
1979). 

1.4. Proaktif- Süreç Teorileri

Proaktif- Süreç teorileri içinde en çok bilineni Leventhal, Karuza ve Fry’ın, Levethal’in Adalet Yargı Teorisinden 
esinlenilerek geliştirdiği ve dağıtım davranışına yönelik olan Dağıtım Tercihi (allocation preference) Teorisi’dir. 
Proaktif süreç teorileri, dağıtım prosedürlerine odaklanmaktadır. Dağıtım davranışına yönelik olmasına karşın; dağıtım 
kararlarından çok karar prosedürlerine uygulanması nedeniyle bu kategori içinde ele alınmaktadır (Greenberg, 1987: 14). 

Dağıtım Tercihi Teorisi’nin temel varsayımlarından biri, kişilerin beklentilerinin bulunduğudur. Buna bağlı 
olarak belirli prosedürlerin, kişisel amaçları gerçekleştirmekte farklı düzeylerde faydalı olduğunu savunmaktadır. 
Ayrıca, kişinin en önemli amacını gerçekleştirmesine en çok yardımcı olacak prosedürün seçilmesini önermektedir 
(Greenberg, 1987: 14, 15).

Buraya kadar açıklanan teoriler, örgütlerde karşılaşılabilecek adaletsiz uygulamaları ana hatları ile ortaya 
koymaktadır. Aşağıda, bu uygulamalar örgütsel adalet türleri başlığı altında detaylandırılarak açıklanmaktadır. 
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1. Örgütsel Adalet Türleri

Örgütsel adalet türleri dağıtım adaleti, prosedür adaleti, etkileşim adaletidir. Etkileşim adaleti ise kişilerarası 
adalet ve bilgisel adalet olmak üzere iki ayrı grupta incelenmektedir.

Hem sosyal, hem de örgütsel bağlamda dağıtım adaleti görevler, mallar, hizmetler, fırsatlar, cezalar/ödüller, 
roller, statüleri ücretler, terfi ler v.b. her türlü kazanımın kişiler arasındaki paylaşımını konu alan bir kavramdır. 
Ayrıca çalışanların, kazanımların adilliğine ilişkin algılamalarını ifade etmektedir (Folger ve Cropanzano, 1998). 
Ücret, performans iletimi (geri besleme), çalışma koşulları ve terfi , ödül dağıtım adaletine konu olan örnekler olarak 
sayılabilmektedir. Yapılan çalışmalar emeğinin karşılığını tam olarak alamayan çalışanların, diğer çalışanlara oranla 
örgüte daha az bir bağlılık duygusu beslediklerini göstermektedir (Martin ve Bennett, 1996: 84). Araştırmalar, farklı 
koşulların (iş, aile gibi), örgütsel hedefl erin (grup uyumu, verimlilik gibi) ve farklı kişisel güdülerin belli dağıtım 
kurallarının kullanım ve önceliklerini etkileyebileceğini göstermiştir (Colquitt ve diğerleri, 2001: 426).

Prosedür adaleti, ödül dağıtımına ilişkin kararları almada kullanılan yöntemlerin (sürecin) adaletini açıklamaktadır. 
Thibault ve Walker’ın (1975) Prosedür Adaleti Teorisi, prosedür adaleti ile ilgili araştırmaların temelini oluşturmaktadır 
(Greenberg, 1987: 13). Çalışanlar, çıktının belirlendiği süreci adil olarak algıladıklarında, arzulanmayan bir çıktı ile 
de karşılaşmış olsalar; çıktıyı daha olumlu değerlendirme eğiliminde olmaktadırlar. Bir başka anlatımla, çalışanlar söz 
haklarının olduğu prosedürleri sessiz kalmak durumunda oldukları prosedürlerden, sonuç uygunsuz olsa dahi daha 
adil olarak algılamaktadırlar (Bies ve Shapiro, 1988; 676). 

Örgütsel adalet alanındaki ilk bulgular, çalışanların izlenen prosedürleri adil olarak algıladıkları zaman, 
kazanımların adaletsizliğiyle daha az ilgilendiklerini göstermiştir (Greenberg, 1987: 14). Dağıtım adaletinin ücret 
artışı veya performans değerlendirme ile oluşan doyum gibi insan kaynaklı sonuç değişkenlerine daha fazla etkisi 
olduğu iddia edilmektedir. Prosedür adaletinin ise, daha çok örgüt ve yetkililerin genel değerlendirmeleri üzerine 
etkisi olduğu savunulmaktadır (Greenberg, 1990: 407). 

Bies ve Moag prosedürler uygulanırken, kişiler arası davranışların kalitesine önem vermiş ve bunu etkileşim 
adaleti olarak tanımlamıştır. Folger ve Cropanzano (1988), etkileşim adaletini karar alma sürecinin bilgisel yönünü 
ölçtüğüne dayanarak prosedür adaletinin bir alt boyutu olarak kabul etmiştir (Robinson, 2004: 11). Ancak, birçok 
çalışma etkileşim adaletinin örgütsel adaletin farklı bir boyutu olduğunu göstermektedir (Colquitt ve diğerleri, 2001: 
426). Greenberg, 1993 yılında yayınlanan çalışması ile adalet algısına yeni boyutlar eklemiş ve etkileşim adaletini 
kişiler arası ve bilgisel olmak üzere ikiye ayırmıştır. 

Kişiler arası adalet, kazanımları belirleyenlerin çalışanlara ne ölçüde nezaket, değer ve saygı gösterdiğine, 
kişiler arası tavırlara bağlıdır. Kişiler arası adalet algısı, birincil olarak çıktılara yönelik tepkilerle ilgilidir (Colquitt 
ve diğerleri, 2001: 427). Bilgisel adalet ise, kazanımların dağıtımı ve ilgili süreçlere ilişkin çalışanlara ne kadar bilgi 
verildiği, açıklama yapıldığı ile ilgilidir. Dolayısıyla, prosedür adaleti ile ilişkilidir (Robinson, 2004: 11).  Karar süreci 
ile ilgili yapılan açıklamalar, sürecin değerlendirmesine yönelik bilgiler içermesinden ötürü, bilgisel adalet sürece 
yönelik tepkileri etkilemektir (Colquitt ve diğerleri, 2001: 427).

2. MOBBİNG KAVRAMI VE MOBBİNG DAVRANIŞLARI

Mobbing işte sosyal baskı kurucuların uyguladığı bir çeşit şiddettir. Normal sosyal baskı kurucuların tersine, 
mobbing uzun süren, hedef kişiye artan bir çatışma ile sistematik olarak sık sık taciz edici faaliyetlerdir. Sosyal sistem, 
örgüt, belirgin bir fail ve kurban mobbingin potansiyel nedenleri olarak düşünülmelidir (Zapf, 1999: 70).

Mobbing, çalışma hayatında sistematik olarak bir veya birkaç kişi tarafından bir kişinin çaresiz ve savunmasız 
bir konuma itilerek, düşmanca ve etik olmayan iletişimin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin sürdürülmesi anlamına 
gelmektedir. Bu tanıma göre, mobbing en az haftada bir gibi çok sıklıkla ve en az altı ay gibi uzun süreli olarak ortaya 
çıkmaktadır (Leymann, 1996: 168; Leymann ve Gustafsson, 1996: 252).
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Mobbing sözcüğü ilk olarak 1960’lı yıllarda Konrad Lorenz tarafından, sürü halindeki küçük hayvanların tek 
başına dolaşan büyük bir hayvanı tehdit etmesi davranışını tarif etmek için kullanılmıştır. Daha sonra eş anlamlı 
“bullying” terimi İsveçli Doktor Peter-Paul Heinemann okullarda bir grup çocuğun, tek bir çocuğa karşı tavır alıp zarar 
vermesini tanımlamak için 1972 yılında yaptığı çalışmasında kullanmıştır (Özdemir ve Açıkgöz, 2007: 912). Daha 
sonrasında 1980’lerde benzer davranışların işyerinde de oluştuğunu gören Leymann, terimi iş hayatı için kullanmaya 
başlamıştır (Leymann, 1996: 167). 

Haksız eleştiri, hata bulmak, zayıfl atmak, yalnızlığa terk etmek, dışlamak, iki yüzlülük, asıl niyeti gizlemek, iftira 
etmek, çarpıtmak, sürekli eleştiri, disiplin usullerinin kötüye kullanımı, haksız yere işten çıkartmak, hedef yapmak, 
köşeye itmek, alay etmek, tehdit etmek, aşırı yük altına sokmak gibi her türlü rahatsız ve taciz edici eylem Leymann’ın 
belirlediği mobbing tanımına uyan olumsuz davranışlar kapsamında yer almaktadır (Vanderckhove ve Commers 
2003’den aktaran Bahçe, 2007: 7).

1.1. Mobbing Süreci

Leymann, mobbing sürecinde dört aşama belirlemiştir. Bunlar aşağıdaki gibidir (Leymann 1996: 171):

a) Kritik Olaylar: Kritik bir olayla, bir anlaşmazlık ile belirlenir. Bu aşama çatışma olarak tanımlanır ve henüz 
mobbing değildir ancak; buna dönüşme potansiyelini taşımaktadır.

b) Mobbing ve Damgalamak: Saldırgan eylemler ve psikolojik saldırıların başladığı evredir. Bu davranışlara 
karşı tepki gösterildiğinde, uzun bir zaman için davranışların içeriği değişebilmekte ve damgalamaya yönelik 
olabilmektedir. 

c) Personel Yönetimi: İkinci aşamada yer almamışsa yönetim, bu aşamada yanlış yargılamada bulunarak sürecin 
içine dahil olur. Çoğunlukla suçu çevresel faktörler yerine, mobbing kurbanında bulabilir veya ilgilenmeme eğilimine 
girebilir.

d) Kovulma: İşe son verildiği aşamadır. Bu durum çoğunlukla kurbanın tıbbi veya psikolojik yardım ihtiyacı 
duyduğu, ciddi hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Ancak, sağlık uzmanlarının manik depresyon, paranoya 
veya kişilik bozukluğu gibi yanlış tanılar koyması da olasıdır.

Bazı doktorlar ve psikologlar mobbingin kurbandan kaynaklandığını düşünmekte ve kurbana buna göre 
davranmaktadır. Rapor edilmiş birçok örnek olaya göre, bu doktorlar ve psikologlar kurbanlarda gözlemlenen 
şiddet semptomlarının esasen kurbanın çalışma koşullarını bir sonucu olduğuna inanmaktadır. Daha çok “hiçbir şeyi 
beğenmeyen davranış” (querulous behavior) veya “genel anksieti bozukluğu” (general anxiety disorder) gibi teşhisler 
geliştirmekte ve bu bozuklukların mobbing sürecinin başlamasından önce sürecin gelişmesine neden olduğunu 
varsaymaktadır.

Leymann (1996) bunun yerine, mobbing kurbanlarının ve onların örgütsel bağlantılarının ters bir görüntü 
oluşturduğunu göstermiştir. Bu görüş ağırlıklı olarak, örgütlerdeki ve liderlikteki sorunların, yani örgütsel etmenlerin 
mobbinge neden olduğunu iddia etmektedir. Adams (1992) ise, mobbing uygulayıcılarının belirli kişiler olduklarını ve 
bunlardan kaynaklandığını belirtmiştir. Son olarak Schuster (1996) gelişimsel ve sosyal psikoloji ile ilgili bulguların 
üzerine kurulu çalışmasında, sosyal dışlanmanın ve sosyal sistemin mobbingin potansiyel bir nedeni olabileceğini 
vurgulamıştır (Zapf, 1999: 70-71).  
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 Aşağıdaki Şekil 1 mobbingin nedenlerini ve sonuçlarını göstermektedir (Zapf, 1999:71).

ŞEKİL 1: Mobbingin Nedenleri ve Sonuçları

Kaynak: ZAPF, Deiter, “Organizational, Work Group Releated and Personal Causes of Mobbing/Bullying at Work”, 
International Journal of Manpower, Vol 20, No ½, p 70-85, 1999

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi mobbing, mobbing uygulayıcıları, kurban ve örgütsel etmenler nedeniyle 
oluşabilmektedir. Yalnız failin astın birebir üstü olması durumunda sosyal sistem ve örgüt arasında bir döngü 
oluşmaktadır. Şekildeki neden-sonuç ilişkisi soldan sağa geçerken net değildir. Ancak, herhangi biri nedensel yolun 
sağdan sola doğru gidebileceğini varsayılabilir. Örneğin, endişeli, depresif veya obsesif davranışlar da bir grup içinde 
negatif reaksiyonlara neden olabilmektedir. Tacizin insana özgü bir davranış olması nedeniyle esasen örgütsel sorunlar 
çalışanı taciz edemez. Ancak, mobbingin çözülmemiş yükselen bir çatışma olarak anlaşılması, örgütsel sorunların 
bir neden olarak algılanmasını doğurabilmektedir. Eğer çeşitli örgütsel koşullar çatışmaların toplam miktarına katkı 
sağlıyorsa, çözülmemiş çatışmaların sayısında da artış olacaktır ve bu örgütte mobbing durumlarının artmasına yol 
açacaktır. Mobbing sosyal iklimde ve sosyal destekte azalmaya neden olabilmektedir. Bunun sonucunda ise bilgi akışı 
zayıfl ayacaktır. Böylece amaçların başarılmasında belirsizlik ve iş stresi gibi örgütsel sorunlar da artabilecektir (Zapf, 
1999: 72).     

Zapf (1999) çalışmasında, ilk olarak Knorz tarafından geliştirilmiş bir psikometrik özelliklerin yer aldığı bir 
ölçek kullanarak temel mobbing nedenlerini değerlemiştir. Bu ölçeğe göre örgütsel nedenler, sosyal sistem nedenleri, 
kurbandan kaynaklanan nedenler, mobbing davranışları ve mobbingin sonuçları aşağıdaki gibi sınıfl andırılmıştır 
(Zapf, 1999: 75):

• Örgütsel Mobbing Nedenleri: İş karmaşıklığı, iş/görev kontrolü, iş/zaman kontrolü, belirsizlik, 
örgütsel sorunlar, konsantrasyon ihtiyaçları, zaman baskısı, mecburi işbirliği.
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• Sosyal Sistem Mobbing Nedenleri: Sosyal baskı kurucular, meslektaşlarının sosyal desteği, iletişim iklimi
• Kurbandan Kaynaklanan Mobbing Nedenleri: İddiasızlık/kaçınma, geri çekilme, taviz vermek, 

hakimiyet, bütünleşme, lütufkarlık.

• Mobbing Davranışı: Sosyal izolasyon, özel alana saldırı, sözlü saldırı, fi ziksel saldırı, dedikodu.

• Mobbingin Sonuçları: Gurur, depresyon, endişe, psikomatik şikayetler, negatif etki, pozitif etki.

Birçok çalışmada mobbing uygulayıcısının ve kurbanın davranışsal ve karakteristik özellikleri açıklanmıştır. 
Ancak bu tabloda da görüldüğü gibi, mobbing sürecinin nedenleri sadece fail veya kurbanın özellikleri değildir. 
Örgütsel nedenler ve sosyal gruplardaki oluşumlar da bir nedendir. Örneğin, rekabetin çok yoğun olduğu örgütlerde, 
kişilerin mobber (tipik mobbing uygulayıcısı) özellikleri olmasa da, bu sürecin yaşanma olasılığı vardır. Ayrıca 
yine aynı tip örgütlerde fail ve kurban rollerinin değişimi de olasıdır. Dolayısıyla, failin ve kurbanın davranışsal 
ve karakteristik özelliklerinin genellenmesi mümkün değildir. Bunun yerine mobbing sürecini tetikleyen etmenler 
araştırılmalı ve bunların oluşumundan kaçınılmalıdır. 

1.2. Mobbing Davranışları

Leymann 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve bunları beş grupta toplamıştır. Ancak, mobbing olarak 
algılanan davranışlar, ülkeden ülkeye hatta kurumdan kuruma farklılık gösterebilmektedir (Rayner, 1999:12). 
Leymann’ın ayırımı aşağıdaki gibidir (Leymann, 1996: 170 ve Davenport, Scwartz ve Elliott, 2003: 157):

• Kendini Göstermeyi ve İletişim Oluşumunu Etkileme Grubu: Üstün, meslektaşların ya da çalışma 
arkadaşlarının bireyin kendini gösterme olanaklarını kısıtlaması, sözünü sürekli kesmesi, bağırması 
ve azarlaması, eleştirilmesi, sözlü ve yazılı tehdit edilmesi, jestler, imalar ve bakışlarla ilişkinin 
reddedilmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

• Sosyal İlişkilere Saldırılar Grubu: Çevredeki insanların, meslektaşların bireyle konuşmaması, 
bireyin başkalarına ulaşmasının engellenmesi ve orada yokmuş gibi davranılması şeklinde ortaya 
çıkabilmektedir.

• İtibara Saldırılar Grubu: İnsanların bireyin arkasından kötü konuşması, asılsız söylentiler, gülünç 
durumlara düşürülme, akıl hastasıymış gibi davranılması, psikolojik değerlendirme için baskı 
kurulması, bir özrü, siyasi düşüncesi veya dini görüşü, milliyeti, özel hayatı ile dalga geçilmesi, 
kararların sorgulanması, çabaların yanlış yargılanması, alçaltıcı isimlerle anılma, cinsel imalara 
maruz kalma şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

• Kişinin Yaşam kalitesi ve Mesleki Durumuna Saldırılar Grubu: Bireye hiçbir özel görevin verilmemesi, 
verilen işlerin geri alınması, anlamsız, sahip olunan yetenekten daha azını gerektiren işlerin verilmesi, 
işin sürekli değiştirilmesi, bireyin evinde, işyerinde ya da mali yük getirecek genel zararlara neden 
olunması şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

• Kişinin Sağlığına Doğrudan Saldırılar Grubu: Bireyin fi ziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanması, 
fi ziksel şiddet tehditleri, göz korkutmak için hafi f şiddet uygulanması, fi ziksel zarar ve doğrudan 
cinsel taciz şeklinde ortaya çıkabilmektedir.   

3. ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI İLE MOBBİNG DAVRANIŞLARININ İLİŞKİSİ

Leymann’ın beş grupta topladığı mobbing davranışları incelendiğinde, bu davranışların çoğunluğunun iş 
yaşamında faal olan kişinin doğrudan kişiliğine yapılan psikolojik ve fi zyolojik tacizler olduğu görülmektedir. Bu tür 
davranışların bir örgütte yatay veya dikey ilişkiler içerisindeki oluşumunun nasıl farklılaştığını gösteren bir çalışmaya 
ulaşılamamıştır. Başka bir deyişle, bilgi, kaynak, görev ve ödül gibi çıktıların dağıtılması yetkisini elinde tutan üstlerin 
uyguladığı mobbing davranışları ile aynı veya benzer yetki ve sorumluluklara sahip meslektaşların kurbana uyguladığı 
mobbing davranışları arasında bir farklılaşma olup olmadığını inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ancak, 
Leymann’ın gruplandırmasında dördüncü olan “kişinin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırılar grubu”na 
bakıldığında bu ayrımın net olmadığı gibi birçok açıdan eksik olduğu da görülmektedir. 
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Örgütsel adaletsizliğin dağıtım faaliyetlerinde oluştuğunu varsayarsak, bu gruplandırma sadece görevlerin 
dağıtımındaki adaletsizliği “görevin verilmemesi, verilen işlerin geri alınması, anlamsız, sahip olunan yetenekten 
daha azını gerektiren işlerin verilmesi, işin sürekli değiştirilmesi” şeklinde görev odaklı olarak ele almaktadır. 
Ancak, dağıtım adaletinin içeriğine bakıldığında kapsam oldukça geniştir. Bir asta mobbing uygulayan üstün elinde 
dağıtım yetkisini bulundurması sonucunda, bu yetkisini kötüye kullanma olasılığı vardır. Görevini yerine getirmek 
için ihtiyaç duyduğu her türlü ofi s malzemesinin verilmemesi, hizmetlerden (ulaşım, yemek, sigorta, kreş ve iş dışı 
sosyal faaliyetler) faydalanmasının engellenmesi, gerekli koşulları sağlamasına rağmen ödüllerin, terfi nin, primlerin, 
statülerin verilmemesi, performans değerlemesinde subjektifl ik v.b. dağıtım adaleti algısını bozan davranışlar söz 
konusu olabilmektedir. Bu davranışların içeriğine bakıldığında ise, bir üst ile ast arasında oluşacağı açıktır. Burada 
gözden kaçırılmaması gereken nokta, bu çıktıların dağıtılmasında, kaynakların kısıtlı olması nedeniyle acil ihtiyaç 
duyulan noktalara öncelik verilebilmektedir. Bu adalet algısını bozabilen bir davranıştır. Ancak mobbing davranışı 
olarak adlandırmak doğru olmayacaktır.  

Örgütsel adaletsizliğin prosedürlerde oluştuğunu varsayarsak, daha önce bahsedilen çıktıların dağıtılmasında 
izlenen yol ve süreç, diğer personel ile mobbing kurbanı arasında fark gösterebilir. Kamu ve özel sektör örgütlerinde 
ideolojik kadrolaşma amaçlı atanma veya yükseltilme prosedürlerinde gözlemlenen adaletsizlikler buna örnektir. 
İdeolojik kadrolaşma amaçlı izlenen prosedürler zaman zaman aynı düşünce grubuna ait olmayan personelin istifaya 
zorlanması, mobbing davranışı özelliği gösterebilmektedir. Bu mobbing davranışı ise üst ile ast arasında veya failin 
prosedürlerin yürütülmesinde yetkisi olan grup ile ast arasında oluşabilmektedir.  

Leymann’ın gruplandırmasına bakıldığında, söz konusu davranışların çoğunlukla kişilerarası adalet kavramıyla 
ilişkili olduğu görülmektedir. Buradaki mobbing davranışları, kazanımları belirleyenlerin çalışanlara ne ölçüde 
nezaket, değer ve saygı gösterdiğine, kişiler arası tavırlara bağlıdır. Bu mobbing davranışlarının ise, hem yatay hem 
de dikey ilişkiler içerisinde oluştuğu varsayılabilir. 

Bilgisel adalet ile ilgili mobbing davranışları ise Leymann’ın gruplandırmasında ikinci grup olan “sosyal 
ilişkilere saldırılar grubu” içinde ima edilmektedir. Ancak buradaki açıklamalar yetersizdir. Sistematik olarak 
mobbing davranışına maruz kalan kurbana sosyal etkinliklerin kasıtlı olarak haber verilmemesi, eğitim fırsatlarının 
duyurulmaması, kısıtlı kaynakların dağıtım zamanlarının ve koşullarının iletilmemesi,  v.b. gibi örnekler bilgisel 
adaletsizlik yaratan mobbing davranışları olarak sayılabilmektedir. Bu mobbing davranışları da hem yatay hem de 
dikey ilişkiler içerisinde oluştuğu varsayılabilir. 

Dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve bilgisel adalet algılarına yönelik uygulanan mobbing davranışları yapılarını 
oluşturan özellikleri nedeniyle biçimsel olan ilişkilerden kaynaklanırken; kişilerarası adalet algılarına yönelik 
uygulanan mobbing davranışları çalışanlar arası biçimsel olmayan ilişkilerden kaynaklanmaktadır. 

Örgütlerin biçimsel veya biçimsel olmayan yapısal özelliklerinden doğan adaletsizlik algısının, çözümlenmediği 
taktirde, mobbing sürecini tetikleyebileceği düşünülmektedir. Yöneticilerin ve/veya örgüt içindeki liderlerin bu tür 
bir durum içerisinde çözümleyici davranışta bulunmaması, astların benzer bir şekilde durumu görmezden gelmesine 
neden olabilir. Hatta bu süreç, farklı astların da kurbana mobbing uygulamasına kadar uzanabilir. Örgüt içerisinde 
mobbing davranışlarının yaygınlaşması, örgüt kültüründe ciddi bozulmaların olmasına yol açabilecektir. Normalde 
çalışanları bir amaç doğrultusunda birbirine bağlaması gerektiren örgüt kültürü, çalışanlar arasında gruplaşmalara, 
çatışmalara götürebilir. 

2005 yılında Avrupa Çalışma Koşulları Anketi sonuçlarına göre, kamu sektöründe mobbing ile karşılaşma riski 
(%6), özel sektöre (%4) oranla daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Kamu sektörü içerisinde sağlık, sosyal hizmetler, 
kamu daireleri, eğitim, bankacılık, sigorta ve üniversite alanlarında çalışanların daha sık mobbinge maruz kalmaktadır.    

T.T.B.M. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun Nisan 2011 tarihinde yayınladığı raporda, mobbing 
uygulamalarının Türkiye’de ne kadar yoğun olarak yaşandığı gösterilmektedir. Bursa’da sağlık, eğitim ve güvenlik 
sektöründe yapılan bir araştırmaya göre, 944 kişinin %55’inin son bir yıl içerisinde psikolojik taciz ile karşılaştığı, 
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%47’sinin ise tanık olduğu belirlenmiştir. Aksaray-Yalova-Esenköy eğitim merkezlerinde çalışan 315 ilkokul 
öğretmeninin %50’sinin psikolojik tacize maruz kaldığı saptanmıştır. İstanbul’da hemşireler üzerinde yürütülen bir 
araştırma 505 katılımcının %86’sının aynı süreci yaşadığını ortaya koymaktadır. Bunlara ek olarak yenibiris.com 
2008 yılında 100 kişi üzerinde bir araştırma yapmıştır. Buna göre katılanların %81’i mobbingle karşılaştıklarını, %2’si 
karşılaşmadıklarını bildirmiştir. Ayrıca katılımcıların %70’i mobbing davranışlarını uygulayanların üst konumdaki 
çalışanlar olduğunu belirtmiştir. Yatay hatta mobbing yaşayanların ise oranı %25’dir. Bu vakaların ise %27’si istifa, 
%25’i durumdan bilmezden gelerek işe devam etme, %18’i işten çıkartılma, %17’si ise durumu üst yönetime veya 
insan kaynaklarına bildirme ile sonuçlanmıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Son yıllarda sosyal adalet kavramının örgütlere uyarlanarak, kazanımların (ödüller, cezalar v.b) dağıtımı, dağıtım 
kararlarının alınmasında kullanılan prosedürler ve bireyler arası ilişkileri yöneten sosyal normlarla, kurallarla ilgili 
olan örgütsel adalet kavramı geliştirilmiştir.

Örgütsel adalet kavramının sınıfl andırılması birbirinden bağımsız iki boyuta dayanmaktadır. Bunlar reaktif-
proaktif boyut ve süreç-içerik (process-content) boyutudur. Reaktif-proaktif boyut adaletsizliğin düzeltilmesi 
ve adaletin yerine getirlimesi için uğraşılması konularında değişiklikler yapılarak, eşitlik teorisi uzantısında, Van 
Avermaet, McClintock ve Moskowitz (1978) tarafından geliştirilmiştir.

Mobbing işte sosyal baskı kurucuların uyguladığı bir çeşit şiddettir. Normal sosyal baskı kurucuların tersine, 
mobbing uzun süren, hedef kişiye artan bir çatışma ile sistematik olarak sık sık taciz edici faaliyetlerdir.

Mobbing, mobbing uygulayıcıları, kurban ve örgütsel faktörler nedeniyle oluşabilmektedir. Tacizin insana özgü 
bir davranış olması nedeniyle esasen örgütsel sorunlar çalışanı taciz edemez. Ancak, mobbingin çözülmemiş yükselen 
bir çatışma olarak anlaşılması, örgütsel sorunların bir neden olarak algılanmasını doğurabilmektedir.

Bu iki kavrama bakıldığında, birbiriyle iç içe iki kavram olduğu görülmektedir. Ancak mobbing konusundaki 
çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmalar çoğunlukla, fail ile kurbanın özelliklerine oturmakta ve mobbing sürecini 
sonuçlarına yoğunlaşarak ele almaktadır. Ancak, mobbing bir çatışma gibi olumlu sonuçlar yaratabilecek düzensizlik 
süreci değildir. Dolayısıyla, nedenlerine yoğunlaşılmalı ve bunların oluşumu baştan engellenmelidir. Bu nedenle 
örgütsel faktörler ve sosyal grup özellikleri de kurban ve fail kadar detaylı araştırılmalıdır. Örgütsel adalet algısını bozan 
uygulamaların, mobbing sürecini başlatıcı ve destekleyici etmenler olarak ortaya çıkması mümkündür. Kaynakların 
ve ödüllerin dağıtımını ilgilendiren kararlar, uygulanan prosedürler, üst düzey çalışanların liderlik özellikleri (etik 
olan ve etik olmayan liderlik davranışları) v.b. etmenler detaylı olarak ele alınması önerilmektedir. Mobbing sürecini 
inceleyecek gelecekteki araştırmalar, örgütsel adalet kapsamında yürütülen araştırmalarla desteklenerek, örgütsel 
nedenlerin açığa çıkartılmasında yardımcı olabilir. Belirlenen etmenlerin çözümüne yönelik uygulanacak stratejiler 
ve geliştirilecek hukuki yaptırımlar, çalışan bireylerin iş yerinde yaşadığı psikolojik ve fi ziksel şiddetin azalmasını 
sağlayabilir.   
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INCLUSIVE EDUCATION IN THE GULF COOPERATION COUNCIL
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Abstract

Although special needs schools (schools for the blind and deaf) have existed in the MENA 
region since the 19th century, special needs education has only recently been introduced in the 
Gulf region due to the novelty of public education itself. Recently, GCC member nation Minis-
tries of Education are embracing a broader policy view of ‘inclusive education’ which seeks to 
provide opportunities for all learners. Although fully inclusive classrooms, in which services 
for differently-abled pupils are integrated into the normative curricula and classroom, are not 
the norm internationally, many countries are grappling with attempts to achieve this ideal. The 
GCC represents a particularly interesting case, since, as M. Ghaly has argued, disability has 
only recently received adequate attention in Islamic theology. Therefore both the theoretical 
and philosophical framework of inclusive education, in addition to the practical considerations, 
remains a challenging arena for policy planners and educators in the GCC.
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I. INTRODUCTION

The terms “inclusive education” and “inclusion” are unfortunately used in several different senses among GCC 
policy makers and educators: inclusive education and inclusion can mean both ‘education for all” (all learners have 
access to educational institutions, either segregated or integrated) or more narrowly and technically, the mainstreaming 
of disabled and handicapped students into the regular, traditional classroom. Inclusion has also recently taken on a 
broader meaning of providing opportunity for the large MENA youth bulge alienated from the workforce and society 
and facing high unemployment and poverty. This paper focuses on the programs, policies, barriers and attitudes 
related to either segregating or integrating disabled and handicapped students into mainstream classrooms.

Education is widely recognized internationally as a fundamental right for everyone as fi rst stated in 1948 in the 
United Nations Universal Declaration of Human Rights. The traditional biomedical model of disability which views 
the disabled person as ‘abnormal’–therefore in need of fi xing by therapy or other special interventions–has been giving 
way to a newer sociological model that places emphasis on what the disabled can do and how they can contribute to 
society, as well as their basic human and social rights such as education and freedom from harm, discrimination, and 
unequal treatment.

The UNESCO World Declaration on Education for All (1990) was a milestone in establishing the ideological 
underpinnings of inclusive education. In 1993, the U.N. General Assembly adopted the Standard Rules on the 
Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, appended to resolution 48/96. The 22 rules encourage 
the fostering of equality and full participation of persons with disabilities in daily social life at all levels including 
education and employment. In addition, the Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs 
Education (1994) states: “The fundamental principle of the inclusive school is that all children should learn together, 
wherever possible, regardless of any diffi culties or differences they may have. Inclusive schools must recognize and 
respond to the diverse needs of their students, accommodating both different styles and rates of learning and ensuring 
quality education to all through appropriate curricula, organizational arrangements, teaching strategies, resource use 
and partnerships with their communities. There should be a continuum of support and services to match the continuum 
of special needs encountered in every school” (UNESCO). Thus mainstreaming special needs students, many of 
whom do not complete their education and subsequently are diffi cult to employ, provides the best option for success. 
In 2000, The Dakar Framework for Action issued the World Declaration on Education for All (EFA), aiming to provide 
every girl and boy with primary school education by 2015. The Dakar Framework specifi es Inclusive Education (IE) 
as one key means of achieving EFA (Peters, 2004, p.5). 

Both in the Gulf and in OECD countries, consensus on who should qualify for special needs education is diffi cult 
to achieve. Historically, the disabled have been defi ned in most cultures as the blind, deaf, physically disabled and 
mentally retarded. However, the defi nition of special needs education has been expanded in the last few decades to 
include children with social disadvantages (poverty, ethnic or linguistic minority, displaced persons, etc.) or highly 
functioning (‘gifted’) children. In the concept of education for all, returning adult learners could also be classifi ed as 
a learner population with special needs. Thus internationally, special needs education is shifting away from a focus 
on biological or physiological impairments, towards a social model that takes into account all barriers that impede 
learning. For example, the WHO’s International Classifi cation of Functioning, Disability and Health (ICF) adopted in 
2001 recognizes these factors. “ICF takes into account the social aspects of disability and does not see disability only 
as a ‘medical’ or ‘biological’ dysfunction. By including Contextual Factors, in which environmental factors are listed 
ICF allows to record the impact of the environment on the person’s functioning” (WHO).

The UN’s Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol (2006) both came into 
force in 2008. Over 152 signatories and 108 parties have signed the convention. Al-Kaabi notes: “The UN Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities of 2008 also calls for enjoyment of all human rights and fundamental 
freedoms by children with disabilities, and points to the importance of early intervention and their inclusion in the 
education system from an early age to ensure their visibility and roles in society” (Al-Kaabi, 2010, p.18).
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Inclusive education theory and practice is well developed in OECD nations, but a relatively new concept in the 
Arabic-speaking world. The situation in Arab countries is extremely complex and controversial due to differences in 
educational policy and different models and approaches based on cultural and historical factors (for example, colonial 
infl uences).

Under the U.S. Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, 1990; amended as IDEIA, 2004), public 
schools receiving federal funds must provide a Free Appropriate Public Education (FAPE) including an Individualized 
Education Program (IEP) for children with disabilities (medical conditions, emotional or health impairments) who 
also require special accommodation for these conditions. The IEP concept, although expensive and resource-intensive 
(requiring trained specialists for diagnosis, testing, and monitoring) is becoming increasingly common in inclusive 
education as is the related legal concept of Least Restrictive Environment (LRE), which allows some fl exibility for 
under-resourced schools who cannot fully comply with national regulations.  However, it is questionable whether these 
concepts and approaches can be adopted by other countries without adaptation or considerations of cultural impact, 
for example in Gulf countries with already well developed segregated special needs schools and with unique cultural 
restrictions such as gender segregation of unrelated men and women which is common in their mainstream school 
systems at all levels.

Inclusive Education in the Gulf 

There is no GCC-wide common strategy for dealing with special needs students and each individual nation has 
adopted a spectrum of responses from segregation to partial, to (theoretically) full integration. Disability is particularly 
serious for women in the region, as “Mothers may be repudiated by their husbands and non-disabled siblings, 
particularly daughters, will fi nd their marriage prospects blighted” (Ashencaen Crabtree, 2007, p.53). As Nadra notes 
in her 2009 LAU thesis: “the introduction of inclusion in the Middle Eastern countries is still new, and it is too early to 
judge if it is going to be put effectively into practice or not. So far in the Gulf of Arabia, inclusion is practiced mainly 
in privately run international schools. Nowadays, modern thinking about inclusion is becoming more evident in Qatar, 
Kuwait and Bahrain” (p.19). Care for fellow Muslims, including the disabled, is enshrined in several Quranic passages 
and hadith, such as Al-Bukhari’s hadith: “Mohammed said: ‘A Muslim is a brother to other Muslims. He should never 
oppress them nor should he facilitate their oppression’” (vol. 9, 85.83).

However, local and pre-Islamic customs and attitudes often prevent Gulf families from approaching disabled 
children without reproach, blame or shame. Sheikha Hessa Al Thani, former UN Special Rapporteur on Disabilities, 
describes the problems faced by many disabled persons in Arabic-speaking societies: “Persons with disabilities are a 
source of shame, a fi nancial burden, even seen a curse on their families; the words used to describe or denote disability 
are derogatory and pejorative; people are often identifi ed by their disability, or their disability replaces their given 
name. In colloquial languages the words that denote different types of disabilities have become common swear words. 
Such attitudes are no longer as prevalent as they used to be a decade or so ago, but they do still exist and constitute the 
basis of an awareness raising agenda for the Arab region” (Al Thani, 2009). She then emphasizes that these attitudes 
are not Quranically based, and go against both the spirit and textual authority of Islam: “It is important to note that 
such attitudes do not stem from Islamic religious beliefs. In fact, the Quran has very little to say about disability per se. 
The mentions of disability—such as blindness or deafness—in the Quran are fi gurative references; (e.g. the blindness 
of the heart, or the deafness to God’s teachings). According to the Islamic scholar Sheikh Isse A. Musse, of the Islamic 
Council of Victoria, ‘Islam sees disability as morally neutral. It is seen neither as a blessing nor as a curse. Clearly, 
disability is therefore accepted as being an inevitable part of the human condition. It is simply a fact of life which has 
to be addressed appropriately by the society of the day’” (Al Thani, 2009). Segregation of the disabled in the Gulf 
either by keeping them at home or educating them in special schools removed from the public eye greatly reduces 
both the public acceptance of their limitations and the possible range of work opportunities for them. In addition, the 
confusion, even among highly educated members of Gulf societies, of mental disability with mental illness creates fear 
and misunderstanding (Gaad, 2011, pp.13-14; Hilawani, 2008, p.3).
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Professor Eman Gaad, who has written the most comprehensive monograph on inclusive education in the Gulf, 
notes: “Historically the people of [the Gulf] region have not had a very open and accepting attitude towards those with 
special needs and/or disabilities” (2011, p.91). In the pre-oil era before the social welfare and universal free public 
education (including special needs education) provided by oil wealth–when children were expected to contribute to 
family income from a young age by tending animals and performing domestic labor–a disabled child was in fact a 
considerable economic burden on the family and was often greeted with anger and disappointment. Gaad believes 
that the common cultural understanding in the Gulf region fosters an approach “based on supporting the ‘weak and 
vulnerable’ from a charity-based approach rather than supporting citizens with equal rights and benefi ts from a rights-
based approach as the region is still in a transitional phase between the two notions” (2011, p.81). Rights-based 
approaches to disability and special needs education are more common in Western cultures which place emphasis on 
the individual, while in the Gulf, tribe and family have always taken precedence.

Sheikha Hessa Al-Thani, the UN Special Rapporteur on Disabilities, noted in 2007: “the general condition of 
children with disabilities in Arab societies is invisibility” (qtd. in Al-Kaabi, 2010, p.20). With inadequate support 
and with negative social attitudes towards the disabled in most Arabic speaking countries, disabled children are often 
isolated from society within families. According to Qatari Assistant Professor of Social Work Ibrahim Al-Kaabi, 
historically in the region: “In particular these children are considered sources of shame and a burden on their families. 
Families with children with disabilities experience multiple stress factors, including psychological and economic 
pressure. Due to the traditional division of social roles within the family that assigns the mother the reproductive role 
and considers her the custodian of the family values, the burden of care of the disabled children shifts to her. In most of 
the cases, the mother has inadequate knowledge and abilities to raise their disabled children effectively or to respond 
to their special demands proactively” (Al-Kaabi, 2010, p.20).

The way Gulf societies deal with the disabled has shifted, however, towards greater reliance on national 
governments, since family structure has been evolving away from the traditional extended tribal unit to smaller, 
more nuclear families: “Barka Saleh Shahbal Al Bakry, the deputy chairman of Al Noor Association for the Blind, 
argues in the Times of Oman (2005) that the full support from the extended family system is something the 
society can no longer count on: ‘In the past, most blind people in Oman depended on the extended family for 
basics; however, the family structure in Oman is changing’” (Profanter, 2011, p.1252).

Education is also rapidly changing in GCC region, with large investments in Qatar and UAE as regional 
educational hubs (Education City and DIAC), as well as philosophical realignments such as Qatar’s Education 
for a New Era initiative – thus inclusive education may be realizable in the near future in GCC countries that 
choose to adopt its philosophical framework, since GCC nations are committed now to best practices based 
on international frameworks as well as developing knowledge-building capacities (education, science and 
technology research, publishing, and literacy) (Weber, 2011a; 2011b). 

To contextualize the current situation in the Arabian Gulf, even in MENA countries with well developed and 
long-standing educational systems such as Lebanon and Egypt, inclusive education is still in its early phases or 
sporadically available (ELZein, 2009, p.164).

II. METHODS

Published government educational reports and peer-reviewed published literature on inclusive education were 
consulted for both the Gulf Cooperation Council (GCC) and the individual member states of the GCC. Regional 
experts were also consulted. Also, international development reports (i.e. United Nations) and OECD scholarship 
was examined to contextualize inclusive education within the international educational context. Gaad (2011) provides 
a detailed and well-researched summary of the topic for the Gulf region. However a great deal of contradictory 
and inaccurate information was uncovered during the literature review which the present author attempted to verify 
and crosscheck. Confusion sometimes arose from the lack of up-to-date and unstratifi ed government statistics in 
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this area of research (for example, data for citizens is sometimes aggregated with data from semi-literate itinerate 
expatriate work forces), necessitating the cross-referencing of information with individuals working in the fi eld. Also, 
government reports and websites sometimes describe non-existent planned initiatives and programs as if the programs 
are already fully functioning. In addition, lack of standardized terminology about inclusive education in English and 
Arabic, discussed above, can hinder cross-country analysis.

 III. DISCUSSION

Historical Background: Special Needs Education and Inclusive Education in the GCC 

Modern Special Needs Education began in the Middle East as segregated institutions, such as the Deaf and Blind 
Schools in Egypt which operated from 1874-1888. A number of blind and deaf institutes were founded in the early 
20th century, mostly supervised by European expatriates (Gaad, 2011, pp.4-5). In 1956, the fi rst school for students 
with low IQ (50-70) opened in Egypt. The special education department became a separate department from the main 
Egyptian education department in 1964. Some countries, such as Kuwait, have continued to develop and support 
their impressive infrastructure of segregated schools, while other Gulf nations, spurred by the U.N. frameworks and 
resolutions, are shifting towards mainstreaming special needs students. The historical development and current state 
of both special needs and inclusive education in each GCC member nation is provided below.

Qatar

The State of Qatar ratifi ed the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in October of 2008. 
Inclusion is becoming more widely practiced in Qatar and over 6,000 special needs students attend 84 schools in 
Qatar. The UN Special Rapporteur on Disability Shuaib Chalklen visited the country in 2010 and was impressed 
by the technologically advanced Al Noor Institute and the Shafallah Centre, but recommended that “there is a need 
in Qatar to consider the mainstreaming of disability’ (Chalklen, 2010, p.4). For example, according to Chalklen: 
“There appears to be a distinct lack of mainstreaming of disability in Qatar and an indicator of this is that many of 
the Government buildings are not accessible. There was a clear lack of wheelchair access and accessible bathroom 
facilities” (Chalklen, 2010, p.5). The country currently follows a two-pronged approach in which some students are 
included in regular classrooms, while specialty institutes (for example the Shafallah Centre for students with autism 
spectrum disorder) cater to individual disabilities. The Al Amal Institute for Boys and Al Amal Institute for Girls were 
opened in 1980 and 1981 respectively. The Special Needs Committee of the Supreme Council for Family Affairs, 
founded in 1979, began planning for special needs schools and programs in 2001-2002, and set up a special Centre 
for the Talented and Gifted in 2001 (Yossef, 2002). The fi rst steps towards inclusion involved providing segregated 
classrooms within regular schools and integrating all students during the day as much as possible, such as during 
breaks and assemblies. Tuition for special needs educators is subsidized by the government with twelve targeted 
scholarships at the Arabian Gulf University in Bahrain. As of 2011, there are 105 special needs educators working in 
Qatari schools (Gaad, 2011, p.28). In 2003-2004, more resources were added for inclusive and special needs student 
services and in 2006-2007, more students were integrated into existing schools with fi ve more government schools 
equipped to receive special needs students (Gaad, 2011, p. 31).

In general, policy makers in Qatar have followed a strategy of establishing both private and public 
separate schools (often gender segregated, following the typical Gulf paradigm) for impaired children, while 
implementing inclusive education in some schools. Although the Qatari Law for People with Special Needs 
states that children should be educated according to the least restrictive environment appropriate, “the concept 
of including them in general education is relatively new in Qatar” (Al Attiyah and Mian, 2009, pp.30-31). Dr. 
Asma Al Attiyah, a professor in the Psychological Sciences Department (Special Education Diploma Department) 
of Qatar University and colleagues issued a report An inclusion strategy for children with special needs in the 
State of Qatar in 2005. Previously, childhood disability had been handled by segregated classes or separate 
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schools: in 1975, a class for boys with hearing loss was set up in a public primary school, and an all-boys deaf 
school in 1981 and an all-girls deaf school in 1982 (Al Attiyah, 2007, p. 366). Male and female schools for 
the mentally retarded were established in 1984. In 1998 a private co-educational school for visually impaired 
students opened as well as a school in 1999 for children with developmental disorders, including autism (Al 
Attiyah, 2007, p.366). An important inclusive education pilot program and cross-sectional survey of participant 
attitudes was carried out in Qatar from 2001-2004. Twenty-seven general education and twenty-seven special 
needs students were interviewed and the data provided a mixed picture of the program: for example, 55.5 
% of the general education children believed that special needs children faced problems such as aggressive 
behavior from other students, harassment, lying, etc. However, special needs children reported that teachers 
treated them well (74.0%) as well as other students (85.2%) (Al Attiyah, 2007, p.368). Special Needs schools 
(segregated institutions) are still prevalent in Qatar – in 2005, there were 3522 males and females enrolled 
in 7 schools (Al-Shafallah Center, Mental Education, Hearing Impaired Education, Al-Noor Center for Visually 
Impaired, Al-Rumaila, Qatar Association for Special Needs, Qatar Union for Special Needs Sport) (State of Qatar, 
2008, p.64).

Al-Kaabi found the following concerns with special needs and inclusive education in Qatar, which mirrors the 
situation in many of the Gulf countries due to the novelty of this educational philosophy and the lack of trained 
personnel (including medical personal for proper medical diagnosis): “Current care services are focused on the 
child as a problem child, without consideration of the parents and their circumstances. There are no facilities to 
encourage children with special needs aware of the world of work and interested in acquire work skills. Further, 
places of employment lack awareness of the needs of workers with disabilities. Central to the problem of the education 
framework is that there are no clear strategies for systematically providing families with information about the rights 
of their children, the goals of the educational programs, and the change process in order to effectively engage and 
advocate for their children” (Al-Kaabi, 2010, p.21).

The Arabic-speaking world was fortunate that a member of the Qatar royal family Sheikha Hessa Khalifa bin 
Ahmed al-Thani of Qatar served as the Special Rapporteur on Disability of the United Nations Commission for Social 
Development from 2003-2008, having been elected to 3 successive terms. She succeeded in raising consciousness 
about special needs individuals throughout the MENA and Gulf regions in addition to her international activities.

As described on the UN website, Al Thani “is a founding member of the Qatari National Committee for People 
with Special Needs, which was established in 1998 by Sheikha Moza bint Naser Al-misnad, the consort of the Emir 
of Qatar, and has been serving as a Vice-President of the Committee since 1999. She took part in preparing a draft 
law on the Rights of People with Special Needs, and helped to organize a number of local and regional seminars and 
conferences in Doha on issues relating to disability. Recently she took part in organizing the seventh Scientifi c Seminar 
of the Arab Union of the Deaf (Doha, 2000) and the third Gulf Forum on Disability (Doha, 2003)” (UN Enable, 2003).

Al Thani’s wide ranging activities included: “Using the momentum created by the adoption of the Arab Decade, 
I persuaded the Arab Parliamentary Union to establish an Arab Parliamentary Committee on Disability within the 
Union. This was followed by practical and immediate steps to build the capacity of Arab Parliamentarians with 
regard to disability legislations through a series of Symposia held in a number of Arab countries and hosted by the 
Parliaments/Shoura Councils of these countries, using one or two Rules from the Standard Rules as a theme for each 
symposium: Amman (March 2005); Beirut (December 2005); Yemen (March 2007); Morocco (July 2007); Qatar 
(January 2009). The Symposia marked the fi rst time that Arab Parliamentarians and Legislators had met and held an 
open dialogue with persons with disabilities. These efforts were the catalyst for the establishment of new partnerships, 
chief among them with the Council of Europe, the Commission on Disability in the German Federal Government; the 
Flemish Parliament in Belgium” (UN Special Rapporteur, 2009).

In 2010, the Education Institute in Qatar issued policies and guidelines for students with Additional Educational 
Support Needs (AESN) aimed at K-12 students. These policies cover a broad range of students including students 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 351

with Learning Problems (SWLP), students with Specifi c Learning Diffi culties (SWSLD), students with Disabilities 
(SWD), and students with behavioral problems (SWBP). The Learning Center, part of Qatar Foundation, has recently 
been renamed the Awsaj Institute of Education, and seeks to accommodate K-8 students with learning challenges 
using an evidenced-based approach and on-site school psychologist.

Kuwait

The policy and legal framework of Kuwait’s learning disabled education is adopted almost wholly from older 
U.S. and UK models of segregated education. Kuwait was one of the fi rst countries to formally recognize the rights 
of disabled students with the establishment of the Higher Council for Disability Affairs (HCDA) in 1996 with shared 
representation between government offi cials and various non-governmental groups who represent disabled constituents. 
However, despite the pioneering early approach, little experimentation or openness to inclusive education appears to 
be going in Kuwait. But the country claims to have met the needs of all its students requiring special needs education 
through the provisioning of special schools each devoted to a specifi c disability.

Bazna and Reid have criticized the traditional western approach to medicalizing disability and exclusionary 
education (segregation) as a poor match for Kuwaiti and Islamic cultural history (Bazna, 2007; 2009a). Al-Shammari 
recommends pre-service training for teachers to attend to special needs students (Al-Shammari, 2005). A school for the 
visually impaired was opened in Kuwait in 1955 and each impairment category in Kuwait has its specialized school: 
“Along with visual impairments, other handicapping conditions are recognized: hearing impaired, mentally retarded, 
emotionally impaired, physical/orthopedic disorders, Down’s syndrome and autism. Each of these handicapping 
conditions like visual impairments have their own schools” (Al-Shammari, 2007). 

The process of identifi cation, assessment and placement of special needs students in Kuwait follows a familiar 
three step process: fi rst a medical assessment is made, then a battery of psychosocial testing takes place. If special 
needs education is recommended, the student is placed in a classroom and observed and all of the previous data is 
examined to determine a fi nal placement or exemption.

Lack of inclusion appears to be a deliberate religious and cultural policy of Kuwaiti society. As Al-Shammari 
notes: “As of 2005, inclusion was not a strategy of the Kuwaiti educational system. The general culture itself is deeply 
segregated along tribal, gender, and socio-economic lines. Girls and boys attending 1st through 12th grades in the 
public schools are grouped separately in different classrooms and schools; the exception to gender differentiations 
is in kindergarten where both boys and girls are grouped together in the same classrooms. Gender differentiation 
of teaching staff also is used in which male teachers teach boys and female teachers work with girls (except in 
kindergarten where female teachers teach both girls and boys). The attributes of lack of inclusion and separation by 
gender for public school students and teachers are determined by culture and religion” (Al-Shammari, 2007). 

Although government reports appear to endorse the integration model theoretically, a 2008 report on educational 
development noted the following obstacles to the implementation of integrated inclusive programs: building and 
renewal of special education facilities, the fact that education offi cials do not feel the time is right for integration, 
opposition of non-disabled students, and the opposition of teachers facing an increased teaching burden (State of 
Kuwait, 2008, p.94).  

Saudi Arabia

The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) ratifi ed the U.N. Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
in 2009. Also, if individuals in the KSA feel that their rights under the UN convention have been denied, they can 
contact the International Committee on the Rights of Persons with Disabilities according to the UN Optional Protocol 
also signed by KSA. Saudi Arabia has also made advancements in education for the intellectually gifted (Alamiri, 
2011). The fi rst specials needs schools in the Kingdom of Saudi Arabia were the so-called ‘scientifi c institutes’ for 
the blind created in 1958 (Alquraini, 2011). The Department of Special Learning was established in 1962 to serve 
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blind, deaf and mentally retarded students. The Saudi Disability Code of 2000 guarantees free medical, educational 
and rehabilitation services to disabled citizens. An integration program for placing special needs students in normal 
schools began in 1990-91 and according to the Directorate General of Special Education, by 2007, 3130 programs 
(segregated and integrated) existed covering 61,089 students (2011). The Regulations of Special Education Programs 
and Institutes (RSEPI), modeled after U.S. law, appeared in 2001. Disabled students are entitled to a wide range 
of services, including an Individual Education Plan (IEP) and access to a theoretical least restrictive environment 
(LRE) similar to U.S. policies. The extent of inclusion for students in Saudi schools depends on the type of disability. 
According to Aluquraini, “Students with mild learning disabilities receive their educations in typical classrooms 
with some support from special education services such as source rooms. These students also fully participate in 
the general education curriculum with some modifi cations and accommodations. Students with mild and moderate 
cognitive disabilities still receive their education in separate classrooms in public schools” (Alquraini, 2011). A 2007 
report claims that “more than 90% of male students and 65% of female students with special educational needs in 
Saudi Arabia are mainstreamed in regular schools” (Mousa, 2007, 2). However, severely disabled students are taught 
separately: “According to the Ministry of Education in Saudi Arabia (2008), 96% of students with multiple and severe 
disabilities received their education in separate institutes in 2007–08” (Alquraini, 2011). 

Special needs education has been the focus of several recent Saudi doctoral and masters theses on teacher attitudes 
to SNE and IEPs for the mentally retarded, demonstrating the growing interest in this fi eld (Al-Ahmadi, 2009; Al-Faiz, 
2006; Al-Herz, 2008). As part of Saudi Arabia’s ‘Inclusion Project,’ the sixth objective of The Ministry of Education 
10-Year Plan in the Kingdom of Saudi Arabia specifi cally describes provisions for special needs students:

• To develop educational programs for gifted male and female students in scientific and creative fields

• To develop special education systems to correspond with contemporary international expectations 
and attitudes

• To develop special education programs for students with disabilities

• To secure the materials and proper educational environment for students with special needs

• To increase teachers’ vocational development to fully prepare them to work effectively with students 
with special needs

• To increase the opportunities for the development of the special categories of education shared with 
the private sector

• To expand society’s participation in protecting the rights of children with special needs (Saudi Arabia 
MOE).

Special needs education in Saudi Arabia encompasses both gifted students and the disabled and ranges from 
partial to full inclusion in the classroom. Over 233 programs and institutes have been developed to meet the needs 
of the recent Inclusion Project (Gaad, 2011, p.20). The Inclusion Project was studied by researchers from King Saud 
University during the pilot phase. Dr. Naser Mousa, who was instrumental in the development of special education 
in Saudi Arabia, writes about the Inclusion Project: “regular schools are considered the natural environment for both 
children with special needs and regular children to grow together....the Inclusion environment contributes to the 
increase of social acceptance of students with special needs by their regular peers….regular children can get rid of 
their limited perceptions about special needs people” (qtd. in Gaad, 2011, p.22). The Supervisor-General of Special 
Education in KSA admits that current programs are not fully servicing the estimated 5% of Saudi students with 
learning disabilities, but the government target is a 100% success rate in providing special education to these students 
(Gaad, 2011, p.24).

Bahrain

Bahrain “is considered by UNESCO to have excellent integrative policies. Here the rights of children with 
disabilities to education represent a distinct criterion of social development in this society, in keeping with equal 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                ISBN: 978-605-364-273-2 353

opportunities” (Ashencaen Crabtree, 2010, p.200). A report prepared by Bahrain for UNESCO states: “all children 
should be subject to similar learning-teaching methods regardless of their social and cultural background and the 
different abilities and skills they possess. Education opportunities should be provided for all even for those with 
special needs of whom the ones with certain potentials should be integrated with the normal students” (Kingdom of 
Bahrain, 2008, p.49).

Responsibility for special needs education in Bahrain is shared between the Ministry of Education (Special 
Education Administration) and the Ministry of Social Development. An Inclusion Programme began in 2005. The 
government funds special education teacher training at the Arabian Gulf University. Bahrain also requires employers 
of 50 persons or more to hire special needs employees based on a percentage decided upon by the government. The 
Ministry of Education asserted in 2008 that all students in Bahrain were included and accommodated in the national 
educational system, using the broader defi nition of inclusion as education for everyone: “we can safely say that 
exclusion from education is not an educational phenomenon in Bahrain since there are no exclusions in the Kingdom 
due to disability, poverty, geographical distance, economic and political suffering or sex or racial discrimination. 
Alternate programmes are arranged for failures and secondary school dropouts who can attend evening classes or 
study as external students” (Kingdom of Bahrain, 2008, p.57).

UAE

 Bradshaw estimates that the percentage of people with disabilities in the UAE is close to the worldwide 
average of 8-10 percent of the population (Bradshaw, 2004, p.51). The concept of social equality, safety, and 
fairness for all Emirati citizens is enunciated in Article 14 of the UAE Constitution. A disabled person was 
broadly defined as “one who has a disability that hinders a person totally or partially from participating in 
life” (Rashed, 1995, p.99). The government first supported the disabled through direct financial assistance 
and the establishment of rehabilitation centers. In 1979, the first special education classroom was established 
with forty students, and special needs teacher training also began at the same time at United Arab Emirates 
University (Alahbabi, 2009, p.43). In 2006, UAE federal law No. 29 Articles 12 and 15 (The Disability Act) 
specified that “the country assures equivalent education chances for the Person with Special Needs in all 
educational establishments….it shall be in the regular classes or in special classes” which provides the option 
of inclusive education (Gaad, 2011, p.4). Due to this foundation, the majority of special needs students in the 
UAE are educated in separate classrooms or institutions. The law provides a framework for inclusion in the 
classrooms and encourages it; however, it is not clear that the 2006 law requires a school to accommodate 
special needs students. In fact, the law mentions the establishment of specialized centres as a possible means of 
respecting the rights of the special needs individual. Some parents and general education teachers believe that 
special needs children can be best accommodated in separate facilities targeted towards them and many parents 
do not feel that the general education system contains enough qualified special education teachers to meet the 
needs of their children. Alahbabi’s 2009 survey of UAE teachers found that support for inclusive education was 
significantly higher among special needs education teachers than among general education teachers (Alahbabi, 
2009, p.51). Alghazo and Gaad’s 2002 survey of UAE teachers revealed that most general education teachers 
had negative attitudes towards inclusion for students with disabilities in the general classroom (2004, p.97). 
This corroborates almost 30 years of scholarship in OECD countries which reveals similar attitudes, with 
the exception of attitudes towards children with learning disabilities (for example, dyslexia) which general 
education teachers view more sympathetically.

Despite the promising legal framework in the UAE, several challenges exist. For example, Down syndrome 
children and low functioning children are generally not welcome in mainstream classes. Severely handicapped students 
are placed in rehabilitation centres by the government which are often earmarked only for citizens and which may 
have long waiting lists (Gaad, 2011, p.79).  Private centres charge very high tuition fees affordable only by wealthy 
parents. There are few public or private autism centres comparable to Qatar’s well-fi nanced Shafallah Center (Gaad, 
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2011, p.79). Farooq’s 2007 master thesis indicates that placement of autistic students in regular Dubai classrooms is 
virtually non-existent (Farooq, 2007; cited in Gaad, 2011, p.12). Gender issues are signifi cant in the Gulf, as all GCC 
nations are gender-segregated societies and there is a shortage of both general education male teachers in addition to 
special needs teachers, since many males consider teaching to be a feminine profession (Gaad, 2004, pp.3, 6).

Alghazo and Gaad (2004) and Gaad (2004, p.319) demonstrated that UAE teachers were the least accepting 
of including students with intellectual disabilities in the classroom. Also, attitudinal problems and terminology are 
hampering efforts at inclusive education – until recently, children with Down’s Syndrome were known as ‘Mongols’ 
(Gaad, 2001, p.199; Gaad, 2006, p.136), a particularly troubling term given the brutal destruction of Baghdad by 
invading Mongol troops in the 13th century. However, the fi rst national support group for Down Syndrome children, 
parents and caregivers was formed in 2004 (Gaad, 2006). 

The studies by Alghazo and Gaad (2004) and Gaad and Khan (2007) indicate that the majority of teachers in the 
UAE prefer the traditional method of delivery of special needs education (segregation) over the model of inclusion. 
It is understandable that if teachers do not have training or experience with special needs students, that they would be 
reluctant to include them in class rooms with high functioning students, since students with behavioral problems can 
disrupt the classroom and giving individual attention to special needs students, if adequate teacher assistants are not 
available, can be simply impractical, even if instructors philosophically support the inclusive philosophy and have a 
willingness to help.

Oman

As with Qatar, Oman provides services to special needs students through both traditional mainstream schools and 
specialized institutes. A whole spectrum of levels of inclusion currently exists from exclusion in special schools on 
one hand, to partial and full inclusion, and social inclusion (students integrate with mainstream students during non-
academic activities). Oman has a very new educational system as formal education was almost non-existent before 
1970. In 2007-2008 there were only 705 total students studying at three special institutes: The Al-Amal School for the 
hearing impaired (est. 1979), Al Fikryah School for the mentally challenged (est. 1984), and the Omar bin Khataab 
Institute for the visually impaired (est. 1999), which based on international averages appears to indicate that disability 
in Oman is under-diagnosed or not publically acknowledged. Offi cially, the Sultanate of Oman accepts and endorses 
the UNESCO “defi nition of inclusive education. It implies the need to provide opportunities for all young people to 
have learning opportunities in mainstream schools regardless of their cultural and social backgrounds or differences 
in abilities and capacities” (Sultanate of Oman, 2008, p.52). 

In 2005, the Oman Ministry of Education launched an inclusion program for primary school students with special 
needs in the Al Batinah and Al Dakhelia regions. Although the inclusion project has achieved some success in Muscat, 
the most populous city, challenges, primarily fi nancial and attitudinal, remain in the rural areas. Oman is a large and 
spread out country occupying 2/3 of the tip of the Arabian peninsula containing extensive mountainous areas and 
portions of the empty quarter (Rub al-Khali). Traditional attitudes to the disabled as a burden are still prevalent. 
Resources are therefore not evenly distributed, with a bias towards urban inhabitants, but this is a problem that is 
publically recognized by the government. Also, the national university Sultan Qaboos University introduced a special 
needs teaching diploma in 2006 to address the needs of inadequate staffi ng. The Ministry of Education believes that 
cultural and social factors are the most important barriers to inclusive education, i.e. society and teachers need to be 
convinced that education as well as equal access to educational resources is a moral right.

IV. CONCLUSION

Clearly a growing interest in inclusive education in the Gulf Cooperation Council countries is developing, 
paralleled by international efforts to establish the rights of children and special needs children in particular in the 
last two decades. The untiring efforts of the UN Special Rapporteur on Disability Sheikha Hessa Al Thani were 
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instrumental in raising awareness about the disabled in the GCC and MENA regions.  Some GCC states will retain 
their established special schools systems, while many are moving towards mixed models of partial inclusion and 
mainstreaming. As judged by offi cial reports, all GCC states have embraced the theoretical framework of education 
for all and providing educational opportunity for all citizens, broadening the defi nition of inclusion to embrace gifted 
individuals, returning adult learners, socially and economically disadvantaged individuals as well as the physically 
disabled or mentally impaired. Part of this shift in educational policy and attitudes stems from concerns about the large 
under-thirty populations of the Gulf (youth bulge), the large infl ux of expatriate workers to the Gulf in the preceding 
decades, and the need for Gulf governments to shift their economies from hydrocarbon production (i.e. declining 
natural resources) to knowledge producing activities and more diverse economic activity.  In this future scenario, 
every citizen needs to play a role in the newly developing society, and for very practical reasons, anyone who can 
make any kind of contribution, even if it is limited because of an innate or environmental restraint on ability, must be 
encouraged, trained, and embraced by the culture. 
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MUHASEBE EĞİTİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE EĞİTİMCİNİN ROLÜ

TRAINER’S ROLE  IN THE DEVELOPMENT OF THE ACCOUNTING TRAINING

Aysel Güney*

Özet

Ülkemizde çok değişik düzeylerde verilen  muhasebe eğitimlerinde,  bir eğitimcinin ilk 
sorması gereken soru şudur: “Ülkemde muhasebe bilgisine olan ihtiyaç nedir?” ve bu ihtiyaç 
en iyi ve en uygun biçimde nasıl yerine getirilebilir. Muhasebe eğitiminde çok çeşitli öğretim 
yöntemleri birlikte kullanılabilir örneğin teorik ve aktif öğrenme metotlarından birisi veya her 
ikisidir. Bunun içinde eğitimcinin bu öğrenme yöntemlerini uygulamada; iletişim becerilerini, 
yetenek bilgilerini geliştirmesi, yetenek karar verme, muhasebe bilgi, denetim ve vergilendirme 
iş bilgileri yeterli düzeyde öğretebilme, bilgi iş ortamı, profesyonellik, liderlik gelişimi hakkında 
öğrencisini donatarak hem muhasebe eğitimine katkıda bulunması hem de almıştır. iş dünyasının 
ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

Muhasebe eğitiminde, eğitimcinin rolü yadsınamayacak kadar çoktur. Çünkü Bir mesleğe 
sahip olacak bireylere bu mesleği bu derste sevdirme rolünü üstlenmiştir. Muhasebe eğitimi ala-
cak olan öğrencilerin ilk derste ve tüm muhasebe eğitim sürecinde eğitimciden alacakları bilgi 
ve meslekle ilgili tüm detaylar bu mesleği yapıp yapmamalarında ve başarılı bir meslek elemanı 
olmalarındaki en temel ögelerdir.

Anahtar sözcük: muhasebe, eğitim. Eğitimci, rol

Abstract

In the accounting trainings which are provided at various levels in our country, the question 
which should be asked fi rstly by a trainer is that: “What is the need for accounting information 
in my country? And how this need could be performed in the best and most appropriate manner. 
Very different teaching methods could be used together in the accounting training, for example, 
it is one or both of the theoretical and active learning methods. For this, the trainer is required 
to develop the capability information and communication information, in the application of such 
learning methods, and to make contribution to the accounting information by means of equip-
ping his student about the data process environment, professionalism, leadership development, 
and teaching the accounting information, audit and taxation work information at the suffi cient 
level as well as capability and decision making, and he should have the capacity of training staff 
needed by the business world.

In the accounting training, the role of the trainer is considerably important. Because the 
individuals who will have a profession undertook the role of introducing this profession with love 
in the lesson. All of the details relating to the profession and information to be taken from the 
trainer in the fi rst lesson and in the entire education process by the students who will have the 
accounting training are the most important factors in performing this profession or not and to be 
successful profession members.

Keywords: accounting, training, trainer, role

* Yrd.Doç.Dr., Bilecik Üniversitesi,Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Bozüyük/BİLECİK, 
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GİRİŞ

Muhasebe eğitimini yalnızca gelecekte muhasebe alanında çalışacak kişiler için ele almamak gerekir çünkü 
muhasebe bir kurumdaki tüm organizasyon birimleri için gerekli bir teknik ve nihayet en uç nokta da kamuyu 
aydınlatma araçlarından biridir.[1] Muhasebe eğitimi sadece bu alanda çalışan ve çeşitli tabloları hazırlayanlar için 
değil, onları kullananlar içinde son derece önemlidir. Ama yeter ki hazırlayıcılar, hazırladıklarının bu geniş kitle 
tarafından kullanılmasının önemine inanacak biçimde eğitilebilsinler ve bilinçlendirilmiş olsunlar. Muhasebe eğitimi 
alanlara bu bilinci ve inancı verebilecek kişiler ise muhasebe eğitimi verenlerdir. Bu yüzdende muhasebe eğitiminin 
gelişmesinde muhasebe eğitimini veren kişinin rolü çok önemlidir.

MUHASEBE EĞİTİMİ 

 Muhasebe eğitiminin amacı, öğrencinin işletme kararlarına yararlı bilgilerin saptanması, toplanması, ölçülmesi, 
işlenmesi, kaydedilmesi, doğruluğunun denetlenmesi, kolay anlaşılır raporlar içinde özetlenmesi, incelenmesi 
ve incelenmesinden çıkarılan sonuçların karar-almada kullanılması konusunda bilgilendirilmesi ve bu bilgilerin 
kullanılması için öğrenci yeteneğinin geliştirilmesi olarak tanımlanabilir.[2]

Globalleşme sürecinde muhasebe eğitiminde ülkemizde gerek ulusal düzeyde gerekse Uluslararası düzeyde 
ortak muhasebe diline ihtiyaç vardır. Bu ortak dil uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu ulusal muhasebe 
standartları ile sağlanabilir. Bu bağlamda Muhasebe mesleği, globalleşme sürecinde ekonomik, sosyal, fi nansal ve 
bilgi teknolojisi alanlarında yaşanan değişimlerle birlikte önem kazanmaya başlamış ve yasal kimliği ile de toplum ve 
ticaret hayatı içinde etkili bir düzeye gelmiştir. Muhasebe meslek mensuplarının dünyada yaşanan gelişmelere intibak 
edebilmeleri için mesleki eğitimleri de önem kazanmıştır. Bu durumda muhasebe eğitiminin önemini artırmıştır hem 
eğitim düzeyinde hem de mesleki eğitim düzeyinde.[3]

Muhasebe eğitiminin dünya çapında düzeyde yapılması; bilgiye en kısa sürede ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi üretime 
yansıtabilen ve değişimin gerçekleşmesinde kullanabilen, değişen dünya koşullarına her an uyum sağlayabilen, 
bilinmeyeni bulup onu dünya insanlarının ihtiyaçlarına sunabilen, riske girebilen, karar verdiğinde kararma sahip 
çıkabilen, sorun değil çözüm üreten, soru sormaktan, cevap vermekten düşüncelerini söylemekten çekinmeyen, 
dinleme becerisi gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesine bağlıdır [4] Ayrıca 3568 Sayılı Meslek Kanunu ile yeni bir 
döneme giren muhasebecilik mesleğinin, kurumsallaşması süreci bir ölçüde muhasebe eğitimini etkilemiştir. 

Muhasebe standartlarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte standartların hem lisans düzeyinde öğretilmesi hem 
de meslek eğitimi içinde yer alması muhasebe eğitiminin yönünü de etkilemiştir.[5]

Türkiye’de de muhasebe eğitimi doğrudan herhangi bir Ülkeden  transfer edilmemiş olmakla beraber, yakın 
tarihe kadar birçok batılı gelişmiş ülkeden (Fransa, Almanya ve Amerika) önemli ölçüde etkilendiği görülmektedir 
[6] Ülkemizde lisans düzeyinde verilen muhasebe eğitimi, yaşanan ekonomik gelişmelere paralel bir seyir izlemiştir. 
Cumhuriyet sonrası dönemde muhasebe eğitimi genel olarak şu dönemlere ayrılarak ele alınmaktadır[7]

1. 1926 Öncesi Dönem: Fransız ekolünün etkili olduğu bu dönemde

2. 1926 – 1960 Dönemi: Daha önceki dönemde Fransız ekolünden etkilenilerek verilen eğitim daha çok teorik 
düzeyde gerçekleşmiştir

3. 1960 Sonrası Dönem: Kamu ve özel sektör işletmeciliği, vergi alanında yaşanan gelişmeler ve muhasebenin 
ürettiği bilgilere olan gereksinim, muhasebe eğitiminin üniversiteler ve muhasebe eğitimi veren diğer 
kuruluşlarda kapsam, sunum ve biçim olarak gelişmesini sağlamıştır

4. 1971 tarihli Kamu İktisadi Teşebbüsleri Tekdüzen Hesap Planı

5. 1983 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Standart Genel Hesap Planı,

6. 1986 tarihli Bankacılık Sektörü Tekdüzen Hesap Planı,
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7. 1989 tarihli 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu

8. 1994 tarihli Tekdüzen Muhasebe Sistemi

9. 2005, Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ
10. 2011 Türk ticaret kanundaki değişiklik

Muhasebe uygulamalarının ve üretilen muhasebe bilgisinin kullanıldığı alanlar ile muhasebe eğitiminin 
arasındaki açığın kapatılması muhasebe eğitiminin etkinliğinin arttırılmasıyla sağlanabilecektir. Muhasebe eğitiminin 
geliştirilmesi etkin öğretme ve öğrenmeye yönelik eğitimsel konulardaki ihtiyaçlara önem verilmesi gerektiğini açıkça 
göstermektedir.[8] Ayrıca teori ile uygulama arasındaki farkları en aza indirebilecek bir muhasebe eğitiminin verilmesi 
de gerekmektedir. Muhasebe bilgisinin yoğun olarak kullanıldığı alanlarda muhasebe bilgisinin ihtiyacı yeterince 
karşılaması ve buna uygun çözümlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Bunun içinde muhasebe eğitimi veren eğitimcilerin, toplumun gelişmesine katkı sağlayabilecek, gerekli uyum 
sağlayabilme yeteneğine sahip ve “nasıl öğrenilmesi gerektiğini öğrenmiş” mezunlar yetiştirmeleri gerekmektedir.[9]

MUHASEBE EĞİTİMCİSİ

Bir muhasebe eğitimcisi, eğitimci alanında yeterli bilgi birikimine sahip, mesleği ile ilgili tüm gelişmelerden 
haberdar olmalıdır. Genel kültür seviyesi yüksek, eğitimcilik özelliklerini taşıyan biri olmalıdır. Başarılı olabilmesi 
için, mesleğini sevmeli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmalıdır. Yöneticilik ve rehberlikle ilgili formasyonu 
bilmeli, etkileyici konuşmaya ve davranışa sahip olmalıdır. Zamanını en iyi şekilde kullanmalı, prensipli ve 
bilinçli olmalı, karşısındakiler ile iyi diyalog kurmalı, motive edebilmeli, problem çıkaran değil, problem çözen 
olmalı, öğrenciye eşit davranmalı, kendisini sürekli yenileyebilmelidir.  Öğrenciye soru sorma fırsatı tanımalı, 
öğrenciler arasında dengeli, olumlu ve tutarlı olmalı, öğrencilerine güzel ifadelerle hitap edebilmeli, kırıcı 
ifadelerden uzak durmalıdır. Kendinden emin ve cesaretli olmalı, karşısındakilere güven vermelidir. Uzlaştırmacı 
olmalı, hatasını kabul edebilmeli, hatasında ısrar ve inat etmemeli, olaylar karşısında soğukkanlı olabilmelidir. 
Öğrenci başarısını ölçerken hassas ve âdil olmalı, başarıyı teşvik edici, ödüllendirici olmalıdır. Cezalarda yapıcı 
olmalı, aşırılıklardan kaçınmalıdır. Şiddetli münakaşalardan ve hararetli tartışmalardan uzak durmalı, sürekli tenkitçi 
olmamalıdır. Eleştirilere açık olmalı, Öğrencisini dinlemeli ve onlarla konuşup, derdini ve sevincini paylaşabilmeli, 
öğrencisini değerli görmeli, notunu hiçbir zaman silah olarak kullanmamalıdır. Karşısındakini sevmeli ve saymalı, 
eleştirirken öğrenciyi değil, olumsuz davranışı eleştirmelidir. Eğer mutlaka eleştirmesi gerekiyorsa, arkadaşları içinde 
değil, özel olarak çağırıp konuşmalı, sakin bir şekilde eleştirmelidir.

Aynı zamanda, bir muhasebe eğitimcisi öncelikle şunun bilincinde olmalıdır: Kendisi sadece bazı bilgileri 
aktarmakla görevli bir kişi midir? Yoksa, bilimsel araştırma ruhunu derslerine taşıyan, karşısındakilere bir şey 
öğretmekten öte, onları eğiten bir sorumlu, onlara geniş bir görüş açısı kazandıran bir yetkili midir.

Günümüzdeki muhasebe eğitiminin en tehlikeli düşmanı salt bilgi aktarma yöntemleridir. Oysaki kendisi bir 
bilgi aktarma sistemi olan muhasebe eğitimi sonucunda muhasebe eğitimcisi, örneğin öğrencilere şu özellikler 
kazandırılabilmekte midir?

* Bir muhasebe öğrencisi T.C Merkez Bankası bilançosunu anlamakta mıdır?

* Devlet Bütçesi bir fi nansal tablo değil midir? Yoksa muhasebecilerin ilgi alanı dışında mı sorusuna cevap 
verebilmekte midir?

* Enfl asyon ortamında fi nansal tabloların nasıl düzeltileceğini öğrenmişmidir?

* Öğrenciler, gerçek bir muhasebeciden beklenenleri nasıl yerine getirebileceklerini öğrendilermi?

* Muhasebe bilgisine olan ihtiyaç nedir ve buna nasıl cevap verilebilir?
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* Kalite maliyetleri, çevre muhasebesi, moda İngilizce isimleriyle “activity based costing”, “balanced scorecard” 
ve daha birçok kavramın önceliği nedir? Bu kavramları Türkçe öğrenmek , öğretmek kavramların daha iyi anlaşılmasını 
sağlayabilir mi?

*Muhasebede neden bazı şeyleri sürekli tekrar ediyoruz, hiç düşündük mü? Neden inatla şirket varlıklarına 
“aktif” diyoruz, neden “tahmini giderleri dikkate almak” demek varken karşılık ayırdığımızdan bahsediyoruz bu 
faktörleri hiç araştırdık mı?[10]

 Yukarıda bazı örneklerini verdiğimiz sorular hem muhasebe eğitimine yön verirken hem de bu eğitimi veren 
muhasebe eğitimcisini yönlendirmelidir. Çünkü muhasebe eğitimi teori ve uygulamadan oluşan bir süreçtir ve bu 
süreç içinde de muhasebe eğitimcisine çok önemli görevler düşmektedir.

Muhasebede teori uygulamaya, konuları sistematik olarak ele almak, tartışmak suretiyle yön vermek, daha iyi 
ifadeyle daha yararlı uygulamalar yapabilmeleri için katkıda bulunmayı hedefl erken, uygulama da üzerinde çalışılması 
gereken konuları belirlemek sureti 

ile teoriye katkıda bulunur. İkisinin birbiriyle uzlaşmaz değil, tam aksine uyumlu olduğunu kabul etmek bir 
muhasebe eğitimcisi için temel ilke olmalıdır. 

Bir muhasebe eğitimcisinin, tüm eğitimcilerde olduğu gibi, inanılmaz bir şansı vardır. Bir dinleyici topluluğunun 
karşısına çıkıp onlara seslenmek ve kendisini dinlemelerini beklemektir. Bu yetki, aynı zamanda büyük bir sorumluluğu 
da beraberinde getirir[10]

MUHASEBE EĞİTİMİN GELİŞMESİNDE EĞİTİMCİNİN ÖNEMİ

İyi bir eğitimci;

* Öğrencide oluşan önyargıları giderir, derse ilgi uyandırır, dersi ve okulu sevdirir

* Seçici olmak zorundadır. Programda var diye bütün bilgileri aynı önemde öğrenciye aktarmamalıdır. Önemli 
ve önemsizler mutlaka seçilmelidir

*Öğrencileri ile iyi ilişkiler içinde olup derse hâkim olur. Öğrenci psikolojisini bilip anlamaya çalışır, dinler ve 
yardımcı olur. Öğrencisinin zihinsel ve bedensel gelişimini takip ederek buna göre davranış sergiler. Öğrencisine 
güven telkin eder, örnek olur, davranışları düzenli ve yapıcıdır

* Disiplin uygulayacağım diye bağırıp, çağırmaz, kesinlikle notunu bir silah gibi kullanarak notla tehdit etmez,

* Kişisel ve toplumsal problemleri çözebilme becerisine sahip ve donanımlı, hitap ettiği kitleyi motive etmesini 
bilmeli, zaman yönetimini her yerde uygulayabilen, kendini sürekli olarak yenileyen, değişime ve gelişime açık 
olan, problem çıkaran değil, problem çözen, kendinden emin ve medenî cesareti olan, teknolojiyi takip eden, öğretim 
yöntem ve tekniklerini uygulayabilen olmalıdır.[11]

Muhasebe bir bilgi üretim sistemidir bu sistemim başarılı olabilmesi için bu bilgileri doğru kavrayabilen, doğru 
yorumlayabilen ve doğru bilgi üretilmesini sağlayan bireylerin yetişmesi gerekir. Muhasebe öğretim elemanları 
öğrencilerin öğrenmelerini iyileştirmek için yeni ve daha ilgili yöntemleri kabul etmek zorundadırlar. Öğrencinin 
yaşam boyu eğitim sürecini geliştirmek için öğrencilerin araştırma yöntemlerini kullanmasını ve dersi aktif öğrenci ile 
işlemeleri dersin öğrenilmesinde ve anlaşılmasın da önem taşımaktadır. Aynı zamanda da muhasebe eğitim elemanları 
zamanlarının bir kısmını da öğrencilere danışmanlık yapmak için ayırmalıdır. Muhasebe elemanlarının muhasebe 
bilgisi, teknik, temel disiplinler ve kişisel kapasite geliştirme alanında da bilgisinin olması gerekir.[11]



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                      ISBN: 978-605-364-273-2 363

SONUÇ

Muhasebe eğitiminin temel amacı, öğrencilerim muhasebe mesleğine giriş için, muhasebeci sıfatıyla görev 
yapan tüm herkesin bilmesi gereken bilgi, teknik, duyarlı ve belli yeteneklere sahip bireyler olarak yetiştirmektir. 
Bunu yaparken de muhasebe eğitimcisine büyük bir rol düşmektedir. Muhasebe eğitimcisinin, tüm muhasebe bilgi 
ve tekniklerini kullanmayı, bu bilgi ve teknikleri kullanarak, karar alıcılara karar alma sürecinde doğru, güvenilir 
bilgilerin nasıl üretilebileceklerini öğretmeleri gerekmektedir. Ayrıca açık, kullanılabilir ve ileri düzeyde muhasebe 
bilgi ve becerilerini de vermeleri gerekir. Tüm bu donanımlara sahip olarak yetişen ve muhasebe eğitimi alan kişilerde 
hem teori hem de uygulamayı pekiştirerek muhasebede bilgilerin üretilmesini ve bu bilgileri kullanacakların doğru 
karar vermelerine yardımcı olurlar. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; muhasebe eğitimde bu eğitimi veren kişinin 
bakış açısı gelecekte bu mesleği yapacak olanlarda görmek istediği donanımları önce kendinde geliştirmesi daha sonra 
ise bu bilgileri bu eğitimi alacak olan kişilere doğru ve eksiksiz aktarması gereklidir. Böylece toplumun. İşletmelerin 
gereksinim duyduğu doğru, güvenilir bilgiler üretilecek, üretilen bu bilgiler sayesinde de bilgi kullanıcıları doğru 
karar alabileceklerdir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-

YETERLİKLERİNİN “DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI” AÇISINDAN 

İNCELENMESİ

INVESTIGATING PRESERVICE TEACHERS’ MATH LITERACY SELF-EFFICACIES 

IN TERMS OF STUDY HABITS

Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN*       Cengiz POYRAZ**         İlker SOYTÜRK***

Abstract

This study aimed to explore the relationship between preservice primary teachers’ math 
literacy self-effi cacies and study habits. In line with this aim, preservice teachers were chosen 
as the study sample and the relationship among their study habits, academic achievements and 
math literacy self-effi cacies was investigated. The research was conducted on 324 preservice 
primary teachers enrolled in the Classroom Teaching and Primary School Mathematics Teach-
ing Programs at a university in İstanbul. A questionnaire that includes demographic features 
and a Math Literacy Self Effi cacy Scale developed by Özgen and Bindak (2008) were used in 
order to obtain the data necessary for the aim of the research. A statistical package program of 
SPSS 19.0 was used for the statistical analysis of the data. According to the results of a Pearson 
Moments Multiplication Correlation Analysis conducted to determine the relationship between 
Math Literacy Self-Effi cacy scores and AGNO scores, it was revealed that there was not a signifi -
cant statistical relationship between the scores. According to the results of a non-parametrical 
Kruskal Wallis-H test conducted among groups of preservice classroom teachers to determine 
whether the Math Literacy Self-Effi cacy scores of preservice teachers differ signifi cantly depend-
ing on the variable of study habits, it was found that there was a signifi cant statistical difference 
in favor of the group who studied every day.

Key Words: Primary school, preservice teachers,  math literacy, study habits

Özet

Bu araştırma, ilköğretim öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikler-
inin ders çalışma alışkanlıklarıyla olan ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda örnekleme alınan öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlıkları ve akade-
mik başarılarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma 
İstanbul ilindeki bir üniversitenin Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
programında öğrenim görmekte olan 324 ilköğretim öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. 

* İstanbul University Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Department of Primary Education, İstanbul-Turkey, 
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** İstanbul University Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Department of Educational Sciences, İstanbul-Turkey, 
cengiz_poyraz@yahoo.com

*** İstanbul University Hasan Ali Yücel Faculty of Education, Department of Primary Education Graduate Student, İstanbul-Turkey, 
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Araştırmanın amacı doğrultusunda gerekli olan verileri sağlamak için demografi k özellikleri 
içeren anket formu ve Özgen ve Bindak (2008) tarafından geliştirilmiş olan “Matematik 
Okuryazarlığı Öz-yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizindeki istatistik işlemler için 
SPSS 19.0 İstatistik Paket Programından yararlanılmıştır. Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik 
puanları ile AGNO puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere uygulanan Pearson Çarpım 
Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
saptanmamıştır. Öğretmen adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği puanlarının 
“ders çalışma alışkanlıkları” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını 
belirlemek üzere uygulanan non-parametrik Kruskal Wallis-H testi sonucunda; Sınıf öğretmeni 
adaylarının grupların sıralamalar ortalamaları arasında, her gün düzenli ders çalışan grup 
lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler: İlköğretim, öğretmen adayı, matematik okuryazarlığı, ders çalışma
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GİRİŞ

Matemati k eğiti minin amacı bütün öğrencilerin öğrenmeyi en üst düzeyde gerçekleşti rmesi olmasına rağmen, 
büyük çoğunluğun matemati kte zorluk yaşaması yaşamın bir gerçeği olarak görülmektedir (Tall ve Razali, 1993: 209). 
İlköğreti m okullarındaki matemati k derslerinde yer alan kavramlar, kurallar ve işlem bilgileri, demokrati k ülkelerde 
her birey için gerekli olduğundan bu konularda herkesin okuryazar olması; matemati kte güçlenmesi gerekmektedir 
(Ersoy, 1997; Ersoy 2003). Matemati k okuryazarlığının kişiye, matemati ğin modern dünyadaki oynadığı rolünün 
farkında olmasını ve anlamasını, günlük yaşam ile ilişkili uygulamaları yapabilmesini, sayısal ve uzamsal düşünmede 
yorumlama, güven duygusunu, günlük hayat durumlarında eleşti rel analiz ve problem çözmeyi sağladığı bilinmektedir. 
Bireylerin matemati k okuryazarı olmada, matemati ği kullanmada, nicel fi kirlerini destekleme ve göstermede kendi 
becerilerine güven duymaya ihti yaçları vardır (Özgen ve Bindak, 2008).

Bireylerin öğrenmede moti ve olmalarını ve kendilerine güvenmelerini sağlayan etkenlerden biri öz-yeterlikti r. 
Sosyal Bilişsel Kuramın önemli değişkenlerinden biri olan öz-yeterlik algısı Bandura tarafı ndan “bireyin, belli bir 
performansı göstermek için gerekli etkinlikleri organize edip, yerine geti rme kapasitesi hakkında kendine ilişkin 
yargısı” olarak tanımlanmıştı r. Bandura çalışmalarında bireylerin öz-yeterlik inancı hakkında bilgi toplayabilmek için; 
başarılmış performanslar, dolaylı öğrenme, sözle ikna, fi ziksel ve duygusal çevre gibi dört farklı kaynaktan yararlanılması 
gerekti ğini belirtmektedir (Bandura, 1986, Akt. Özgen ve Bindak, 2011; Bandura, 1997). Matemati k okuryazarlığı öz 
ye terlik inancını Özgen ve Bindak (2011), bireyin okul, iş ve günlük yaşamında karşılaştı ğı matemati ksel süreç, beceri 
ve durum larda kendi yeteneklerine olan inancı, yargısı ola rak tanımlanmaktadır. Özgen ve Bindak (2011) tarafı ndan 
da belirti ldiği gibi matemati k eğiti mi alanın da, bireyin matemati ksel yeteneklerine olan kişisel yargısı olarak da 
tanımlanan matemati k öz yeterlik inancı ile ilgili çeşitli yaş gruplarında ve bağlamlarda araştı rmalar yapıldığı; fakat 
matemati k okuryazarlığına yöne lik öğrencilerin öz yeterlik inançlarının incelendiği sınırlı sayıda araştı rma yapıldığı 
görülmektedir. 

Yeterlikleri konusunda güçlü inançlara sahip olan insanlar, üst düzey çaba gösterme eğiliminde olduklarından 
kişinin öz-yeterliğinin farkında olması ve bunu gelişti rmesinin etkili ve verimli çalışmasına yol açacağı bilinmektedir 
(Umay, 2001). Bilginin hızla değişti ği günümüzde okulların öğrencilere kazandırması gereken en önemli beceri, 
öğrenmeyi öğrenme yani kendi öğrenme sürecinin farkında olma ve etkili çalışma stratejilerini kullanma olduğu 
bilinmekte; Derry and Murphy (1986), eğiti min en temel hedefl erinden birisinin öğrencilere öğrenme ve çalışma 
stratejilerini kazandırmak olduğunu vurgulamaktadır (Erdamar, 2010). Öğrencilerin okul başarısızlıkların altı nda yatan 
en büyük nedenlerden birinin, öğrencilerin ders çalışma beceri ve tutumlarındaki yetersizlik olduğu bilinmektedir.  
(Küçükahmet, 2000). 

Bu bilgiler ışığında, ilköğreti m öğrencilerinin matemati k eğiti minde önemli bir role sahip olan geleceğin sınıf 
ve matemati k öğretmeni adaylarının, matemati k okuryazarlığı öz-yeterliğinin ders çalışma alışkanlığıyla ilişkisinin 
olup olmadığının araştı rılmasının önemli olduğu düşünülmüştür. Çünkü eğiti m sürecinde bireylere, ders çalışma 
ve matemati k okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması için öncelikle öğretmenlerin bu becerilere sahip olması 
gerekmektedir. Bu bağlamda araştı rmanın amacı, ilköğreti m öğretmen adaylarının matemati k okuryazarlığı öz-
yeterliklerinin ders çalışma alışkanlıklarıyla olan ilişkisini incelemekti r. Bu amaç ile birlikte, araştı rmanın alt 
problemleri; öğretmen adaylarının matemati k okuryazarlıklarının “akademik başarıları ile ilişkisi olup olmadığı” ve 
“ ders çalışma alışkanlıklarına göre farklılık gösterme” durumudur. Alanyazında kısıtlı araştı rmalar yapıldığından 
hareketle, bu araştı rmanın gelecekte yapılacak araştı rmalara ışık tutacağı ve öğretmen adaylarının yeti şti rilmesiyle 
ilgili araştı rmalara katkı sağlayacağına inanılmaktadır. 

YÖNTEM

Araştırma, tarama (betimsel-survey) modeli niteliğindedir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir 
durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2005). 
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Evren ve Örneklem

Araştı rmanın evrenini İstanbul ilindeki bir üniversitenin ilköğreti m öğretmen adayları; örneklemini ise İlköğreti m 
Matemati k Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarında öğrenim görmekte olan rastlantı sal yolla seçilen 324 
öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Veri Toplama ve Veri Analizi

Araştırmanın amacı doğrultusunda gerekli olan verileri sağlamak için Özgen ve Bindak (2008) tarafından 
geliştirilmiş olan “Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlilik Ölçeği” ve AGNO puanları kullanılmıştır. Verilerin 
analizindeki istatistik işlemler için SPSS 19.0 İstatistik Paket Programından yararlanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının AGNO’larına Ait İstatistiki Bilgiler

       N Ortalama Std. Sap. Minimum Maksimum

152  2,97 ,415 1,86 3,86

Örneklem grubundaki 152 ilköğretim matematik öğretmeni adayından elde edilen AGNO puanlarına göre, 
öğretmen adaylarının AGNO ortalamalarının 2,97, AGNO’larının standart sapması 0,415, en düşük AGNO’nun 1,86 
ve en yüksek AGNO’nun 3,86 olduğuna ulaşılmıştır.

Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının AGNO’larına Ait İstatistiki Bilgiler

       N Ortalama Std. Sap. Minimum Maksimum

172 2,889 ,454 1,83 4,00

Örneklem grubundaki 172 sınıf öğretmeni adayından elde edilen AGNO puanlarına göre, öğretmen adaylarının 
AGNO ortalamalarının 2,889, AGNO’larının standart sapması 0,454, en düşük AGNO’nun 1,83 ve en yüksek 
AGNO’nun 4,00 olduğuna ulaşılmıştır.

Tablo 3. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği Puanları ve 
AGNO Puanları Arasındaki İlişki İçin Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları

Matematik    
Okuryazarlığı

Öz-yeterlik
      AGNO

Matematik
Okuryazarlığı
Öz-yeterlik

       x=94,381

    S.S=12,329 r=,004

       N=152

x=2,979

AGNO p=,965 S.S=,415

        N=152
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Tablo 3’te görüldüğü gibi, Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik puanları ile AGNO puanları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek üzere uygulanan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=,004; p>.05).

Tablo 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği Puanları ve AGNO Puanları 
Arasındaki İlişki İçin Yapılan Pearson Çarpım Moment Korelasyon Analizi Sonuçları

Matematik 
Okuryazarlığı
 Öz-yeterlik

AGNO

Matematik 
Okuryazarlığı 

Öz-yeterlik

x=89,761

         S.S=11,027 r=,147

           N=172

x=2,889

AGNO p=,054 S.S=,454

       N=172

Tablo 4’te görüldüğü gibi, Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik puanları ile AGNO puanları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek üzere uygulanan Pearson Çarpım Moment Korelasyon analizi sonucunda puanlar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (r=,147; p>.05).

Tablo 5. Sınıf ve İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği 
Puanlarının “Ders Çalışma Alışkanlıkları” Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan 
Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları

Puan Ders Çalışma Alışkanlıkları N Sıralar 
Ortalaması Kaykare Sd P

Sı
nı

f Ö
ğr

et
m

en
i 

A
da

yl
ar
ı

Her gün düzenli ders 
çalışırım. 12 119,67

8,834 3 ,032

Boş zamanlarımın tümünde 
ders çalışırım. 23 91,20

Sınavdan önceki gün sınav 
için ders çalışırım. 122 85,18

Hiç ders çalışmam 15 63,47

Toplam 172

İl
kö
ğr

et
im

 M
at

em
at

ik
 

Ö
ğr

et
m

en
i A

da
yl

ar
ı

Her gün düzenli ders 
çalışırım. 24 80,79

2,235 3 ,525

Boş zamanlarımın tümünde 
ders çalışırım. 30 72,00

Sınavdan önceki gün sınav 
için ders çalışırım. 88 74,88

Hiç ders çalışmam 10 93,95

Toplam 152
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Tabloda 5’te görüldüğü gibi, sınıf öğretmeni adaylarının Matemati k Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği puanlarının 
“ders çalışma alışkanlıkları” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan 
non-parametrik Kruskal Wallis-H testi  sonucunda, grupların sıralamalar ortalamaları arasında istati sti ksel olarak 
anlamlı fark bulunmuştur (x²= 8,834,p< .05).  Ancak; ilköğreti m matemati k öğretmeni adaylarının Matemati k 
Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği puanlarının “ders çalışma alışkanlıkları” değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non-parametrik Kruskal Wallis-H testi  sonucunda, grupların sıralamalar 
ortalamaları arasında istati sti ksel olarak anlamlı fark bulunmamıştı r. (x²= 2,235,p> .05) 

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matemati k Okuryazarlığı Öz-yeterlik düzeylerinin ders çalışma alışkanlıkları değişkeni 
açısından anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştı rma tekniklerine 
geçilmişti r. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştı rmalarda tercih edilen non-
parametrik tekniklerden Mann Whitney-U Analizi ve uygulanmıştı r. 

Tablo 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği Puanlarının “Ders Çalışma 
Alışkanlıkları” Değişkenine Göre Sıralamalar Ortalamaları Arasındaki Anlamlı Farklılığın Hangi Gruplardan 
Kaynaklandığını Belirlemek Üzere Yapılan Mann Whitney-U Analizi Sonuçları

Puan Ders Çalışma Alışkanlıkları N S.O. S.T. U Z P

M
at

em
at

ik
 O

ku
ry

az
ar

lığ
ı Ö

z-
Ye

te
rl

ik

Her gün düzenli ders çalışırım. 12 21,38 256,50
97,500 -1,409 ,159

Boş zamanlarımın tümünde ders çalışırım. 23 16,24 373,50

Her gün düzenli ders çalışırım. 12 93,04 1116,50
425,50 -2,390 ,017Sınavdan önceki gün sınav için ders 

çalışırım. 122 64,99 7928,50

Her gün düzenli ders çalışırım. 12 18,25 219,00
39,000 -2,491 ,013

Hiç ders çalışmam. 15 10,60 158,00

Boş zamanlarımın tümünde ders çalışırım. 23 76,93 1769,50
1312,50 -,490 ,624Sınavdan önceki gün sınav için ders 

çalışırım. 122 72,26 8815,50

Boş zamanlarımın tümünde ders çalışırım. 23 22,02 506,50
114,50 -1,733 ,083

Hiç ders çalışmam. 15 15,63 234,50

Sınavdan önceki gün sınav için ders 
çalışırım. 122 70,94 8654,50

678,50 -1,632 ,103
Hiç ders çalışmam. 15 53,23 798,50

Tabloda 6’da görüldüğü gibi sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeği puanlarının 
“ders çalışma alışkanlıkları” değişkenine göre sıralamalar ortalamaları arasındaki anlamlı farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek için Mann Whitney-U analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının 
matematik okuryazarlığı öz-yeterliklerinin her güz düzenli ders çalışan grup ile sınavdan önceki gece sınav için ders 
çalışan grup arasında her gün düzenli ders çalışan grup lehine (z= -2,390 p<.05) ve her gün düzenli ders çalışan grup 
ile hiç ders çalışmayan grup arasında her gün düzenli ders çalışan grubun lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir (z= 
-2,491 p<.05).
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırma sonucunda, araştırma gurubundaki sınıf öğretmeni ve matematik öğretmeni adaylarının AGNO 
puanları ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
Bu bulguya göre örneklemdeki öğretmen adaylarının akademik genel başarı not ortalamaları ile Matematik 
Okuryazarlığı Öz-yeterlik puanlar arasında bir ilişki olmadığı söylenebilir. Ancak bu çalışmanın lise ve altı gruplar ile 
yapılması durumunda farklı sonuçlar çıkabilir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının öz-yeterlilik puanları ile başarıları 
arasında anlamlı ilişki olması beklenmekteydi. Kendini herhangi bir alanda yeterli hissetmeyen, yetersizlik duygusu 
yaşayanlar genellikle bu duygularının etkisi ile o alanda yapmaları gereken işi eksik veya hatalı yaparlar. Ancak 
çalışmanın örneklem grubunda öz-yeterlilik ve başarı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bunun nedeni, 
ilgili alanlardaki öğretmen adaylarının, üniversite seçme sınavlarından yüksek puan alan seçkin bir grup olması ve 
daha önceki başarılarına göre seçilmiş olmaları olabilir. Çünkü zaten matematik okuryazarlığı öz-yeterliliği ve buna 
bağlı olarak da başarısı yüksek olanların bu sınavı başarabilmektedirler. Söz konusu her iki bölümde de matematik 
sorularını cevaplamadan sınavı kazanmak oldukça zordur. Matematik alanında veya herhangi bir alanda yüksek başarı 
gösterebilmek için öz-yeterlilik duygusunun yüksek olması gerekmektedir. Özetle ifade edilecek olursa bu bölümlere 
zaten matematik öz-yeterliliği yüksek öğrencilerin seçilmiş olması muhtemeldir.

Öğretmen adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği puanlarının “ders çalışma alışkanlıkları” 
değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere uygulanan non-parametrik Kruskal 
Wallis-H testi sonucunda; ilköğretim matematik öğretmeni adayları açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf 
öğretmeni adaylarının grupların sıralamalar ortalamaları arasında, her gün düzenli ders çalışan grup lehine istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre örneklemdeki sınıf öğretmen adaylarının matematik okuryazarlılık öz-
yeterliğinin her gün düzenli ders çalışanlar lehine olduğu tespit edilmiştir. Arsal (2007) tarafından yapılan araştırmada, 
matematik dersinde başarılı olan öğrencilerin çalışma zamanını planladıkları, her gün düzenli çalıştıkları ve öğrenme 
açısından zamanı daha verimli kullandıkları belirlenmiştir. Buna benzer olarak, matematik okuryazarı öz-yeterliğine 
sahip olan sınıf öğretmen adaylarının başarılı oldukları da göz önüne alındığında, bu bulgu beklenen bir durum 
olarak değerlendirilebilir. Bu bulgu sınıf öğretmenlerinin ilköğretim matematik eğitimindeki önemli rolü de dikkate 
alındığında, örneklemdeki öğretmen adaylarının bu durumun bilincinde olduklarını düşündürmesi açısından dikkate 
değer olarak değerlendirilebilir. Ancak, ilköğretim matematik öğretmen adaylarına ilişkin bulgu araştırmaya açıktır. 
Çalışmada matematik öğretmen adaylarının ders çalışma alışkanlığı ile öz-yeterlilik duyguları arasında anlamlı bir 
ilişki tespit edilememiş ancak sınıf öğretmenliği adaylarında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Matematik küçük parçalar 
halinde problem çözerek öğrenilen bir ders olması nedeni ile matematikle uğraşmayı seven öğrenciler olan matematik 
bölümü öğrencileri klasik ders çalışma alışkanlığı dışında bazı öğrenme stratejileri kullanıyor olabilirler. Örneğin 
arkadaşları ile birlikteyken veya yalnızken kantinde, bahçede, otobüs vb. ulaşım araçlarında merak ettikleri anda 
konuya göz atıyor olabilirler. Bu şekilde çalışan bir öğrenci anında öğrenme etkinliğini yaptığı ve sık tekrar ettiği 
için uzun süreli düzenli çalışma etkinliğine ihtiyaç duymayabilir. Oysa eğer bu şekilde çalışıyor ise zaten düzenli 
çalışmaya benzer bir öğrenme stratejisi izliyordur ama araştırma sorularını cevaplarken kendini düzenli çalışmıyor 
olarak gösterecek seçenekleri seçmiş olabilir. Bu nedenle matematik bölümü öğrencilerinin nasıl çalıştıkları nitel 
çalışmalar ile incelenmesinde yarar vardır.

Ayrıca  Matematik öğretmenliği bölümü sınıf öğretmenliği bölümüne nazaran daha homejen bir yapıya 
sahiptir. Matematik alanında çalıştıkları için o alanda kendilerini zaten yeterli hissetmektedirler. Eğer öyle olmasalar 
muhtemelen zaten o alanı seçmeyeceklerdir. Daha önceki akademik başarıları sonucunda matematik bölümünü kazanan 
bir öğrencinin düzenli ders çalışmaması durumunda belki notları düşecektir ama bu onun matematiği anlayamıyorum 
çözemiyorum duygusuna muhtemelen neden olmayacaktır. Ancak derslerine düzenli çalışan öğrenciler genellikle 
azimli öğrencilerdir. Düzenli çalışmak Karşılarına çıkan bir sorunu çözme konusunda daha kararlı ve güçlü olmalarına 
aracılık eder. Sınıf öğretmenliği adayları matematik öğretmenliği bölümüne göre daha hetorojen bir yapıya sahiptir. 
Çünkü sınıf öğretmenliği bilindiği gibi lise eğitimi sırasında değişik alanlarda eğitim alanlardan seçilmektedir. Farklı 
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çalışma alışkanlığı ve ön öğrenmelerine sahip öğrenciler aynı sınıfta eğitim görmektedirler. Matematik dersi gibi 
bir dersin anlaşılması için zamanında konuların çalışılması önemlidir. Çünkü konular ardışık bir yapı gösterir ve 
bu ardışık konular küçük parçalar halinde çalışmayı gerektirir. Ön öğrenmeler gerçekleşmeden bir sonraki konunun 
anlaşılması zordur. Düzenli çalışan bir öğrenci öncelikle bu sorunu fazla yaşamayacak ve yeni öğrenilen konuları 
daha kolay öğrenecektir. Bu durumda onun kendini yeterli hissetmesine neden olacaktır. Yine düzenli çalışma azim 
ve kararlılık gerektirdiği gibi düzenli olmak azim ve kararlı olmaya da neden olur. Sorunu çözme konusunda azim 
gösteren biri genellikle başarılı olur bu başarıda öz-yeterlilik duygusunu besler. Bu nedenle heterojen bir grup olan 
sınıf öğretmenliği adaylarından, düzenli çalışanların kendini daha yeterli hissetmeleri beklenen bir durumdu ve 
çalışma sonucunda elde edilen bulgular bu beklentiyi destekler niteliktedir.

Alanında yeterli bilgi, birikim ve deneyim sahibi olmayan öğretmenlerin öğrencilere güven vermesi ve öğrenme-
öğretme işlevlerini ideal bir şekilde gerçekleşti rebilmesinin güçlüğü bilinmektedir (Umay, 2001). Bu durumda, 
yapılmış olan bu araştı rma sonuçları da göz önüne alınarak araştı rma ve araştı rmacıya yönelik öneriler verilebilir:

• Benzer araştı rmalar daha geniş evren ve örneklemle yapılabilir.

• Öğretmen adaylarının AGNO puanlarının matemati k okuryazarlık öz-yeterlikleriyle ilişkisinin derinlemesine 
inceleneceği nitel araştı rmalar yapılabilir.

• Başarılarına göre alan seçme ve üniversite sınavında başarı göstererek bir alana henüz yerleşmenin 
gerçekleşmediği lise öğrencileri üzerinde de yapılmalıdır.

• Matemati k öğretmenliği adaylarının matemati k özyeterliliği dışındaki yeterlilik duyguları da farklı 
değişkenler ile karşılaştı rılarak incelenmelidir.

• Matemati k bölümü öğrencilerinin çalışma alışkanlıkları daha ayrıntı lı olarak incelenmelidir.
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Sınıf Öğretmen Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnançları ve Matematik 

Okuryazarlık Öz-yeterliklerinin Problem Çözme Durumu Açısından İncelenmesi*

İlker SOYTÜRK**                                  Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN***

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship among preservice classroom teach-
ers’ mathematical problem-solving beliefs, Math literacy self-effi cacies and problem solving 
skills. In line with this aim, preservice teachers were chosen as the study sample and the rela-
tionship among their Math literacy self-effi cacies, mathematical problem solving beliefs and 
problem solving competency was investigated. The research was conducted on 172 students 
enrolled in the Classroom Teaching Program at a university in Istanbul. The research data was 
evaluated quantitatively using the Math Literacy Self-Effi cacy Scale and the Mathematics Prob-
lem Solving Attitude Scale and qualitatively with the problem solving analysis. A statistical pack-
age program of SPSS 19.0 was used to analyse the data. The fi ndings of the quantitative data 
analysis revealed that there was not a signifi cant statistical difference; however, the results of 
the qualitative data analysis revealed that preservice teachers lacked suffi cient problem solving 
skills. The fi ndings were discussed in the light of related literature and suggestions for future 
research were provided. 

Key Words: Preservice Classroom Teachers, Math Literacy Self-Effi cacy, Mathematical 
Problem Solving Beliefs 

Özet

Bu araştırma, ilköğretim sınıf öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançları 
ve matematiksel okuryazarlığı öz-yeterliklerinin problem kurma beceriyle olan ilişkisini incel-
emek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda örnekleme alınan öğretmen adaylarının 
problem çözme durumlarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ve matematiksel prob-
lem çözme inançları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma İstanbul ilindeki bir üniversitenin 
Sınıf Öğretmenliği Programında öğrenim görmekte olan 172 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma verileri “Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlilik Ölçeği” ve “Matematiksel Prob-
lem Çözmeye Yönelik İnanışlar Ölçeği” ile nicel ve problem çözme durumunun incelenmesiyle 
nitel olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 19.0 İstatistik Paket Programından 
yararlanılmıştır. Bulgular sonucunda nicel verilerin analizi sonucunda istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte, nitel verilerin de değerlendirilmesi sonucunda genel 
olarak öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Liter-
atür eşliğinde tartışılarak araştırma ve araştırmacılara yönelik öneriler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmen Adayı, Matematik Okuryazarlık Öz-yeterliği, Matema-
tiksel Problem Çözme İnancı
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GİRİŞ

Bireyin yaşamında önemli bir yeri olan ve Sınıf Öğretmeni adı verilen ilköğretimin ilk beş yılındaki öğretmen, 
çocuğun yaşamında, diğer bütün eğitim kademelerindeki öğretmenlerden çok daha önemli bir etkiye sahiptir. 
Yarının büyüklerinin nitelikleri, büyük ölçüde o günün sınıf öğretmenlerinin niteliklerinden etkilenmektedir. Çünkü 
sınıf öğretmeni,  ilköğretim programında yer alan konu alanlarına ait bilgileri çocuklara aktaran onları araştırmaya, 
yaratıcılığa, girişkenliğe yönelten, kendilerine ve dış dünyaya karşın olumlu tutumlar geliştirmelerine yardım eden, 
başkalarıyla etkili iletişim kurma becerilerinin gelişimini sağlayan kişidir (Senemoğlu,1994). Özellikle ilk beş 
yılda öğretmenlerin öğretmekle yükümlü olduğu konu alanlarından biri de matematiktir. Çünkü matematik, yapısı 
ve fonksiyonları nedeniyle hayatın her noktasında bireylerin yaşamında yeri vazgeçilmez bir disiplindir. Bireylerde 
matematiğe yönelik oluşturulan ilk izlenimlerin, onların gelecekte de matematiğe olan bakış açılarını önemli ölçüde 
etkilediği bilinmektedir (Çakmak, 2005). Bilindiği gibi ilköğretim öğrencilerine matematiğe yönelik olumlu tutumlar 
kazandırmada sınıf öğretmenleri önemli bir rol oynamaktadır (Çelik ve Bindak, 2005). 

İlköğretim matematik dersinin genel amaçlarına bakıldığında, matematikte yer alan beceriler arasında problem 
çözme becerisinin geliştirilmesinin önemli bir yeri olduğu; buna karşın, öğrencilerin problem çözmede sıkıntı yaşadığı 
bilinen bir gerçektir (Kılıç, 2009). İçinde bulunduğumuz çağa damgasını vuran ve matematikte başarılı olmanın da bir 
yolu olan problem çözme tüm derslerin amaçları arasında yer almaktadır (Soylu ve Soylu, 2006). Bir probleme nasıl 
yaklaşılacağının, hangi tekniklerin kullanılacağının, çözüme ulaşmak için ne kadar çaba ve zaman harcanacağının 
belirlenmesinde matematik ile ilgili inançların etkili olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin matematiğe ilişkin inançları, 
kendi matematik ve problem çözme yeterlilikleri hakkındaki öznel yargılarıyla oluştuğundan (Lester ve diğerleri, 
1989), matematik ve problem çözmeye ilişkin öz-yeterlik inançlarının inanç sistemlerini etkilediği söylenebilir. 
Problem çözmeye yönelik inançlarının olumlu yönde geliştirilebilmesi de bireylerin matematik okuryazarı olmalarıyla 
ilişkilidir (Soytürk, 2011). 

Dede (2008) tarafından da ifade edildiği gibi Huinker ve Madison (1997), öğretmenlerin öğretimlerine 
yönelik inançlarının, öğretimlerine ilişkin davranışlarının şekillenmesinde etkili bir rol oynadığını vurgulamaktadır. 
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri yerine getirmelerinin iyi eğitim almalarının yanında, bu 
öğretmenlik görevini ve gereken sorumluluklarını yerine getirebileceklerine olan inançları ile doğrudan ilişkili olduğu 
bilinmektedir (Yılmaz ve diğerleri, 2004). Sahip olunan bu inancın hangi düzeyde olduğu belirlenerek, öğretmenlik 
görev ve sorumlulukları ile ilgili davranışlarını tahmin etmede öz yeterlilik inancından yararlanılabilir (Yenilmez ve 
Kakmacı, 2008). Öz-yeterlik (Self-effi cacy); Umay (2001) tarafından da ifade edildiği gibi, davranışların oluşmasında 
etkili olan bir nitelik olup,  Bandura (1997) öz-yeterliği “bireyin, belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri 
organize edip, başarılı olarak yapma kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısı” olarak tanımlamaktadır. Öğrenenin 
kendi öğrenme kapasitesine olan inancını içeren öz-yeterlik algısı ne kadar kuvvetli ise bireyler de öğrenmeye de 
o kadar inançlı ve istekli olurlar (Bandura, 1993). Matematik okuryazarlığı öz ye terlik inancı ise; bireyin okul, iş 
ve günlük yaşamında karşılaştığı matematiksel süreç, beceri ve durum larda kendi yeteneklerine olan inancı, yargısı 
ola rak tanımlanabilir (Özgen ve Bindak, 2011). Bu bağlamda, matematiksel okuryazarlık öz-yeterliği yüksek olan 
bireylerin problem çözmeye yönelik inançlarının gelişmiş olacağı söylenebilir. 

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda sınıf öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin gerek matematik 
okuryazarlık öz-yeterlikleri, gerekse problem çözme inanışları açısından göz önüne alınarak var olan durumlarının 
değerlendirilebilmesinin öneminden hareketle bu araştırma planlanmıştır. Literatür incelendiğinde benzer bir 
araştırmaya rastlanılmamış olup, araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim sınıf öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inançları ve 
matematiksel okuryazarlığı öz-yeterliklerinin problem kurma becerisiyle olan ilişkisini incelemektir. Bu amaç 
doğrultusunda örnekleme alınan öğretmen adaylarının problem çözme durumlarının matematik okuryazarlığı öz-
yeterlikleri ve matematiksel problem çözme inançları ile ilişkisi araştırılmıştır. 
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YÖNTEM

Araştırma, tarama (betimsel-survey) modeli niteliğindedir. Tarama modeli, geçmişte ya da halen varolan bir 
durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2005).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki bir üniversitenin ilköğretim öğretmen adayları; örneklemini ise Sınıf 
Öğretmenliği programnda öğrenim görmekte olan rastlantısal yolla seçilen 172 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Sınırlılık

Bu araştırma İstanbul İlindeki bir eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen 
adaylarıyla sınırlıdır. 

Sayıltı

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ölçek maddelerini ve rutin problemi çözmede içtenlikle yanıt verdikleri 
varsayılmıştır. 

Veri Toplama ve Veri Analizi

Araştı rmanın amacı doğrultusunda gerekli olan verileri sağlamak için 5’li Likert ti pinde, Özgen ve Bindak (2008) 
tarafı ndan gelişti rilmiş “Matemati k Okuryazarlığı Öz-yeterlilik Ölçeği” ve Kayan ve Çakıroğlu (2008) tarafı ndan 
gelişti rilmiş olan “Matemati ksel Problem Çözmeye Yönelik İnanışlar Ölçeği” kullanılmıştı r. Matemati k Okuryazarlığı 
Öz-yeterlilik Ölçeği”, cronbach alfa katsayısı 0,94 olan ve 4’ü olumsuz 25 maddeden oluşan ölçekti r. 39 maddeli ve 
(1) problem çözümünün anlaşılmasının önemi, (2) problem çözerken önceden belirlenmiş adımların izlenmesi, (3) 
cevaplaması zaman alan problemler, (4) farklı çözüm yolları kullanma, (5) problem çözmenin sınıft a ele alınışı ve 
(6) problem çözerken teknolojiden faydalanma görüşlerini içeren “Matemati ksel Problem Çözmeye Yönelik İnanışlar 
Ölçeği”nin cronbach alfa katsayısı 0,87 dir. Bunun yanı sıra bir diğer veri toplama aracı olarak dört işlem gerekti ren 
bir ruti n bir problemi oluşturmaları ve çözmeleri istenerek, öğretmen adaylarının problem çözme durumları 
değerlendirilmişti r. Verilerin analizindeki istati sti k işlemler için SPSS 19.0 İstati sti k Paket Programından yararlanılmıştı r.

BULGULAR

Tablo 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Durumu Değişkenini Gösteren Frekans ve Yüzde Değerleri

Problem Çözme Durumu f %

Problem Oluşturulmamış 61 35,5

Problem Oluşturulmuş, çözülmemiş 51 29,6

Problem Oluşturulmuş ve Çözülmüş 60 34,9

172 100,0

Örneklem grubundaki 172 sınıf öğretmeni adayından, problem durumuna göre dağılım Tablo 1’de verilmiştir. 
Buna göre 61 öğretmen adayı problem durumunu oluşturmamış, 51 öğretmen adayı problem durumunu oluşturmuş 
fakat çözmemiş, 60 öğretmen adayı problem durumunu oluşturarak problemi çözmüştür. Buna göre araştırma 
kapsamındaki sınıf öğretmen adaylarının %34,9 unun problem oluşturup çözdükleri %35,5 inin ise bir rutin problem 
oluşturmamış oldukları görülmektedir. Adayların % 29,6 sı ise problemi oluşturmuş, ancak çözmemiştir. Bu bulguya 
göre öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin eksik olduğu söylenebilir.
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Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözmeye Yönelik İnanışları Ölçeği Puanlarının 
“Problem Çözme Durumu” Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü 
Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

N, Ortalama ve SS Değerleri                    ANOVA Sonuçları

Puan Grup N Ort. SS Var.K. K.T. S.d. K.O. F P

M
at

em
at

ik
se

l 
Pr

ob
le

m
 Ç

öz
m

e 
İn

an
ış

 

Problem Oluşturulmamış 61 3,34 ,22 G.Arası ,073 2 ,036

,879 ,417

Problem Oluşturulmuş, 
Çözülmemiş 51 3,31 ,18 G.İçi 6,988 169 ,041

Problem Oluşturulmuş, 
Çözülmüş 60 3,29 ,19 Toplam 7,061 171

Toplam 172 3,31 ,20

Tablo 2’ de görüldüğü, sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel problem çözmeye yönelik inanışlar ölçeği puanları 
aritmetik ortalamalarının “problem çözme durumu” değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda problem çözme durumları puanlarının 
aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. [F(2-171)=,879; p>.05]. Öğretmen 
adaylarının yaklaşık üçte birinin problem oluşturup çözebildikleri göz önüne alındığında, bu bulgu da beklenen bir 
durum olarak değerlendirilebilir. Ancak, yine yaklaşık üçte birlik bir kısım da problemi oluşturmuş ve çözmüştür, 
buna göre bu bulgu örneklemden de kaynaklanıyor olabilir.

Tablo 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Ölçeği Puanlarının “Problem Çözme 
Durumu” Değişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) Sonuçları

N, Ortalama ve SS Değerleri                    ANOVA Sonuçları

Puan Grup N Ort. SS Var.K. K.T. S.d. K.O. F P

M
at

em
at

ik
 O

ku
ry

az
ar

lığ
ı 

Ö
z-

ye
te

rli
k

Problem 
Oluşturulmamış 61 88,63 11,19 G.Arası 135,506 2 67,753

,554 ,576

Problem 
Oluşturulmuş, 
Çözülmemiş

51 89,96 10,84 G.İçi 20659,720 169 122,247

Problem 
Oluşturulmuş, 
Çözülmüş

60 90,73 11,10 Toplam 20795,227 171

Toplam 172 89,76 11,02

Tablo 3’ te görüldüğü, sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeği puanları aritmetik 
ortalamalarının “problem çözme durumu” değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla uygulanan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda problem çözme durumları puanlarının aritmetik 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. [F(3-171)=,554; p>.05]. Matematik okuryazarlığı 
öz-yeterliğinin problem çözme becerisiyle ilişkisi göz önüne alındığında; örneklemdeki öğretmen adaylarının Tablo 
1’deki bulgulara göre değerlendirilmesi sonucunda bu bulgu beklenen bir durum olarak nitelendirilebilir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştı rma sonucunda ilköğreti m sınıf öğretmen adaylarının; genel olarak problem kurma becerilerinin eksik 
olduğu, matemati ksel problem çözme inançları ve matemati ksel okuryazarlığı öz-yeterliklerinin problem çözme 
durumuyla istati sti ksel açıdan ilişkisinin olmadığı tespit edilmişti r. Bu bulguya göre örneklemdeki sınıf öğretmeni 
adaylarının problem çözme durumlarının, matemati ksel problem çözme inançları ve matemati ksel okuryazarlık öz-
yeterlikleriyle ilişkili olmadığı söylenebilir. Ancak; öğretmen adaylarının yaklaşık üçte birlik bir kısmının problemi 
oluşturup çözmemiş ve üçte birlik bir kısmının da problemi oluşturup çözmüş olmaları göz önüne alındığında problem 
çözme durumlarının, matemati ksel problem çözme inançları ve matemati ksel okuryazarlığı öz-yeterlikleri ile ilişkili 
olması beklenirdi. Buna göre bu bulgu, örneklemden kaynaklanıyor olabileceği gibi;  Öktem (2009)’in de ifade etti  ğine 
benzer olarak adayların problemleri çözmedeki alışkanlık ve inançlarıyla alakalı olduğu şeklinde yorumlanabilir.  

Eğiti m öğreti m sürecinin en önemli öğelerinden biri olan ve süreci yönetme becerisine sahip öğretmenlerin 
yeti şti rilmesinin, eğiti m öğreti min kalitesini doğrudan etkilediği bilinmektedir. Öğretmen adaylarının aldıkları 
eğiti me ve alanlarına yönelik bakış açıları, tutumları ve yeterlik algıları, onların mesleki algılarını ve mesleklerini 
uygulayabilme becerilerini etkilemektedir (Kurtuldu, 2010). Bunun yanı sıra, Özgen ve Bindak (2008) tarafı ndan 
da belirti ldiği gibi öz-yeterlik, bireyin kendi yeterliklerine ilişkin algısı, inancı olup matemati ği öğretecek öğretmen 
adaylarının matemati k okuryazarlığına ilişkin öz-yeterlik algılarının üst düzeyde olması beklenir.  Sınıf öğretmenlerinin 
de matemati k öğrenme ve öğretme sürecindeki önemli rolü göz önüne alındığında problem çözme davranışları ve 
matemati kle ilgili öz-yeterliklerinin poziti f yönde olması kaçınılmazdır. Herhangi bir konuda öğrencilerin karşılaştı kları 
güçlüklerin bilinmesi, öğrenme üzerine yapılan çalışmalar için önemli bir ilk adımdır (Rasmussen, 1998). Bu bağlamda, 
ilköğreti min ilk basamağında öğrencilerine matemati ği ve problem çözmeyi öğretecek sınıf öğretmeni adaylarının 
problem çözmeye yönelik inançları ve matemati k okuryazarlık öz-yeterliklerinin araştı rılarak durumun tespit edilmesi 
önemli ve gereklidir. Adaylara verilecek eğiti m de bu yönde gelişti rilebilir.  Bu düşüncelerden hareketle aşağıdaki 
öneriler verilebilir:

• Benzer araştı rmalar diğer Eğiti m Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarıyla ve 
daha geniş örneklemle yapılabilir. 

• Sınıf öğretmeni adaylarının yanı sıra matemati k öğretmen adaylarıyla da benzer araştı rmalar yapılarak 
karşılaştı rılabilir ve var olan durum tespit edilebilir.

• Ruti n olmayan problemleri çözmeye ilişkin durumlar ile benzer araştı rmalar yapılabilir. 

• Matematik okuryazarlığı ve matematiksel problem çözme inancının etkilenebileceği faktörler gözönüne 
alınarak derinlemesine incelenecek nitel araştırmalar yapılabilir. 

• Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözmeye ilişkin durumları daha ayrıntılı incelenebilir.
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Abstract

The purpose of this study was to investigate learning organization discipline, as proposed 
by Senge (1990), in one of the leading state universities in Iran, Tarbiat Modares University 
(TMU). The research method was a survey and descriptive- correlation techniques. The popula-
tion consisted of all faculty members in the TMU (N= 513). Using Krejcie and Morgan Table, 
220 faculty members selected as sample. Data collected using LOQS developed by Park (2006), 
and Park and Rojewski (2006). The results of the research indicated only team learning has less 
than moderate application as indicated by mean value (M= 2.97). The results of compare means 
showed that there was no signifi cant difference in the perceptions of academic members based 
on their gender regarding to the application of fi ve disciplines. Although, there was a signifi cant 
difference in the perception of academic staffs with different ranks, and teaching experiences 
regarding to the application of personal mastery, and team learning and shared vision, respec-
tively. 
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INTRODUCTION

In an ever-changing world, learning is considered as the only sustainable competitive advantage (De Gause, 
1988) and is the key to survival and development for organizations. Therefore, the organizations that learn faster 
and better than the others competitors are more successful. In the recent years, organizational learning and learning 
organization are taking into consideration as new organizational paradigms and have had considerable growth among 
industrial and educational organizations. In order to maintain in a competitive edge, university as an organization must 
realize and respond to the changes. To achieve this, universities must become a learning organization. The concept of 
learning organization focuses on learning as a tool, a lever, and a philosophy for sustainable change and renovation 
in organizations in a fast changing world. Learning organization provides opportunities and resources to balance 
the personal and professional growth needs of employees and encourage them to use new skills in innovative ways 
(Khasawneh, 2010).

The concept of learning organization has attracted signifi cant attention from both scholars and practitioners. 
Senge (1990), Pedler et al. (1991), Watkins and Marsick (1993), and Marquardt (1996) have each provided distinct 
contributions to the study of learning organization. Senge’s (1990) and Pedler et al. (1991) present learning organization 
through a refl ection of the actual understanding and/or achievement by practitioners within organizations. In contrast, 
Marquardt’s (1996) approach is more applied, taking the form of how-to guide than a new contribution to the theory, 
which is in line with Watkins and Marsick (1993), who are concerned with the specifi cs of actions and behaviours 
than with concepts. Senge (1990) defi ned the learning organization as one “ where people continuously expand their 
capacity to create the results they truly desire, where new an expansive patterns of thinking are nurtured, where 
collective aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together”. Based on this 
defi nition, Senge (1990) proposed fi ve disciplines associated with a learning organization. These disciplines are 
personal mastery, mental models, shared vision, team learning, and system thinking. 

• Personal mastery is a discipline of “continually clarifying and deepening our personal vision, of focusing 
our energies, of developing patience, and of seeing reality objectively” to achieve individual results. 
Individuals may learn new skills and apply those skills on the job. As one master this discipline, one can 
see the connection in the organization between individual learning and organizational learning to achieve 
success.

• Mental models are “deeply ingrained assumptions, generations, or even pictures and images that infl uence 
how we understand the world and how we take action”. When establishing mental models, Senge emphasized 
that “people need to maintain a balance between inquiry and advocacy, where people expose their own 
thinking effectively and make that thinking open to the infl uence of others”. Mental models are important to 
organizations because those individual differences can create disagreement in the workplace.

• Shared vision means that individual visions or goals are integrated into a shared and meaningful organizational 
vision. All members of the organization must understand and contribute to the vision of the organization. By 
working together to create the vision and then working to incorporate that vision into each unit or part of the 
organization, we can create a focus that will guide all parts of the organization. 

• Team learning is another key component of the learning organization, because teams are the fundamental 
learning unit. Working as a team, members of the organization must learn to suspend assumptions about 
how things are done and must act as colleagues, putting aside individual defensiveness to create an open 
environment for dialog and discussion. Team learning consists of the capacity of team members to “suspend 
assumptions and think together as a whole”. According to Senge (1990), “unless teams can learn, the 
organization cannot learn”.

• System thinking is the fi fth discipline, which integrates all the other four disciplines to examine and improve 
the organization. System thinking is defi ned as the ability to see the big picture, to see the interrelationships 
of a system, to move beyond a simple cause and effect approach to seeing the continuous process. In system 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                     ISBN: 978-605-364-273-2  381

thinking, we move from seeing the individual parts of a system to understanding that the system is the 
interactions of those parts. By looking at the system as a whole, we can begin to see new opportunities for 
solving problems and for implementing change.

A signifi cant number of scholars within the learning organization area consider Senge’s model to be the most 
suitable framework for organizational development in business and educational organization (Jamali et al., 2006; 
Smith, 2003; Hedjazi and Veisi, 2007; Abbasi, 2010; Khasawneh, 2010).

Based on the above, this study was based upon two research questions. 1) To what extent, as perceived by faculty 
members, have the components (personal mastery, mental models, shared vision, team learning, and system thinking) 
been practiced in the Tarbiat Modares University environment and 2) Whether or not there were signifi cant differences 
in the faculty members’ perceptions about the learning organization disciplines based on their gender, academic rank, 
and years of teaching experience.

MATERIALS AND METHODS 

The research method was descriptive- correlation and it was carried out through a survey method. The target 
population for this study was all faculty members at the Tarbiat Modares University for the academic year 2010 -11. A 
list of faculty members was obtained from the Registrar’s Offi ce to determine the population frame for the study after 
gaining permission to conduct the study on campus. According to the list, the target population was 513 participants. 
Using Kerjcie and Morgan’s (1970) table and stratifi ed random sampling, 220 faculty members were selected as 
sample. Of those, 201 usable surveys were returned, yielding a response rate of 91.36%. 

The Learning Organization Questionnaire for all Schools (LOQS), which developed by Park (2006) and Park 
and Rojewski (2006) used to collect the data. This survey was designed to evaluate the extent to which the learning 
organization disciplines, as proposed by Senge (1990), exist in a higher education environment as perceived by faculty 
members. The LOQS includes fi ve sub-scales related to each learning organization discipline. The 35 items for all sub-
scales were rated on a Likert-type scale: 1 “Strongly Disagree,” 2 “Disagree,” 3 “Neutral,” 4 “Agree,” and 5 “Strongly 
Agree.” These subscales were personal mastery (6 items), mental models (8 items), shared vision (7 items), team 
learning (7 items), and systems thinking (7 items). Face and d content validity of the questionnaire was determined 
by expert’s judgment. A pilot test was conducted to determine the reliability of the questionnaire. Cronbachs’ Alpha 
coeffi cient was estimated from 0.79 to 0.86 with an overall internal consistency value for 35 items equal to 0.87. 
The calculated coeffi cient Alpha reliability for the fi ve sub-scales was as follows: personal mastery (α=0.81), mental 
models (α=0.79), shared vision (α=0.79), team learning (α=0.82), and systems thinking (α=0.86). 

We contacted the faculty members either included in the sample in person or by telephone, explained the nature 
and goals of the study, and assured confi dentiality and anonymity. The participants were also informed that the survey 
would take less than 15 minutes to complete. The faculty members who agreed to participate in the study were given 
the survey and were requested to complete it within three weeks. At the end of the three weeks, paper surveys were 
collected.

The SPSS statistical package version 18 was employed to carry out analyses. To answer the fi rst research 
question, which is related to the extent of application of the fi ve learning organization disciplines in the Tarbiat 
Modares University environment as perceived by faculty members, descriptive statistics were used to compute means 
and standard deviations for variables and items of the fi ve sub-scales of the learning organization disciplines. To 
determine the level of participants’ responses to each item based on the fi ve point Likert-type scale, we followed these 
classifi cations (Khasawneh et al. 2007): 1–1.99: low; 2–2.99: low-to moderate; 3–3.99: moderate-to-high; 4–5: high-
to-very high.
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To answer the second research question, which is related to the signifi cant differences in the perceptions of 
faculty members about the learning organization disciplines, based on demographic characteristics of faculty members 
including gender, academic rank, and years of teaching experience, independent t-tests and analysis of variance 
(ANOVA) were used. –5: -to-v

RESULTS AND DISCUSSION

The sample distribution was 168 males (83.6%) and 33 females (16.4%). There were 39 (19.4%) instructors, 63 
(31.3%) assistant professors, 61 (30.3%) associate professors, and 38 (18.9%) professors. Of the 201 respondents, 58 
(28.2%) had fewer than 5 years teaching experience, 36 (17.9%) had between 5 and 10 years of teaching experience, 
64 (31.8%) had between 12 and 17 years, and 8 (21.4%) had more than 18 years teaching experience. 

The Learning Organization Disciplines

The fi rst research question was to determine the extent, as perceived by faculty members, to which the learning 
organization disciplines have been practiced in the Tarbiat Modares University environment. Means and standard 
deviations were used to answer this question. Starting with the means, Table 1 shows that the lowest mean for the 
learning organization disciplines is 2.97 for team learning and the highest mean is 3.54 for “personal mastery”. The 
overall mean score for all disciplines is 3.21. Based on the Khasawneh et al. (2007) classifi cation, this result indicated 
that university faculty members perceived the practice of the learning organization disciplines as moderate-to high. 
Each discipline is discussed in the following:

Table 1. Means and standard deviations for the learning organization disciplines

Dimension Means Standard deviations

Personal Mastery 3.54 0.71

Mental Models 3.20 0.66

Shared Vision 3.10 0.73

Team Learning 2.97 0.77

Systems Thinking
Average

3.28
3.21

0.93
0.65

Discipline 1, Personal Mastery: For the fi rst discipline, the mean values and standard deviations for responses 
are presented in Table 2. The overall mean score for all items was 3.54, indicating moderate-to-high application of 
this discipline in the university environment. While Item 4 had the highest mean value (3.63), item 3 had the lowest 
mean value (3.30).

Table 2. Means and standard deviations for the items of the personal mastery discipline

Items Mean Std. Deviation
1. Our faculty members at the university engage in continuous learning and 

refl ection activities to achieve personal growth. 3.59 1.10

2. Our faculty members continually work to clarify their professional 
growth. 3.61 0.98

3. Our faculty members view the current reality more clearly in terms of 
targeting their career goals. 3.30 0.93

4. Our faculty members have learning opportunities in their teaching and 
other professional work. 3.63 0.90
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5. At the university, our faculty members continually learn to bridge the gap 
between their current reality and the desired future. 3.62 1.03

6. Our faculty members strive to supplement their lack of skills and knowl-
edge in their teaching and subject area. 3.53 0.99

Average 3.54 0.71

Discipline 2, Mental Models: For the second learning organization discipline, mental models, the overall rating 
of the eight items was 3.20, indicating moderate-to-high perception of this discipline. As shown in Table 3, the highest 
mean value was for item 3 (3.55), and the lowest mean value was for item 5 (2.62). 

Table 3. Means and standard deviations for the items of the mental model discipline

Items Mean Std. Deviation
1. Our faculty members often refl ect on assumptions of university activities 

with each other to ensure they are in line with educational principles.
3.13 0.96

2. Our faculty members inquire about the appropriateness of their own 
course or program with respect to the goals of university.

3.13 0.97

3. Our faculty members learn and change as a result of students’ reactions 
during teaching.

3.55 1.11

4. Our faculty members change their own pattern or unique teaching style 
to implement new approaches.

3.31 1.07

5. Our faculty members actively explore their assumptions and ideas with 
each other about educational practices.

2.62 1.04

6. Our faculty members often use the signifi cant events of classrooms to 
think about their beliefs of education and educational practices.

3.29 1.09

7. Our faculty members are very aware of how their beliefs and assump-
tions affect their educational practices.

3.23 1.00

8. Our faculty members can effectively explain their assumptions underly-
ing their reasoning.

3.31 0.99

Average 3.20 0.66

Discipline 3, Shared Vision: With regard to the third learning organization discipline, shared vision, the rating of 
the seven items was 3.10, indicating moderate-to-high perception of this discipline in the university environment. As 
shown in Table 4, the highest mean value was for item 1 (3.37) while item 6 had the lowest mean value (2.94). 

Table 4. Means and standard deviations for the items of the shared vision discipline

Items Mean Std. Deviation

1. Our faculty members and staff work to build the university’s vision and 
goals.

3.37 1.10

2. Our faculty members develop their personal goals to align with the 
whole university vision or goals.

2.99 1.11

3. Our faculty members align personal class or teaching goals with the 
university vision or goals.

3.02 1.10

4. Our academics feel comfortable in sharing ideas with other teachers 
about the university vision.

3.14 1.11

5. Our faculty members are committed to a shared vision for the future of 
our university.

3.08 1.09
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6. Our faculty members agree on principles necessary to achieve ideal vi-
sion.

2.94 1.06

7. When changing educational practices, our faculty members consider the 
impact on the university vision and goals.

3.16 1.01

Average 3.10 0.73

Discipline 4, Team Learning: Participants responded to seven items within the category of team learning among 
faculty members. Table 5 displays the mean values and standard deviations for their ratings of these items. The 
overall mean value for all items was 2.97, indicating low- to moderate application of this discipline in the university 
environment. While item 6 had the highest mean value (3.40), item 1 had the lowest mean value (2.70).

Table 5. Means and standard deviations for the items of the team learning discipline

Items Mean Std. Deviation

1. Our faculty members feel free to ask questions of other teachers or staff 
regardless of gender, age, and professional status at the university.

2.70 1.13

2. In our university, group or team activities are used in faculty profes-
sional development activities.

2.82 1.08

3. Our faculty members are treated equally in team or committee activi-
ties.

2.82 1.13

4. Our faculty members share information across course subjects with 
other colleagues.

2.84 1.06

5. Our faculty members believe that sharing information or knowledge 
through team activities is useful for complex university problems.

3.30 1.19

6.  Our faculty members respect other colleagues’ ideas and opinions by 
viewing them from their colleagues’ perspective.

3.40 1.01

7. Our faculty members participate in open and honest conversations to 
share their educational best practices.

2.88 1.09

Average 2.97 0.77

Discipline5, Systems Thinking: For the fi fth learning organization discipline, systems thinking in the work 
environment, there were seven items. The mean values and standard deviations for faculty members’ responses are 
presented in Table 6. The overall mean score for all items was 3.28, indicating moderate-to high agreement that the 
systems thinking discipline was practiced in the university environment. While item 4 had the highest mean values 
(3.46), item 3 had the lowest mean value (2.97). 

Table 6. Means and standard deviations for the items of the systems thinking discipline

Items Mean Std. Deviation

1. When developing lesson plans, our faculty members consider the differ-
ent needs and abilities of students. 3.18 1.18

2. When changing educational practices, our faculty members consider the 
impact on their results to the inside and outside of university. 3.10 0.96

3. When dealing with a student discipline problem, our faculty members 
consider the impact on other faculties. 2.97 0.91
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4. At the university, our faculty members regard educational issues as a 
continual process rather than with a snapshot or event. 3.46 0.92

5. Our faculty members attentively link the current schooling with stu-
dents’ career pathways. 3.25 0.99

6. When changing and creating university rules, consistency with the 
policy of the government and educational act is considered. 3.45 0.87

7. Our faculty members consider the effect on students when dealing with 
university challenge. 3.29 0.95

Average 3.28 0.93

Learning Organization Disciplines and Demographics

The second research question was to determine whether or not there were signifi cant differences in the faculty 
members’ perceptions about the learning organization disciplines based on gender, academic rank, and years of 
teaching experience.

 A T-Test for independent samples was used to examine the difference between male and female faculty members. 
However, one-way analysis of variance was used to determine whether the variations of the four level groups of 
academic rank and years of teaching experience were equal or signifi cantly different. 

Table 7 shows that there were no signifi cant differences between the perceptions of male and female faculty 
members about the learning organization disciplines.

Table 7. The differences between male and female academics

Dimensions Gender n Means Std. Devia-
tions

t p

Team Learning M 168 3.01 .79 1.661 .094

F 33 2.76 .65

Shared Vision M 168 3.17 .71 .934 3.222

F 33 2.74 .68

Mental Models M 168 3.21 .69 .124 -.065

F 33 3.20 .47

Systems Thinking M 168 3.30 1.00 .545 .062

F 33 3.20 .49

Personal Mastery M 168 3.56 .73 .109 .525

F 33 3.48 .58

Utilizing one-way analysis of variance, as illustrated in Table 8, there were no signifi cant differences in the 
perceptions of the four groups of academic rank (instructor, assistant professor, associate professor and professor), 
except about personal mastery discipline. 
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Table 8. The differences among the four level groups of academic rank

Dimension Academic rank n Mean Sum of squares df F p

Team Learning Instructor 29 3.07 Between Groups .916 3 .50 .680

Assistant Professor 70 2.92 Within Groups 119.19 197

Associate Professor 64 3.05 Total 120.10 200

Professor 38 2.89

Shared Vision Instructor 29 3.40 Between Groups 1.558 3 .92 .407

Assistant Professor 70 2.99 Within Groups 105.30 197

Associate Professor 64 3.19 Total 106.85 200

Professor 38 3.17

Mental Models Instructor 29 3.12 Between Groups 1.55 3 1.188 .316

Assistant Professor 70 3.14 Within Groups 86.21 197

Associate Professor 64 3.19 Total 87.77 200

Professor 38 3.16

Systems Thinking Instructor 29 3.59 Between Groups 1.01 3 .37 .768

Assistant Professor 70 3.28 Within Groups 175.41 197

Associate Professor 64 3.35 Total 176.42 200

Professor 38 3.29

Personal Mastery Instructor 29 3.00 Between Groups 8.280 3 5.79 .001**

Assistant Professor 70 3.35 Within Groups 93.83 197

Associate Professor 64 3.82 Total 102.11 200

Professor 38 3.40

**p ≤0.001

Table 9 shows that there were signifi cant differences for 3 disciplines (team learning, shared vision and personal 
mastery) among the four teaching experience level groups (below 5 years, 5–11 years, 12–17 years, and 18 years and 
above). 

Table 9. The differences among the four teaching experience level groups

Mean Experience 
(year)

n Mean Sum of 
squares

df F p

Team 
Learning

<5 58 2.97 Between 
Groups

6.688 3 3.872 .010∗

5–11 36 2.82 Within 
Groups

113.419 197

12–17 64 3.20 Total 120.107 200

>18 43 2.74
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Shared 
Vision

<5 58 3.00 Between 
Groups

5.102 3 3.292 .022∗∗

5–11 36 3.03 Within 
Groups

101.756 197

12–17 64 3.33 Total 106.858 200

>18 43 2.96

Mental 
Models

<5 58 3.06 Between 
Groups

2.261 3 1.736 .161

5–11 36 3.15 Within 
Groups

85.516 197

12–17 64 3.32 Total 87.777 200

>18 43 3.24

Systems 
Thinking

<5 58 3.32 Between 
Groups

4.399 3 1.679 .173

5–11 36 2.97 Within 
Groups

172.029 197

12–17 64 3.38 Total 176.428 200

>18 43 3.34

Personal 
Mastery

<5 58 3.33 Between 
Groups

10.801 3 7.767 .001∗∗∗

5–11 36 3.30 Within 
Groups

91.313 197

12–17 64 3.85 Total 102.114 200

>18 43 3.58

*p ≤0.01, **p ≤0.05, ***p ≤0.001

DISCUSSION

The faculty members in this particular university perceived moderate-to-high practice of the four learning 
organization disciplines (personal mastery, mental models, share vision, and system thinking) and low- to moderate 
practice of the team learning discipline. 

With regard to the personal mastery discipline, faculty members indicated that they engage in continuous learning 
opportunities to achieve personal and professional growth and to decrease the gap between their current and desirable 
situation. In addition, they use the teaching and other educational and research activities as an opportunity for learning. 
This result is in line with the results of Smith (2003) and Khasawneh (2010) studies. 

Regarding to mental models discipline, respondents indicated that there is congruence between the individual 
and university goals, they collaborate with each other for discovering new ideas and assumptions, and they are aware 
of the impact of their believes and assumptions on their educational activities. This result is consistent with previous 
researches (Khasawneh, 2010; Hejazi and Veisi, 2007). 

With regard to the shared vision, the faculty members at Tarbiat Modares University including managers and 
other academic staffs are committed to a shared vision for the future of the institution, there is congruence between 
educational and research goals of the university. In addition, the academic members are committed to the society 
needs and national development programs. This result is not in line with the results of other studies (Zali et al., 2008; 
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Abbasi, 2010), assessing organizational learning in Tehran University, and is in line with Khasawneh’s (2010) results 
in Hashemite University in Jordan and Reece’s (2004) results in Murdoch University in Australia.  

Despite the other disciplines, university faculty members perceived the practice of team learning as low- to 
moderate. It seems that faculty does not frequently work on joint projects with other faculty members and does not 
feel free to ask questions of other teachers or staff regardless of gender, age, and professional status at the university. 
Moreover, they do not share information with colleagues to solve complex university problems, respect other 
colleagues’ ideas and opinions, and provide open and honest feedback to one another. This result is not consisted with 
previous researches (Smith, 2003; Khasawneh, 2010).

The University environment was also characterized as promoting systems thinking among its members. To 
elaborate, faculty members regard educational issues as a continual process rather than with a snapshot or event, and 
when changing and creating university rules, consistency with the policy of the government and educational act are 
considered. These results are consistent with the views of Senge (1990) and Marquardt (2002).

Another strand of results regarding demographic variables indicated that no signifi cant differences exist in the 
perceptions of faculty members about the fi ve learning organization disciplines based on gender. This result indicated 
that both women and men have the similar perception about applying the fi ve disciplines in their university. 

The results also indicated that faculty members, based on their rank, show signifi cant differences in their 
perceptions regarding to the personal mastery discipline. According to the mean value, associate professors have the 
highest and instructors have the lowest mean. It can be said that associate professors in Tarbiat Modares University, 
based on their experiences in teaching and research, are more motivated to reach to the high level (becoming Professor). 
Vice versa, the instructors have little motivation to improve themselves.

Other results show, that signifi cant differences exist among the three disciplines (personal mastery, shared vision 
and team learning) with respect to the teaching experience level, in favor of faculty members with 12-17 years of 
teaching experience. It seemed that most of the faculty members with 12-17 years teaching experience are associate 
professors or professors, so as it mentioned above, these faculty members are motivated to improving their professional 
situation (personal mastery). In addition, because of the more familiarity with the university it seemed that they have 
common vision with their colleagues and are committed to university goals (shared vision) and doing their work in 
groups (team learning). 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Based on the stated results, this is reasonable given the fact that the Tarbiat Modares University is striving to be a 
learning organization. As indicated earlier, faculty members are committed to life-long learning by updating their skills 
for personal and professional growth. They challenge their values and assumptions about educational practices; align 
their vision and goals with the vision and goals of the university and view their actions from a systems perspective.

However, there is not environment promoting teamwork for sharing faculty members their experiences with 
other colleagues. From the practical standpoint, faculty members at Iranian universities should be encouraged to do 
interdisciplinary teaching and research. Establishment the related interdisciplinary courses is one of the important 
ways for doing joint teaching and research. In addition, supporting, fi nancially and emotionally, and priority to the 
team works encourage the faculty members to participate in team activities.

This research, regarding to insuffi cient of experiential researches in the fi eld of learning organization in higher 
education institutes of Iran, pave the way for future researches. Future research could be conducted on the perceptions 
about learning organization disciplines in other institutions with the same or different disciplines or samples.
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TOWARD EFFECTIVE INCLUSION AT UNIVERSITIES AND COLLEGES: APPLICA-

TIONS OF UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

Khalaf Al’Abri*

Abstract

Almost everywhere in the world, higher education witnesses increasingly diverse student 
population which has become a challenge. Such diversity is looked up as a real problem that 
faces instructors at higher education. Indeed, numerous studies have shown that this issue has 
to be addressed properly by higher education institutions (universities and colleges) and there-
fore, work very hard if not to eliminate it, at least to decrease it. This means that all students 
regardless of their differences from the mainstream have to be included, taking their rights like 
the others. 

At Sultan Qaboos University (SQU), the issue of diversity among students comes to classes 
in different fashions each semester. With students from all the regions of the Sultanate beside a 
number of them from around the world, classes at SQU see different types of students who pos-
sess almost unlike characteristics. As it is clear, the issue of diversity at SQU is not different from 
the other universities in the world. The main purpose of the paper was to deal with my classroom 
at Sultan Qaboos University, college of education in Oman as a case study using UDL. This 
paper presented the potentiality of applying what is called universal design for learning (UDL) 
in university courses. The revolutionary idea of UD worked to design spaces, products, and 
services that met the needs of the widest range of diverse individuals who used these services.  

 Keywords: udl, diversity, inclusion 
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Introduction 

Globally, higher education witnesses an increasingly diverse student population which has become a challenge 
(Pliner & Johnson, 2004). Organizations dealing with those students such as universities and colleges have to recognize 
such diversity and plan to engage and include all students regardless of their differences from the mainstream. 
Accordingly, instructors in higher education need to understand the necessities of diversity in the classroom and try 
productively to vary and adopt their practices (Pace & Schwartz, 2008). They need to provide all students fair access 
to information and opportunities to learn. Using a variety of teaching and classroom practices that are usable by all 
students is seen as a way to ensure that all students’ differences in learning styles, backgrounds, disability and so on 
are recognized and included. Indeed, accessibility and usability of curriculum by all students are addressed by the 
approach of Universal Design for Learning (UDL), which will be the focus of this paper.

The main purpose of the paper is to deal with a classroom at Sultan Qaboos University, college of education in 
Oman as a case study using UDL. To address the case properly, the paper is divided into three main parts. The fi rst part 
is the literature review in which the origins and nature of UDL are presented in general. Moreover, UDL principles are 
outlined to help in analyzing the case study. The second part gives a full description of the context of the classroom. 
Using the principles of UDL, the third part analyzes the case study in light of these principles.

 Literature Review

The idea of Universal Design was fi rst developed purposely for the fi eld of architecture by an engineer called 
Rone Mace and his colleagues at North Carolina State University’s Center for Universal Design (Rose & Meyer, 
2002). The goal was to promote design for all by making products, environments, information, and systems that are 
useable by all people (Burgstahler, 2006; Scott, McGuire, & Shaw, 2003). In other words, the revolutionary idea of 
UD works to design spaces, products, and services that meet the needs of the widest range of diverse individuals 
who use these services. Indeed, diversity is considered as an essential element in the principles of UD (Kortering, 
McClannon, & Braziel, 2008). This leads to confi rmation that UD aims to ensure accessibility by the greatest number 
of diverse potential users of a particular service. To guide the designing of such accessible products, the framework 
of the seven principles of UD was established (Scott et al., 2001), which will be explained in more details later on. 

Then, after having been successful, UD principles have been adapted and adopted by various fi elds. According 
to Rose and Meyer (2002), education has been one of the fi rst fi elds to use UD in order to refl ect the diversity of 
its population and promote inclusion of all students. Since that time, educators have termed the concepts such as 
Universal Design for Learning (Rose, 2001) and Universal Design for Instruction (Scott et al., 2001, 2003). This 
section has indicated the origins of UD and where education has stemmed the idea of UDL. The next section will 
present the principles of UD. 

UD Principles

A group of experts at the Center for Universal Design at North Carolina State University came up with seven 
principles for the universal design of any product or environment (CAST, 2001). These principles are fl exible and thus 
can be applied and implemented in other fi elds, depending on the needs of each fi eld (Rose, 2001). Educators coined 
theses principles and made them appropriate to educational contexts. This section outlines these principles briefl y and 
gives an example of each one generally. At this stage of the paper, their application in education will not be mentioned, 
as it is going to be analyzed and described at the end of the paper in the analysis section. The seven principles are: 

1. Equitable Use (CAST, 2001).

The design provides the same means of use for all people by avoiding discrimination for any user. This 
principle suggests that the design should be accessible and fair for all users. A good example is that of power 
doors with sensors at entrances that give equitable access for all people.    
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2. Flexibility in Use (CAST, 2001).   

The design has a fl exible choice in methods of use. To exemplify, ATM bank machines have different methods 
of giving feedback: visual, tactile, and audible which suit diverse users with diverse abilities. 

3. Simple and Intuitive (CAST, 2001).

The use of the design is easy, straightforward, and consistent to all users. It eliminates unnecessary complex-
ity. A good example is an electronic devise with clear and intuitive control buttons.    

4. Perceptible Information (CAST, 2001).

In the design, the necessary information is communicated effectively to the user regardless of his or her sen-
sory limitation. For instance, redundant cueing such as voice communication and signage in airports and train 
stations is a clear product applying this principle. 

5. Tolerance for Error (CAST, 2001). 

“The design minimizes hazards and the adverse consequences of accidental or unintended actions”. This 
principle can be exemplifi ed by  educational software that provides guidance when the student makes an 
inappropriate selection. 

6. Low Physical Effort (CAST, 2001). 

People use the product effi ciently and comfortably with a minimum of fatigue. The design here allows us-
ers to maintain a neutral body position. A good example of this principle is touch lamps operated without a 
switch.   

7. Size and Space for Approach and Use (CAST, 2001). 

Appropriate size and space are provided for approach, reach, manipulation, and use regardless of the user’s 
body size, posture, or mobility. Wide gates at subway stations are an example of employing this principle.

UD in Education 

As noted earlier, UDL is based on acknowledging learner differences and the diversity of student population in 
schools (Meyer & Rose, 2005; Rose & Meyer, 2002). It is a framework that helps instructors to create more interesting 
learning opportunities for every learner regardless of his/ her background, learning style, abilities, and disabilities. 
This section looks at why UD is needed in education and then elaborates how UD can be applied in education.  
According to Hitchcock and Stahl (2004), UDL as an approach in education was grounded genuinely in prompting 
healthy environment for students with disabilities to perform well in their learning (see also Scott, McGuire, & Shaw, 
2003). However, UDL has then been developed to design instruction, materials, and course content that fi t all diverse 
students of all learning styles without the need for adaptation or retrofi tting (Coyne, Ganley, Hall, Meo, Murray, & 
Gordon, 2006). Indeed, the key feature of UDL is the encouragement of equal access, participation, and engagement 
to learning for all learners. Compared to “one size fi ts all” approaches, which arguably do not fi t anymore in education, 
UDL recognizes the unique needs of every learner (Coyne et al., 2006). Accordingly, UDL does not mean the creation 
of a universal design for all learners that can be used in any classroom, but it suggests the designing of curriculum that 
maximizes accessibility for all and minimizes learning barriers. 
If UD is so important to learning, how is it applied in education? According to Coyne et al. (2006), UDL is a set of 
principles and techniques that help instructors to design inclusive instructional methods and accessible materials that 
are fl exible enough to accommodate learner diff erences (see also Rose & Meyer, 2002). It refl ects an awareness of the 
unique nature of each learner and the need to address diff erences. To elaborate, the major goal of UDL is to make cur-
riculum accessible to a wide group of diverse students with a wide range of learning styles, abilities, and preferences. 
Implying accessibility suggests that curriculum should be fl exible to advantage all students with or without disabilities.  
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Another Framework of UDL Principles

 Beside the seven principles of UD, Rose and Meyer (2002, p. 75) described a framework of UDL consisting of three 
principles to guide teachers in designing curriculum. The framework confi rms that UDL is about providing multiple 
means of presentation, expression, and engagement. The fi rst principle implies that information and ideas are present-
ed to students in multiple ways. A university instructor, for example, offers documents in multiple electronic formats 
(HTML, RTF, PDF, etc.). The second principle suggests that students should be given multiple ways to express their 
comprehension and mastery of what they know. For instance, a professor gives students the opportunity to choose the 
way for doing a project. These choices are an oral presentation, written essay, a practical study, or a group project. In 
this case students can choose one of these alternative ways to express their mastery of the topic provided by the pro-
fessor. Finally, the third principle makes teachers think of providing multiple opportunities for student engagement. 
Such engagement can be achieved by tapping into learners’ interests, offering appropriate challenges, and increasing 
motivation. 

The context

This paper used case study as a research methodology to look at the application of UDL at universities. The case 
was my classroom. It was a graduate course in the school leadership diploma program at college of education at Sultan 
Qaboos University. This course was called “introduction to educational leadership theories” in which students learn 
the fundamental leadership concepts and engage with leadership theories in their readings. The contact hours of the 
class were two times a week with 2 hours each. In this class, I had 44 students who were with very different sets of 
skills, life experiences, abilities, and learning styles. 

Ladies represented 40 percent of the class, while the rest were men. The age of the group ranged from 26 to 
around 40, all of whom who were in leadership positions in their schools coming to do diploma in school leadership. 
There was a heterogeneous mix of Arabic dialects among the class, as the students came from the eight regions 
of the Sultanate of Oman. At the same time, 6 students out of the 44 were from 3 different Arab Gulf countries 
who had different backgrounds and different school leadership experiences. In terms of disabilities, a student had 
a moving disability in which he was using a wheelchair, another one had little deafness and another one had some 
blindness. Overall, this classroom was a diverse one in terms of students’ culture, linguistics, experiences, abilities, 
skills, knowledge as well as learning styles. 

In the following section of this paper, my classroom context will be analyzed in light of the UDL principles.

 Analysis 

Why UDL in My Classroom?

Having a close look at the student population of my classroom, it was characterized by diversity. 40 per cent of 
the students were above 35 years old. Their school leadership experience and positions varied signifi cantly. What was 
more was that their background, family class, sex, regions, disability, skills, and learning styles made the class more 
diverse. 

Considering this classroom, the lecturer recognized that using the traditional way of lecturing and “one size fi ts 
all” approach was not suitable to such a mix of heterogeneous classroom (see e.g. Pliner & Johnson, 2004). Besides, 
the assessment methods that I was following strictly by assigning weekly refl ective journals, giving quizzes, and 
administering in-class examinations did not work properly. It is was not easy to include all those students and planed 
properly for them using the typical way of only giving lectures (Higbee, Chung, & Hsu, 2008). My decision was then 
to use UDL basic ideas and principles in order to meet the needs of all learners and maximize their learning including 
those students with disabilities. To do so, I designed my classroom to be inclusive by providing accessible and usable 
curriculum and pedagogies (Scott et al., 2003) according to the UDL framework. In my design, I planed and adapted 
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classroom practices and material to meet all students’ needs, not the opposite, that is, that students make the required 
adaption (Coyne et al., 2006).

Some may argue that UDL is better for school contexts rather than  university. However, the increasing diversity 
in such university classrooms pushes instructors to search for alternative ways of including all learners (see e.g. 
Higbee et al., 2008). Indeed,  the idea of this paper was to confi rm that UDL worked effectively to overcome the 
obstacles of diversity in university teaching and learning.  The next sections deal with application of UDL in course 
materials, instruction and assessments.  

Course Content and Materials 

Traditionally, I  used to assign a book called School Leadership Theories and students had to go through the 
chapters of the book. As a theoretical course, I had nothing more than this book for this course as learning materials. 

Applying the principles of UDL, the class materials and the course content had changed to provide alternative 
ways and formats. I started using the Moodle on which I put my lectures, notes, directions, and any material related to 
the course in multiple electronic ways. Through the Moodle, electronic textbooks were offered and sometimes printed 
materials were converted into an electronic format. It also allowed me to offer documents in multiple electronic 
formats (HTML, RTF, PDF, etc.) so the classroom materials were accessible to diverse learning needs and styles. 
According to Blair (2006), when materials were presented in electronic formats, the specifi c learning needs of students 
were met as these formats allowed modifi cations in font size, style or colour. Moreover, recording lectures and making 
them available in the Moodle made materials accessible to students with vision and hearing impairment, as well the 
other students at any time. 

Indeed, using the Moodle helped me to offer varied representation of the course content and materials and that 
could allow the students to learn in their preferred means. Furthermore, all students had become able to accesses 
materials from their own computers at anytime they want. The fl exibility, accessibility and usability of the class 
presentations were made easier with the Moodle, regardless of the learners’ sensory abilities or other life pressures. 
Another benefi t is that the Moodle provided multiple means of engagement for students. They could chat with each 
other and with me too through the icon of discussion. In this way, interactions between students and me, and students 
themselves helped students to engage productively with the course materials. 

Instruction

Before using UDL, I used to introduce topics by reminding students about the previous classes and then  keep 
lecturing till the end of the class. As mentioned above, standing in front of the class and being a lecturer for the 
whole two hours of the class was the only way of my instruction. By the end of the class, I normally assigned some 
homework or readings to be done by the next meeting. 

Using UDL approach to learning, a variety of instructional methods was introduced in each lesson in a more 
fl exible and accessible way for the wide range of diversity in the classroom. The teaching methods were now in a 
straightforward and predictable manner. My way of instruction had changed totally to start breaking the two hours 
into smaller portions. I stared normally by warming up and introducing the new topic which takes around 10 minutes. 
Students at this stage were engaged in different ways in each lesson. As an example, questions were asked  to check 
their background about the new topic. The next step was to lecture for around 40 minutes. I used different materials 
like PowerPoint presentation, diagrams on leadership theories development, whiteboard, and videos. Sometimes to 
change, another professor was invited to come and give a short lecture on a certain topic that of his research interest. 

 To engage students in alternative ways, they were divided into small groups of three or four to think how they 
could apply the topic practically in their schools. We spent around 10 to 15 minutes for collaborative group discussion. 
Each group then had to stand at the front of the class and present their discussion which takes 30 minutes. Indeed, 
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working in small groups and presenting gave students extra opportunities to learn by interacting with their colleagues. 
The group work also helped me to engage all students and particularly those who were attentive during the lecture. 
Alternatively to small group work, in each lesson I tried to vary my teaching practices to include, for example, whole 
group discussion, active learning, and problem solving activities in order to maximize learning opportunities for all 
students and to promote inclusiveness.

The last ten minutes of the class, I concluded the class and assign an interactive homework task to keep students 
engaged with the topic. Considering the way of breaking the class into segments, students were engaged with the class 
and not forced to listen only for two hours for a lecture. The variety of activities I offered to students helped them 
to express their learning in different ways and enhance gains of new knowledge. In general, the multiple teaching 
methods worked effectively to engage all my students in the classroom and force them indirectly to demonstrate what 
they have learned.

Assessment 

I recognized that using only a typical fi nal exam and quizzes with such diverse students in my classroom would 
not accurately refl ect what my students had learned. It was not the appropriate way as some students were good 
test-takers, while others were not. Through my teaching experience, I had discovered that some students expressed 
themselves well in writing, others expressed themselves very well orally, and some others through practical projects. 
Accordingly, UDL guided me to give students alternative ways of assessment to express themselves rather than 
exclusively traditional quizzes and exams.

For this course, I offered students the choices of doing a written essay, a practical study or a presentation. They 
had to choose only one of those options and in fact, they could also work in groups of 3 or 4. Most importantly, 
students had to choose their own topics which should be related to the development of school leadership theories, 
but of course they needed my approval at the end. This task equaled 60 per cent of the whole grade of the course. All 
assessment choices were equal in terms of quality, content and grades.

The second task was to keep a weekly refl ective journal which was collected twice in week 6 and 12 of the 
semester. Students were given the choice on how to do this task. The total grade for this task was 10 per cent. Besides, 
students were encouraged to interact in the class and engage with others; I allocate 10 per cent of the total grade for 
my observation of students’ engagement. As it was the standard of the university, a fi nal exam has to be administered 
to students. To reduce its impact on students, a total of 20 per cent of the course grade was assigned for the fi nal exams.

Clearly, students were provided with multiple ways of expressing what they had learned in the course. UDL 
helped me to design various assessments that could be adjusted to many individual differences.

Conclusion   

As a new paradigm in education, UDL worked to create equal access, participation, and engagement to learning 
for all learners, including those with disabilities. Considering my classroom at Sultan Qaboos University, it was a 
mix of heterogeneous student population that required from me to pay attention to such differences and then planed 
to promote inclusion of all students. Indeed, applying UDL had been my intention to remove diversity barriers to 
learning and include all students. The paper had showed how UDL principles were applied to my instruction, course 
materials, and assessment. My course had shifted from “one size fi ts all” curriculum to provide accessible design to 
all students. To do so, the course content and materials were provided in alternative ways and formats, a variety of 
instructional methods was introduced, and alternative ways of assessment were offered. Without doubt, this shift had 
made the course fi tting all diverse students of all learning styles without the need for adaptation or retrofi tting. 
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The Effects of Extension- Education Methods on wheat self-suffi ciency: Case study Iran
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Abstract

The main purpose of this study is investigating the effect of extension - education programs 
in increasing wheat production in Iran. The research design was a descriptive and case study 
method. The population of study was 29 provinces of Iran. Secondary data was used. The result 
shows that extension – education classes had high level (Mean= 44522) rank and Farm day 
program was the least level (Mean = 149) rank in extension- education activities. On the other 
hand, results of t-test revealed that, the area of irrigation farmland, wheat production in irriga-
tion farm land and total wheat production in Iran had signifi cant difference at 0.05 level after 
implement “wheat self suffi ciency program”. Also wheat productivity per hectare in irrigation 
farm land was signifi cant at 0.01 level.
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INTRODUCTION

Nearly 36 % of the total population in the Islamic Republic of Iran (70 million) is living in the rural areas (24 
million) under 4.3 million farm units (2003). Iran was divided into 29 provinces, 252 districts, 680 sub districts and 
more than 70000 villages /settlements. About 50 % of the active rural population with age 10 and above is engaged in 
the agriculture sector, plus 27% in industrial section and 22% in services section.       

 However, a large part of about 62% of its cultivable soil resources, amounting to 33 million hectare (ha) has not 
yet been put to agricultural utilization, and 18.5 million hectare of cultivated land has been utilized at a productivity 
rate of 50-60 percent. Moreover, 33% of agricultural land area is under irrigation, 28 % for rain fed farming, 27% 
under fallow and 12% fruit orchards (Anonymous 2007).  Approximately, out of 30% of total area of the country (165 
million ha), 51 million is characterized by a high or medium degree of cultivability and is considered potentially arable 
land.

Before the oil discovery in 1908, Iran’s economy was based on agricultural activities. Recorded statistics about 
Iranian’s economy indexes between two years include fi rst half of twenty century in 1900 and fi rst years of present 
century in 2008, indicates that Shares of agriculture in GDP reduced from 65 to15 percentages which shows the 
position of the agricultural sector has been weakened than other sectors. Nowadays, Iran’s economy largely thrives on 
production, extraction and export of oil and its derivatives automatically, causing a result that illustrates the agricultural 
sector shares reduced in the country’s GDP (Esfahani & Pesaran, 2009).  .

Historically, collective agricultural surplus had been the main source of the fi nancial self-suffi ciency and despotic 
power of the Iranian provinces (Katouzian, 1979). And it was the largest contributor to Gross National Production 
(GNP) throughout the period 1900-1970 (Bharier, 1971). In recent years, the agriculture sector realized a considerable 
part of the country foodstuff requirements as well as raw material needed in industrial fi elds. 

 The agriculture sector accounted 15% of Iran’s GDP over the period 1991- 2001. The share of agricultural 
products in the total non-oil export is 26%. Moreover, this sector provides almost a quarter of the employment 
opportunities. 

Rural and Agricultural Development Programs in Iran

In a general view, from 1949 to 1978, through the implementation of fi ve National Development Plans and 
particularly after conducting 1962 Land Reform program the rural and agricultural structure of Iran was changed with 
a focus on ownership system in rural areas by the government decree into local utilization of resources and in local 
management. The program was introduced in three stages from 1962 to 1970. 

With the start of the oil boom in 1974, policies moved towards a rapid and centralized industrialization, 
modernization and urbanization. Now the increasing low attention to the rural life and agriculture sector led to its 
gradual depletion. The result was a dislocation of rural communities, fractions of which were ultimately attracted to 
the urban areas, seeking better wages in industry and service sectors. The villages faced serious structural problems, 
such as migration, lack of employment opportunities, lack of necessary facilities, and weak terms of trade (Emadi 
2003). 

Accordingly, from a position of relative agricultural self – suffi ciency in the mid 1960s, Iran became one of the 
leading food–importing countries of the world. The contribution of agriculture to the GNP declined from 30.1 percent 
in 1959 to 9.2 percent in 1976 (Sharbatoghlie 1991). 

After the revolution of 1979 as a grassroots movement, infrastructural services including health, education and 
basic needs, rural infrastructure and agricultural services enhanced. The revolutionary government recognized the 
need to identify and utilize the potential resources that existed in the villages, through appropriate institutions and 
participatory mechanism. Generally in the post revolutionary period through implementation the fi rst, second and 
a part of the 3rd National Development Plans, agricultural and rural development policies have been operated by 
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two separate ministries: Ministry of Agriculture (1960 -2000) and the Ministry of Jihad-e-Sazandegi (1978 – 2000). 
These two ministries have merged since Jan, 2000 and all the above-mentioned functions have been conducted by the 
Ministry of Jihad-e-Keshavarzi and it expects to have more impacts and determine pattern for rural and agricultural 
advancement. 

So accordingly, increasing the level of farmers’ income and rural population’s life quality, sustainable rural 
development and poverty alleviation, empowering private and cooperative sectors are the most important general 
policies in the Forth National Plan that will be conducted to fulfi ll the next 20 years perspective’s goals of the country.

In Iran after the Islamic Revolution, working with people was the highest priority of rural development policies. 
To this end: 1) institutionalization of people participation for creating appropriate structure and organization for 
work, and 2) training and empowering rural people for encouraging active participation in development process were 
implemented under the various rural development projects.

Some successful projects implemented by the Ministry of Jihad-e-agriculture during last two decades are: 1) rural 
Islamic councils; 2) rural co-help houses; 3) construction groups; 4) rural youth clubs; 5) rural extension animators; 
6) rural productions cooperatives; 7) cooperatives for natural resource management; and 8) entrusting range lands to 
animal keepers and range farmers. 

Nevertheless, the most important characteristic of the rural and agricultural administration system was the dominant 
centralized and top-down, local decision making, governmental and service demanding system and emphasizing on 
eco-centric approach were the major features of rural development process during the last decades in Iran.

Accordingly, conventional extension system in Iran is governmental, simplifi ed, centralized, standardized/
uniformed and top down approach. 

Moreover, employing diff erent strategies in agriculture sector aff ected the agricultural extension system in past 
fi ve decades in Iran. On the other hand, lack of eff ecti ve farmers’ parti cipati on in the process of planning, implementi ng 
and evaluati ng the acti viti es are the most important organizati onal features of nati onal extension system in Iran. In 
additi on, majority of farmers in Iran are resource poor and small farmers (43% of 4.3 million households), and middle 
income farmers and relati vely rich farmers are among the clientele of extension services. 

In this situati on the major issues confronti ng the agricultural development and extension in Iran are: 1) low 
level of producti vity in some of the major agricultural products; 2) inadequacy of access of extension services to 
poor- resource farmers; 3) insuffi  cient acti ve interacti on among the major stakeholders in the process of agricultural 
knowledge management.

According to the above menti oned challenges, applying parti cipatory approaches like promoti ng local and 
grassroots organizati ons in agriculture sector parti cularly in extension system for diff usion of useful innovati ons 
in agricultural knowledge and informati on systems is an important strategy of extension system in Iran. Therefore 
the agricultural extension and educati on system in Iran is shift ing from a supply-driven approach to demand-driven 
approach to meet the real rural people's and farmers needs. 

METHODOLOGY

The main purpose of this study is investigation the effect of extension - education programs in increasing wheat 
production in Iran.  The research design is descriptive with case study method. The population of the study was 29 
provinces in Iran. The data used in this study is based on secondary data. Independent variables were: extension-
education methods. 31 educational approaches were used in all provinces and it categorized in 13 extension-education 
methods.
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FINDINGS

Table 1 shows the result of ranking extension – education methods in Iran.

Table 1. Ranking of use of educational methods in extension services in Iran (2003-2004)

Extension Method       F    S.D Mean N(Provinces) Rank
Extension education class 1,276,031 38353,29 44522,7 29 1
Extension publication 738,461 36702,96 29681,4 26 2
Consulting workshop 139,801 10020,51 5531,1 26 3
Farmer Demonstration 130,428 7408,96 4491,8 26 4
Farmer visits 68,932 3175,09 3139,2 25 5
Radio Farmers 35,857 3457,27 2770,6 17 6
Slides and photos 17,288 752,44 844,00 22 7
T&V(visit extension agents) 1,520 1090,59 843,4 19 8
Technical Meeting 5,630 701,84 643,2 11 9
T.V Farmers Program 11,061 557,11 586,6 19 10
Workshop of founds 4,049 363,39 273,9 15 11
Radio school 1,427 208,16 159 9 12
Farm day Program 3,135 232,92 149,2 21 13

The results of the table-1 shows that the extension-educati on classes (mean = 44522.7), extension publicati on 
(mean = 29881.4) and consulti ng workshop (mean = 5531.1) had high ranks between all extension approaches; and 
farm day program (mean = 149.2), radio programs (mean = 159) and workshop on the research fi ndings had lowest 
rank between all programs in extension approaches.

The dependent variables were : area of irrigati on farmland , dry farmland, total area farmland, wheat producti on 
in irrigati on farmland, wheat producti on in dry farmland and total wheat producti on ; and the producti vity of wheat 
in irrigati on farmland and dry farmland  in Iran between 2003 – 2004, it shows in graph(1) .

Graph 1
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The result of the paired samples t-test show that in the area of irrigation farmland cultivated for wheat there was 
a signifi cant difference between 2003 and 2004 in Iran at 0.01 level and there was signifi cant difference in production 
of wheat in irrigation farmland between 2003 and 2004 at 0.01 level in Iran.

Also, the result of t-tests show that the total production of wheat was signifi cant difference at the 0.01 level in Iran 
between 2003 and 2004; and there was signifi cant difference in productivity of wheat in irrigation farmland between 
2003 and 2004 in Iran at the 0.01 level and there were no signifi cant differences in the area of dry farmland, total 
wheat farmland. Wheat production in dry farmland and productivity in dry farmland, in table 2 shows them as well as:

Result of multiple Regression enter method shows only one independent variable (workshop on research fi ndings) 
came into the regression equation and it explain 96.3% of the changes of dependent variable ( total production of 
wheat) and it also signifi cant difference at 0.05 level. According to regression equation 3.7% of the changes in total 
production of wheat were related to other variables that it wasn’t in this study.

Regression Equation: 

Y´= a + b1x1 + b2x2 +…+ bnxn

Y´= -112676+5488.95(workshop on research fi ndings) 

Y´= - 112676 +5488.953(.037)

CONCLOUSION  

The results show that the rank of irrigation wheat land, dry wheat land, total production of wheat, and rank of 
productivity in irrigation land had signifi cant differences between 2004                                                                                and 2003yrs and many preceding years, in 
the past decade of 2004 import of wheat in Iran was about 4,000,000 tones per year. After merging the two involved 
ministries in agriculture sector in Iran in 2000, one of the important goals of the new agriculture Ministry (Jihad-e- 
keshavarzi Ministry) was self suffi ciency in crop production such as; Wheat, Maize, etc. Thus wheat self-suffi ciency 
happened in 2004yer. The result of regression shows that only one of the extension methods came in to the regression 
equation and it was signifi cant. Other educational approaches were not signifi cant, so it can be said that, the other 
policies such as: crop insurance, guaranteed purchase, suitable agricultural loans and other supported policies for 
farmers which could explain the increase of wheat in Iran during this year.
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Table 2 shows result of t-test for different farm lands and productivity in Iran provinces between 2003 – 2004.

Paired Samples Test

-5715.80 7776.34204 1469.591 -8731.15 -2700.45 -3.889 27 .001

-1875.52 30122.43019 6024.486 -14309.4 10558.41 -.311 24 .758

-7140.87 25819.73005 4794.604 -16962.2 2680.4276 -1.489 28 .148

-37996.0 51389.10606 9711.628 -57922.6 -18069.4 -3.912 27 .001

-3442.51 57468.64445 11730.74 -27709.4 20824.37 -.293 23 .772

-39567.5 59732.20871 11091.99 -62288.4 -16846.6 -3.567 28 .001

-269.2225 344.86994 65.17429 -402.9491 -135.4959 -4.131 27 .000

-14.8272 256.79597 51.35919 -120.8274 91.1730 -.289 24 .775

irrigation lands per
hactar in2003 -  irrigation
land in 2004

Pair
1

dryland per hactar
in2003 - dryland in 2004

Pair
2

total farmland in2003 -
total farmland in 2004

Pair
3

production in irrigation
land by ton in 2003 -
production in irrigation
land  by ton in 2004

Pair
4

production in dryland by
ton in2003 - production
in dryland by ton in 2004

Pair
5

total production of wheat
in 2003 - total production
by tons in 2004

Pair
6

productivity in irrigation
land per hactar by kg in
2003 - productivity of
irrigationland by kg in
2004

Pair
7

productivity in dryland per
hactar by kg  in 2003 -
productivity 0f dryland by
kg in 2004

Pair
8

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

Result of T-test:
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PISA 2009 SONUÇLARINA GÖRE EN BAŞARILI KENT OLAN ŞANGAY’IN EĞİTİM 

SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

Mehmet Okutan*                        Betül Belkıs Okutan**

Özet

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) tarafından 2000 yılından beri üç yılda bir düzenlenmekte olup 15 yaş grubu 
öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan uluslararası 
bir araştırmadır. 2009 yılında PISA’ ya 32’si OECD ülkesi olmak üzere toplam 65 ülke katılmıştır. 
İlk defa 2009’da PISA’ ya katılan Şangay, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ekonomik açıdan 
yüksek standartlara sahip Avrupa Birliği üyesi ülkeleri bile geride bırakarak okuma becerisi, 
fen okuryazarlığı ve matematik okuryazarlığını kapsayan üç alan değerlendirmesinde de birin-
ci olmuştur. PISA’ daki sonuçlara baktığımızda Şangay’ın, Çin’in eğitim merkezi olarak ka-
bul edildiğini ve eğitimi ne kadar ciddiye aldığını açıkça görmekteyiz. Bu çalışmanın amacı, 
yaklaşık 21 milyon nüfusuyla Çin’in en büyük kenti olan Şangay’ın eğitim sistemini incelemektir. 
Bu makalede, Şangay’ın eğitim sistemi, amaç, yapı, öğretmen yetiştirme, sınıf ortamları, müfre-
dat, eğitim denetimi, eğitim fi nansmanı ve sınav sistemleri açısından ele alınmaktadır. Hedef, 
Şangay eğitim sistemini başarılı kılan faktörleri ortaya çıkarmak ve dünyanın en iyi okul sistemi 
olarak kabul edilen yapının nasıl kurulduğunu ana hatlarıyla göstermektir. 

 Anahtar Sözcükler: PISA, Şangay (Çin), eğitim Sistemi.

Abstract

PISA (Programme for International Student Assessment) is an international study which is 
held by OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) every three years 
since 2000 in order to assess the skills and knowledge of 15-year-old students. 65 countries 
including 32 OECD member countries participated in PISA 2009. Shanghai which participated 
in PISA for the fi rst time in 2009 topped at the fi rst rank in reading, science and mathematics 
surpassing the European Union countries such as United Kingdom, France, Germany which 
have the highest standards economically. When we look at the PISA 2009 results, we clearly see 
that Shanghai is considered of the education center of China and takes the education seriously. 
The aim of this study is to analyse the education system of Shanghai which is the largest city 
by population of nearly 21 million of the People’s Republic of China. In this article, the Shang-
hai’s education system in terms of the education policy, structure, teacher training, classroom 
environments, curriculum, supervision, education fi nance and students’ assessment  systems is 
discussed.

Key words: PISA, Shanghai (the People’s Republic of China), education system.
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GİRİŞ

Kısa adı PISA olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, OECD tarafından 2000 yılından beri üç yılda 
bir uygulanmakta olan ve 15 yaş öğrencilerini Matematik, Fen okuryazarlığı ve Okuma becerisi alanında değerlendiren 
bir araştırmadır. Bu programda; okuma – anlama – değerlendirme, matematik ve fen bilimleri alanlarında 9 yıllık 
bir dönemde, üçer yıl arayla yapılan sınavlardan elde edilen sonuçlarla değişik ülkelerdeki öğrencilerin bilgileri, 
yetenekleri ve kazandıkları becerilerin zaman içinde izlenmesi hedefl enmektedir. PISA projesine katılan ülkelerdeki 
öğrencilerin okuma becerileri, matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirilmesinin yanında eğitim 
çıktılarını ve öğrencilerin başarı düzeylerindeki faklılıklarını da görmek mümkün olmaktadır. PISA projesindeki 
temel değerlendirme çerçevesi, üç yılda bir yapılan uygulamalar arasında karşılaştırma yapabilmek amacıyla 
değiştirilmemektedir. Bu durum, uzun vadede, ülkelerin eğitim standartlarındaki gelişmeleri politika değişiklikleri ile 
ilişkilendirmelerine ve uluslararası kriterlere göre eğitim çıktılarındaki değişim hakkında daha fazla bilgi edinmelerine 
olanak sağlamaktadır (MEB, EARGED, 2009).

PISA’nın temel hedefi , öğrencilerin belli bilgileri edinip edinmediklerini belirlemek değildir. Bu araştırmayla 
hedefl enen sonuç, bu gençlerin bilgi ve becerilerini gerçek ortamlarda ne derece kullanabildiklerini ve güncel sorunları 
çözümlemede bu edinimlerine ne derece hâkim olduklarını belirlemektir. PISA, katılımcı ülkelere okul sistemleriyle 
ilgili bilgileri ve yapılması gerekenleri şöyle sıralamaktadır :

• Zorunlu eğitimin sonlarına doğru teorik ve temel yeti alanlarında öğrencilerin bilgi ve becerilerinin profi linin 
belirlenmesi. Bu profi llerle okul sistemlerinin karakteristik güçlü ve zayıf yanları belirlenerek zayıf yanları 
için iyileştirme talebinde bulunulabilir.

• Başarı sonuçlarıyla gençlerin ve okulların özellikleri arasındaki bağlantı önemlidir. Bu tür bağlantıların 
bilinmesi hem okul sistemlerinin verimiyle ilgili duruma ışık tutacak, hem de eksikleri gidermeye yönelik 
bazı ipuçları verecektir (Savran,2004).

PISA 2009’da değerlendirme çerçevesine ilişkin alt boyutlar şu şekilde tanımlanmaktadır:

• Öğrencilerin her bir alanda sahip olması gereken bilgi

• Her bir alana ilişkin düşünme süreçleri

• Öğrencilerin bilimsel problemlerde karşılaştı ğı bağlamlar

• Öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutum ve eğilimleri (MEB, EARGED, 2009).

Başlangıçta OECD’ye üye ülkelerin katıldığı PISA, günümüzde dünya genelinde yapılan en önemli araştırmalardan 
biri haline gelmiştir. PISA 2009 araştırmasına, OECD üyesi 32 ülke ile üye olmayan 33 ülke katılmıştır.

PISA 2009’a Katılan OECD Üyesi Ülkeler

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çek Cumh., Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, 
İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Slovak Cumh., Slovenya, Şili, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan.

PISA 2009’a Katılan Diğer Ülkeler

Arjanti n, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Estonya, Hırvati stan, Hong Kong(Çin), İsrail, Karadağ, 
Katar, Kırgızistan, Kolombiya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Makao(Çin), Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, 
Şangay(Çin), Singapur, Ürdün, Dubai, Kazakistan, Tayland, Trinidad ve Tobago, Arnavutluk, Panama, Taipei(Çin), 
Tunus, Uruguay, Peru (OECD, 2010).

PISA 2009 okuma becerileri alanında, katılan tüm ülkeler içerisinde ortalama başarı puanı en yüksek olan kent 
556 puanla Şanghay-Çin’dir. Bu kenti Kore, Finlandiya, Hong Kong-Çin ve Singapur takip etmektedir. 
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Fen okuryazarlığı alanında katılan tüm ülkeler içerisinde ortalama başarı puanı en yüksek olan kent 575 puanla 
Şanghay-Çin’dir. Finlandiya, Hong Kong-Çin, Singapur, Japonya sıralamada bu kenti takip etmektedir.

Matemati k alanında, katı lan tüm ülkeler içerisinde, Şanghay-Çin 600 puanla en üst sırada yer almakta, bu kenti  
sırasıyla Singapur, Hong Kong-Çin, Kore ve Finlandiya takip etmektedir (OECD, 2011).

Şangay, ilk defa PISA’ya katı lmasına rağmen üç alanda da 1. olmuş ve üstün başarı göstermişti r. Bu nedenle bu 
kenti n eğiti m sisteminin incelenmesi büyük önem teşkil etmektedir.

Problem Cümlesi

Şangay’ın 2009 PISA’da başarılı olmasının sebepleri nelerdir?

Alt Problemler

Şangay’ın 2009 PISA’da başarılı olmasıyla, eğitim sisteminin amaç, yapı, öğretmen yetiştirme, sınıf ortamları, 
müfredat, eğitim denetimi, eğitim fi nansmanı ve sınav sistemleri bakımından nasıl bir ilişki vardır?

Araştırmanın Önemi

Şangay’ın 2009 PISA’da başarılı olmasının sebeplerini belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma, bu kentin 
eğitim sistemini amaç, yapı, öğretmen yetiştirme, sınıf ortamları, müfredat, eğitim denetimi, eğitim fi nansmanı ve 
öğrencinin değerlendirilmesi (sınav sistemleri) yönünden incelemek, öneriler sunmak ve bu alanda yapılacak diğer 
çalışmalara da kaynaklık etmek açısından önemli görülmüştür.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmış ve bu çalışmada sunulan bilgiler alan taraması ile elde 
edilmiştir.

Araştırma Grubu 

Araştırma grubu, 2009 PISA’da Matematik, Fen ve okuma becerisinde 1. olan Şangay (Çin)’ın eğitim sistemini 
kapsamaktadır.

BULGULAR ve TARTIŞMA 

 Bir ülkenin eğitim sisteminin nitelikli olması şüphesiz ki tek bir nedene bağlanamaz. Bu bölümde PISA’da 
üstün başarı elde eden Şangay’ın eğitim sisteminin arkasında yer alan etmenler  incelenmiştir. Bu etmenler aşağıdaki 
şekildedir:

1. Amaç (Eğitim politikası)

2. Yönetim Yapısı

3. Öğretmen Yetiştirme

4. Okul ve sınıf ortamları

5. Müfredat

6. Eğitim Denetimi

7. Eğitim Finansmanı

8. Öğrencinin değerlendirilmesi.
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 Eyalet düzeyi şehir yapısına sahip Şangay, yaklaşık 21 milyon nüfusuyla Çin’in en kalabalık kentidir. 
Şangay, ülkede temel eğitimin en fazla gelişme gösterdiği ve Çin’de 9 yıllık zorunlu eğitimin uygulanmaya başladığı 
ilk bölgedir (Şangay Belediyesi Eğitim Komisyonu, 2011). Şangay 2009 istatistiklerine göre (Şangay Belediye İdari 
Teşkilatı, 2010) zorunlu eğitimde okullaşma oranı %99,9; genel ve mesleki eğitimde %97,7; okul öncesi eğitimde 
ise %98’dir (OECD, 2011). 2009’da ilk defa PISA’ya katılan ve bütün becerilerde ilk sırada yer alan Şangay’ı özel 
olarak ele almadan önce Çin Halk Cumhuriyeti eğitiminin tarihsel süreci ve eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi 
gerekmektedir. 

Tarihsel Bağlamda Çin Eğiti m Sistemi

1949 yılına kadar çok geri bir durumda olan eğitim, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyetinin kurulmasından bu 
yana, hızlı bir gelişim göstermiştir. Ancak 1966-1976 yıllarını kapsayan “Kültür devrimi” dönemi, ülkenin ekonomik, 
kültürel, tarım, sanat ve bilim alanlarını olumsuz biçimde etkilerken eğitim sistemi de bu olumsuzluktan payını 
almıştır. Bu süre içerisinde okulların birçoğu kapatılmış, öğretmenler maden ocaklarına ve tarlalara sürgün olarak 
gönderilmiştir. 1978 yılında tekrar Çin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak atılımlar yapılmaya başlanmıştır. 
Ekonomik yapının yeniden düzenlenmesi, siyasi sistemin aksayan yönlerinin düzeltilmesi, eğitim sistemindeki 
reform hareketleri son derece hızlı ve programlı olarak uygulamaya konmuştur. 1985’te yerel yönetimlerin temel 
eğitimden sorumlu olması yönündeki prensipleri içeren “Eğitim Yapısı Hakkındaki Reform Kararları” yayınlanmıştır. 
1986’da“Çin Halk Cumhuriyeti’nin Zorunlu Eğitim Kanunu” yürürlüğe girmiş ve bu kanunla birlikte temel eğitim 
9 yıla çıkarılmıştır. 1993 yılında hükümet tarafından ilan edilen “Çin Eğitim Reformu ve Geliştirme Platformu” Çin 
eğitim sistemindeki gelişmenin hedefl erini içerir. Ekonomik, siyasal ve sosyal alanda kalkınma sağlanabilmesi için 
eğitime birinci sırada önem verilmesinin gerekliliğini açıklayan bu reform paketine 1996 yılında, 9 yıllık zorunlu 
eğitimin tüm ülke çapında yaygınlaştırılması, yaşam boyu eğitimin desteklenmesi, mesleki eğitime verilen önemin 
arttırılması gibi yeni hedefl er eklenmiştir (TUGEB, 2010; Sezgin,2008).

Çin Eğitim Sisteminin Amaçları (Eğitim Politikası)

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasında Çin eğitiminin genel amaçları,  aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir:

Madde 19: Eğitim 

Devlet, sosyalist eğitimin gelişmesini üstlenir ve tüm milletin bilimsel ve kültürel seviyesini yükseltmek için 
çalışır.

Devlet çeşitli tipteki okulları kurar ve yönetir. Zorunlu eğitimi evrenselleştirir, okul öncesi eğitimi olduğu kadar, 
orta dereceli eğitim, mesleki eğitim ve lise eğitimini de destekler.

Devlet, cehaleti yok etmek için eğitim olanaklarını geliştirir; işçiler, köylüler, devlet görevlileri ve diğer çalışanlar 
için yaygın eğitim kadar politik, bilimsel, teknik ve profesyonel eğitim sağlar. Halkının, bağımsız çalışma sayesinde 
eğitimli hale gelmesini teşvik eder.

Madde 46: Eğitim Hakkı ve Görevi

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının, eğitim alma hakkı olduğu kadar eğitim alma yükümlülükleri de vardır. 

Devlet, çocukların ve gençlerin ahlaki, zihinsel ve fi ziksel yönden çok yönlü gelişmelerini destekler (ÇHC. 
Anayasası,1982) .

Şangay Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı

Çin’de temel eğitim, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu altındadır. Eyaletlerde ise eğitimden eğitim komisyonları 
sorumludur. Eyalet düzeyi şehir yapısına sahip Şangay’da da eğitim komisyonu bulunmaktadır. Bölgelerde ise eğitim 
büroları bulunur. Bunlar, Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitim Bölümü altında faaliyetlerini yürütürler.  Üniversiteler 
özerk bir yapıya sahiptir (OECD,2011).
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  Şangay’da okulların idaresi yerel yönetimlere bırakılmıştır ve İki-Kademeli Yönetim sistemi (Two-tier 
Management System) uygulanmaktadır. Eyalet hükümeti ile eğitim komisyonu kentteki eğitim kanununu hazırlar, 
denetler ve değerlendirir. Bölgedeki yerel yönetimler de kendi yetki alanlarındaki okulların iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesinden sorumludur (Shanghai Education, 2007).

Öğretmen Yetiştirme

Öğretmen eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim olmak üzere iki bölümden oluşur. Hizmet öncesi eğitim, 
üniversiteler ve kolejler gibi eğitim kurumları, hizmet içi eğitim ise eğitim enstitüleri ve öğretmenlere yönelik hizmet 
içi eğitim okulları tarafından verilir. Şangay, ülkede öğretmenler için sürekli mesleki eğitim talep eden ilk bölgedir. 
Bütün öğretmenler 5 yıl boyunca toplam 240 saat mesleki eğitim almak zorundadır.  Hizmet içi eğitimini tamamlayan 
öğretmenler, akademik sertifi ka almaya hak kazanırlar. Çok sayıda öğretmen yüksek lisans mezunudur. Şangay’da 
öğretmenler mesleki statülerine göre 4 derece olarak sınıfl andırılmıştır. Bir üst dereceye geçmek, öğretmenlerin iyi 
ders anlatma kapasitelerine, mesleğe yeni başlayan öğretmenlere katkıda bulunmalarına ve dergi ya da gazetelerde 
eğitimle ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili yayımlanmış makaleleri olmalarına bağlıdır. 1997’den itibaren üniversite 
eğitimi paralı olmaya başlayınca, devlet, öğretmen adaylarına üniversiteye girişte öncelik tanımıştır. Ekonomide 
dalgalanmanın görüldüğü Şangay’da   öğretmenlik sabit geliri olan ve tercih edilen bir meslektir (OECD,2011).

Okul ve Sınıf Ortamları

Ulusal politikaları gereğince devlet okullarında temel eğitim hızlı bir şekilde gelişme kaydetmiştir. 1999’da 
uygulanmaya başlanan standart okul projesiyle, kırsal kesimdeki okulların eğitim kalitesi merkezdeki okullarla 
eşit seviyeye getirilmiş, böylelikle eğitimde standartlık sağlanmıştır. 2002 itibariyle 13’ten fazla modern yatılı okul 
kurularak toplamda 240 milyon dolar harcama yapılmıştır. Zihinsel ve fi ziksel engelli öğrenciler için özel eğitim, 
okul öncesi ve ilköğretim programının ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün görme ve duyma engelli öğrenciler zorunlu 
eğitimlerini tamamlarlar.Ancak lisede bu sayı %60’lara kadar düşer (Doing Business in Shanghai,2004).

Çin’de genellikle sınıfl ar kalabalıktır; ulusal normlara göre bu sayı 50’dir. Hatta kırsal kesimlerde sayı 80’leri bulur.  
Ancak Şangay’da eğitimde verimi sağlamak ve öğretmenlerin iş yükünü hafi fl etmek için sınıfl ardaki öğrenci sayıları 
azaltılmış ve kalabalık sınıfl arda mümkün olmayan öğrenci merkezli etkinliklere ağırlık verilmiştir. Hatta şimdilerde 
öğretmenlerin performansı, öğrenci katılımına ayrılan zaman ve bu etkinliklerin ne kadar iyi düzenlendiğine göre 
değerlendirilir. Bazı sınıfl arda öğrenci etkinliklerini kaydeden kameralar vardır. Şangay’daki okullarda öğrencinin 
derslere tam katılımı esastır, devamsız öğrencilere müsamaha gösterilmez. Öğrencinin öğrenmeye katılımı sadece 
okul dersleriyle sınırlı değildir. Ev ödevleri, öğrencilerin öğrenme etkinliklerinin önemli bir parçasıdır. Şangay’da 5 
çocuktan 4’ü sınavlara takviye amaçlı, dershaneye  gitmektedir. Aileler, çocuklarının sınavlarda başarılı olmaları için 
dershaneleri çok önemserler. Bunun yanında öğrenciler sanat ve spor eğitimi okullarına devam eder. Bu okullar pahalı 
olsa da aileler destekler. Şangay okullarında her öğrenci, günde bir saat beden eğitimi dersine katılmak zorundadır. 
Okullarda, öğrenciler  sağlık, spor ve temizlik gibi konularda bilinçlendirilir; sabah dersten önce bir saat egzersiz ve 
her gün sırayla sınıf temizliği öğrencilerin eğitimlerinin bir parçasıdır (OECD,2011).

Öğretim Programları (Müfredat)

 Şangay, öğretim programını merkeze alarak eğitimde reform gerçekleştirmiş ve diğer bölgelere de öncülük 
etmiştir. Kaliteli bir eğitim için “sınav merkezli” eğitim sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini savunmuştur. 2008’den 
beri uygulanan yeni öğretim programı 3 bileşenden oluşmaktadır: Her öğrencinin alması gereken zorunlu müfredat, 
öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda aldıkları seçmeli müfredat ve öğrencileri araştırma yapmaya, yaratıcı 
ve eleştirel düşünmeye, öğrenmeyi öğrenmeye sevk eden ekstra müfredat. Ulusal müfredatın uygulanmasında okullar, 
esnek hareket edebilir, okullarında okutacakları kitapları seçebilirler. Öğretmenler, öğrencilerin ilgi, yetenek ve 
potansiyelleri doğrultusunda öğretim yöntemlerinii belirleyebilirler (SHMEC, 2011).
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Şangay’da zorunlu eğitim müfredatı (Çince, Matematik, İngilizce) ile birlikte spor, sanat, çevre bilinci gibi 
ekstra öğretim programı etkinliklerine önem verilir. Bu etkinliklerle çocukların öğrenim hayatının zenginleştirilmesi 
amaçlanmaktadır (Doing Business in Shanghai,2004). Öğrencinin sürekli gelişmesini hedefl eyen eğitim sistemi 
benimsenmiştir. Ayrıca öğrencilerin ahlaki gelişimleri de önemsenmektedir; vatan sevgisi, hayatı anlama, davranış 
disiplini, kanun bilinci, düşünce eğitimi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Çocukların kişilik gelişimi için sosyal 
sorumluluk eğitimi de müfredatta yer alır. Öğrencilere insanlarla nasıl iletişim kuracakları ve nasıl bir sağlıklı yaşam 
sürecekleri öğretilir. Okullar, temel sağlık bilgisi eğitimine de büyük önem verirler. Sağlıklı bir nesil için “Günde bir 
saat spor” prensibi benimsenmiştir (SHMEC, 2011).

Eğitim Denetimi ve Eğitim Finansmanı

Ulusal eğitim sisteminin denetimi, Eğitim Bakanlığı’nın yetkisindedir. Eğitimciler, ulusal öğretim programında 
yer alan hedefl er doğrultusunda denetlenir. Denetimler, eyalet hükümetlerinde bulunan eğitim komisyonlarının 
sorumluluğundadır. Öğretmenlerin terfi  ve ödüllendirilmelerinde, öğretmenler okul müdürü ya da bölge eğitim 
memurları tarafından gözlemlenir  (SHMEC, 2011).

Şangay’da temel eğitim masrafl arını yerel hükümet karşılar. Ancak, bütçe açığı olan bölgelere transfer ödemeleri 
aracılığıyla eyalet hükümeti tarafından mali destek sağlanır. Eğitim komisyonu, eğitim bütçesi hazırlanmasına katkıda 
bulunur, özel ödeneklerin kullanılmasını ve yönetimini denetler. Üniversiteleri de devlet desteklemektedir. (SHMEC, 2011).

2010 yılında Şangay’ın eğitime ayırdığı pay 6318  milyon Euro’dur. 2009’da öğrenci başına yapılan harcama, 
ilkokulda 1734 Euro, ortaokulda 2118 Euro, lisede 2973 Euro ve yükseköğretimde 3306 Euro’dur (Guo-ping,2011:7).  

Öğrencinin Değerlendirilmesi (Sınav Sistemleri)

Bu bölümde öğrenci değerlendirmesinden önce Şangay eğitim sistemiyle ilgili genel bilgi vermekte fayda vardır.

Şangay’da temel eğitim(3-17 yaş), okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokulu (5+4+3) kapsamaktadır. 3 yaşından 
6 yaşına kadar devam eden okul öncesi eğitim zorunlu değildir. İlkokul (6-10 yaş) ve ortaokul (11-14 yaş)’un  1. 
devresini kapsayan, 6-15 yaş arası olan zorunlu temel eğitim dokuz yıldır. Zorunlu eğitimde okullaşma oranı 
%100’dür. Ortaokul, akademik ve mesleki olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Akademik ortaokul da düşük ve yüksek 
ortaokul olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 11-14 yaş arası olan 1.devre akademik düşük ortaokuldur. 15-17 
yaş arası öğrenciler akademik yüksek ortaokula ya da mesleki yüksek ortaokula devam ederler. Öğrenciler daha sonra 
isterlerse üniversiteye devam eder ya da yüksek mesleki eğitim alırlar (Guo-ping,2011:7). 
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Şangay Okul Sisteminin Yapısı (Guo-ping,2011:7)

Zorunlu eğiti m boyunca, öğrenciler her dönem, okul yılı sonunda biti rme veya kontrol sınavlarına girerler. Ayrıca, 
lise eğiti mine devam edecek öğrenciler için yerel giriş sınavları zorunludur.  

1985’ten beri Şangay hükümeti , ulusal hükümeti n izniyle kentlerinde uygulamak üzere kendi müfredatlarıyla 
uyumlu bağımsız bir yükseköğreti me giriş sınavı uygulamaktadır. 2001’den iti baren sınav  3+X şeklini almıştı r: Çince, 
İngilizce ve Matemati k yanında öğrencilerin girecekleri bölüme göre sorumlu oldukları ders ya da dersler. Bölüm 
dersleri sınavları, yazılı ya da sözlü şeklinde olabilir veya yetenek testlerinden oluşabilir (OECD,2011).

Üniversite giriş sınavlarında sorular, sadece öğreti m programında yer alan bilgilerden oluşmaz aksine öğrencilerin 
şimdiye kadar edindikleri bilgi ve kazanımları gündelik hayata ne kadar başarıyla uygulayabildiklerini ve daha önce 
karşılaşmadıkları sorunlara nasıl yaklaştı klarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Şangay kenti nin yerel sınavlarında 
çoktan seçmeli sorular kaldırılmıştı r (OECD,2011).

SONUÇ

Yaklaşık 21 milyon nüfusuyla Çin’in en kalabalık şehri olan Şangay’ın, ilk defa katıldığı PISA’da 65 ülkeyi 
geride bırakarak okuma, fen ve matematik becerilerinde en üst sırada yer alması hiç şüphesiz tesadüf değildir. Bu 
yüksek performans ABD dahil Pisa’ya katılan diğer ülkelerde de geniş yankı uyandırmış ve kendi eğitim sistemlerini 
yeniden gözden geçirmeye  sevk etmiştir. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin tarihine baktığımızda içinde bulundukları siyasi süreçten eğitim sisteminin de direkt 
etkilendiğini görürüz. Eğitimin bugünkü seviyeye gelmesinde temel etkenin, 1985’ten beri aralıklarla başarıyla 
uygulanan reformlar ile en son 2010 yılında yapılan ve 2020 yılını da içine alan uzun vadeli eğitim reformu olduğunda 
şüphe yoktur. 1985’te yerel yönetimlerin temel eğitimden sorumlu olması yönündeki prensipleri içeren “Eğitim Yapısı 
Hakkındaki Reform Kararları”nın yayınlanması, 1986’da“Çin Halk Cumhuriyeti’nin Zorunlu Eğitim Kanunu” ile 9 
yıllık zorunlu eğitime geçilmesi ve 1993 yılında hükümet tarafından ilan edilen “Çin Eğitim Reformu ve Geliştirme 
Platformu” ile Çin, eğitimde büyük bir reforma gitmiştir. Çin, yaptığı ve yapmakta olduğu bu reformlarla ülkede 
ekonomik, siyasal ve sosyal alanda kalkınma sağlanabilmesi için birinci önceliklerinin eğitim olması gerektiğinin 
farkına varmıştır.

Şangay, ülkede eğitimde reforma giden ve zorunlu eğitimde okullaşma oranının %100 olduğu ilk şehir olma 
özelliğine sahiptir. Sınav sisteminde köklü değişikliğe giderek ezberciliğe dayalı, sınav odaklı eğitim sisteminden, 
araştırmaya dayalı, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik eden eğitim sistemine  geçiş yapmıştır. 1985’ten beri 
Şangay hükümeti, ulusal hükümetin izniyle kentlerinde uygulamak üzere kendi müfredatlarıyla uyumlu bağımsız bir 
yükseköğretime giriş sınavı uygulamaktadır. Yeni sınav sistemiyle çoktan seçmeli sorular kaldırılmış, öğrencilerin 
kazandıkları bilgi ve becerileri günlük hayatta ne kadar kullanabildiklerini ölçmek amaçlanmıştır. PISA’da ölçülmek 
istenen de 15 yaş grubu öğrencilerin temel eğitim süresince ne öğrendikleri değil, gündelik yaşamlarına öğrendiklerinin 
ne kadarını uyarlayabildikleridir. Şangay da eğitim sistemleriyle bunu hedefl emektedir.

Bir diğer önemli nokta da Şangay’da okulların özerk bir yapıya sahip olmasıdır. Okullar, yerel hükümet tarafından 
kendi öğretim programlarını uygulamaya teşvik edilir, her okul zorunlu müfredat yanında kendi şartlarına uygun 
öğretim programını uygulama ve okutacakları kitapları seçme hakkına sahiptir.

Yine bu reformlardan biri de okulların standardize edilmesi, böylelikle eğitimde eşitliğin sağlanmasıdır. Yani 
kırsal kesimdeki okullarla merkezdeki okulların eğitim kaliteleri eşit hale getirilmiştir. Bu da başarılı performans 
sergileyen okullardaki bir grup öğretmen ve okul müdürünün “zayıf” okullara önderlik etmesiyle sağlanmıştır.

Kaliteli bir eğitim, kuşkusuz nitelikli, donanımlı, motivasyonu yüksek, işini severek, ve önemseyerek yapan  
öğretmenlere bağlıdır. Şangay, ülkede öğretmenler için sürekli mesleki eğitim talep eden ilk bölgedir ve bölgede 
öğretmenlik eğitimi, eğitim sisteminin en temel sorunudur. Yapılan reformlarla öğretmen eğitimi revise edilmiştir.
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Bir ülkenin eğitim sisteminin çağın gereksinimlerini yakalaması ve ihtiyaçlara karşılık vermesi için uygulanabilir 
eğitim reformlarına sahip olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, dünya standartlarında eğitim seviyesi yakalanmış 
olur.
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AUTOMATED FEEDBACK ON BEHAVIOR IN SIMULATED PROBLEM SOLVING

IN ORDER TO LEARN MANAGEMENT SKILLS IN A COST EFFICIENT WAY 

Harald Kjellin*

Abstract

In order for a person to acquire the type of experiences that changes his behavior, the 
person needs an extensive feedback on his behavior or his decisions.  Although teachers can 
provide such an extensive feedback, they are expensive and it is not realistic to have teachers act 
as personal coaches at universities. Student can provide feedback to each other in a more cost 
effi cient way, but then the feedback may be erroneous or irrelevant which may cause students 
to lose motivation. We present a solution to this problem which is based on having the students 
participate in competitive games, where the experiences in the games gives the students enough 
feedback concerning if they did a bad or a good choice. The results from experiments with a va-
riety of games show that the learning in games becomes effi cient if they are formalized according 
to the presented rules of thumb.

Keywords: Games, Simulation, Management skills.
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Introduction

The knowledge acquired from management sciences often consists of general theories and models 
that cannot be applied in a single and unambiguous way, as is often the case with natural sciences where 
knowledge usually is applied in an unambiguous way (Polyani 2009).  The type of knowledge that is 
acquired from management sciences rarely contains specifi c instructions for how to act in specifi c situations 
but the knowledge can, on the other hand, be used for interpreting and explaining behavior of people when 
transferred as stories (Jones et al 2003).   When such knowledge is implemented in complex decisions we 
can refer to it as maturity or skills that are acquired by experience. The questions elaborated on in this 
article are how such skills can be taught at universities and what methods can be used to teach it. We are 
not focusing on how the theories of management science can be applied in a theoretical way, i.e. how they 
can be used to analyze complex problems but instead we are focusing on how a person can train his or 
her skills in a way that the manager can make fast decisions and act directly according to the theories of 
management sciences.

In order for a person to acquire the type of experiences that changes his behavior, the person needs an extensive 
feedback on his behavior or his decisions (Kjellin 2005), In the management sciences, this is well known and may be 
the cause of the popularity of allowing managers to be iteratively coached in their behavior and to be able to acquire 
the needed skill. In the area of pedagogy it has also been well known that the presence of teacher that gives feedback 
to the behavior of students is crucial for the learning process.

However, teachers, trainers and coaches are expensive and it is not realistic to have teachers act as personal 
coaches at universities. There are simply not enough resources available for this. This is why most educational 
institutions promote the use of peer feedback, i.e. having students analyze and comment each other’s work. Although 
this may solve parts of the problem,  such a strategy may not work if the students cannot give each other enough of 
constructive and relevant feedback, which in turn may lead to the students losing their motivation since they do not 
get a feedback that tells them if they did something right or wrong.

When we discuss skills in management science we are often not talking about any particular set of specifi c 
actions but are instead focusing on the extended context of the behavior, i.e. to what extent a decision will results in 
positive consequences in the future or if a spontaneous act would be appreciated in general in the organization (Prusak 
Matson 2006). Such skills involve the extended context of the behavior and not any particular feature of the behavior 
(Lambe 2006).  When we talk about the modifi cation of such behavior it is diffi cult to conceive of a person modifying 
his/her behavior if this person does not receive an extensive feedback to the behavior. The question is then how we can 
produce this extensive feedback without spending an unacceptable amount of resources on producing the feedback. 
Only top managers can afford to get a continuous personal feedback on their thinking, decision making and behavior 
from skilled advisors but when it comes to students there is no way we could afford a personal teacher or coach to 
every student.

We present a solution to this problem which is based on having the students participate in competitive games, 
where the games in themselves gives the students extensive and continuous feedback concerning if they did a bad or 
a good choice.  The games are carried out in teams of four people playing against four other people while a group of 
four judges are focusing on four different aspects of the game and are giving the students extensive feedback on their 
behavior. Once a game is over the losers of the game becomes the new four judges. In this way it is possible to have 
tournaments in class as a motivator to engage in the games and the only think the teacher needs to do is to supervise 
that the games are conducted according to the rules.

The students are allowed to comment on the judgments of the judges. Altogether 11 students are able to give 
response to each judgment, and a consequence of this is that the student judges quickly become good at handling the 
game.
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The games in themselves involve an intense argumentation between the students and the judges can at any time 
disrupt the argumentation and give points to the behavior of the players.  As all students are actively discussing, they 
all receive extensive feedback about the way they discuss. If they do not discuss or avoid a challenging argument 
they are also evaluated regarding their avoidance of confrontations. To sum up one can say that the students who 
participate in the games get an extensive feedback on how they react to challenges and thus they learn to spontaneously 
practice all type of management skills that can be related to how they communicate their decisions and how they try 
to infl uence each other in simulated problem solving. 

The type of described training has been practiced in courses in knowledge management and project management 
(Kjellin Wetterstrand 2010), but the training could as well be used in any kind of university course where students can 
test their skills in debates with other students.  

Evaluations of the effects of the games

After each course during four semesters we asked students participating in the games to fi ll in forms concerning 
their opinions of the games. All together 420 students were doing this. When we found that a student had more than 
usual comments in the forms we interviewed this student about the comments in order to be able to interpret the 
response in relation to all other responses.

In general the analysis of the empirical material was done from a quantitative perspective. We wanted to secure 
that an enough number of students really were able to benefi t from doing the games in order to be sure that it was a 
worthwhile activity to promote in university studies. The following is a summary of the conclusions.

The games increased the students’ motivation

The evaluations showed that the students were very motivated to not only participate in the games but also to 
meet before the games were carried out in order to become masters of debating the knowledge and thus have a greater 
chance of winning the games. At times it seemed as if the students were as engaged in the game playing as football 
supporters being engaged in an exciting football game.  This was also refl ected in the inquiries. 89% of the students 
claimed that they had enjoyed participating in the games. The 11% that did not enjoy the games usually gave reasons 
that they preferred to study by themselves or that they considered the games being childish activities or a waste of time.

The games helped the students to learn the course curricula

The games concerned how the theories learned could be applied in a simulated problem solving.

78% of the students claimed that they had much help from the debates when they made the written exams in the 
end of the course. This is a strong indication that even if the aim of the games was to support the students in training 
their skills they could also learn theoretical knowledge by debating it over and over.

Students claimed that they saw long term benefi ts from the learning

Some students told stories about how they had tested their newly learned skills in their private or professional life 
outside the university. This provided us with indications that not only did they students learn the curriculum, but some 
of them were also enough motivated to continue to develop their skills.  When we interviewed these students they 
claimed that they considered their newly learned skills as something that they would continue to develop.

To what extent are the results a scientifi c contribution?

It is possible to design educational games in many different ways. We concluded that it would not make sense to 
claim that the games should be designed exactly the way we proposed in order to create good results. On the contrary 
we believe that it is possible to design games in many different ways and the only way one can be really sure of their 
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success is to test them. We have tested one version of games and in this way we can claim that the probability of success 
is high if somebody designs educational games in a similar way. However, since the complexity of implementing 
games is so high we conclude that the results should only be seen as indications of promising directions. These 
directions we summarize in the next paragraph as our proposals for rules of thumb when designing educational games.

Rules of thumb when designing games

1. The rules of the games should be as simple as possible to secure that it does not take too long time before 
the students can start to play.

2. Make sure the rules are balanced and promote all types of behavior or students will quickly learn to optimize 
the game by a single type of behavior. This balance can often not be achieved directly but needs to be 
continuously modifi ed until the perfect balance is reached.

3. The signals that tells the judges if a student shall succeed or fail (get a credit or not) should be as simple as 
possible. For instance, a) was there more than two second of hesitation in the middle of talking, b) was there 
a distinct protest that was distinctly justifi ed, c) was there a repetition of the same argument, or  d) was there 
an evident lack of logic in the chain of reasoning

4. Make sure you have several student judges evaluating the behavior in the games. This makes it easier for 
each judge to not have to assume responsibility for everything that is going on

5. Make sure the students are able to protest against each other’s arguments. This secures that you have as 
many observing trainers, giving feedback, as there are participants in the games. If one student can protest 
against another students behavior, this makes it easier for the judges to follow the debates since they judges 
can then act on a meta-level, i.e. to evaluate the protest rather than the behavior itself.
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THE EFFECTIVENESS OF A METACOGNITIVE LEARNING CYCLE MODEL ON 

DEVELOPING ACHIEVEMENT AND HABITS OF MIND IN BIOLOGY AMONG FE-

MALE SECOND GRADE SECONDARY STUDENTS IN MAKKAH

Huda Mohammad Husain Babatin*

Abstract 

The researcher aimed at identifying the effectiveness of teaching biology using metacogni-
tive learning cycle model in developing achievement and habits of mind among second grade 
secondary students in Makkah. The researcher emphasized the importance of developing and 
practicing habits of mind among students in our schools and universities. The importance of 
the study was presented, and several defi nitions of habits of mind were offered. Sixteen habits of 
mind presented by Costa & Kallick were reviewed. Characteristics of the learning environment 
that promotes the development of habits of mind were presented. Educational importance of the 
mental habits and the role of science education in their development were offered. Finally, the 
study presented several recommendations such as: encouraging science teachers on the impor-
tance of developing the mental habits of the students through the use of teaching strategies and 
various activities.       

Keywords:  Metacognition, habits of mind, learning cycle model, science education. 
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Introduction

 The challenges imposed by the end of the twentieth century and the beginning of the third millennium imposed 
on the information society and technology, the need to create a revolution in teaching and learning methods and 
strategies aiming at training the learner to use variety of mental processes that enable him to think intelligently to 
meet those challenges. Moreover, to help him on a deep understanding of the concepts and to apply them in real life 
situations (Costa and Kallick, 2003, 11).

  Thus, a new trend in the American modern educational intellect   emerged by the end of the last decade of the 
twentieth century, calling educators to the importance of developing Habits of Mind. This trend has emerged in the 
midst of concern of developing thinking among students. (Al-Harthy, 2003.23). Where educators greatly need to help 
students to feel the need to think more fl exibly, astoundingly and creatively. Such an effort requires a new mental 
framework , exemplifi ed in what is known as habits of the mind, which offers a range of behaviors that regulate mental 
processes, which have a central role in creating a productive work environment in the information age (Costa and 
Kallick, 2003, 12).

Habits of mind are known as a pattern of intelligent behavior leads the learner to productive work. Those mental 
habits are formed as a result of the individual responses to a pattern of problems and questions that require thinking, 
research and refl ection (Perkins, 1991). The mental habits are behaviors that could be learned through repetition and 
training, and has a force to direct individual and form his attributes to be known of . Thus, the habit becomes a fi xed 
trait of mind or personality  (Oxfod, 2005).

Costa & Kallick,(2000a ,26-32) categorized habits of mind into sixteen   mental habits, which are consecutive, 
integrated and able to awaken and stimulate the mind in school life, and are apt for learning and training, namely: 
(perseverance, control of impulsivity, listening with understanding and empathy, thinking fl exibly, metacognitive 
thinking, struggle for the accuracy, Questioning and Posing Problems, apply previous knowledge to life situations, 
think clearly and accurately, collect information using the senses, innovation and creativity, responsiveness and 
questionably accurate, accept responsibility for the risk, fi nding humor, interchangeable thinking , continuous learning). 

  The focus is no longer directed to the amount of  information gained as much attention to how the acquisition 
of information and application handled, which imposes on the individual a great need to follow-up development and 
progress in various fi elds through the possession of mental habits (Amr, 2005.27).

  Habits of mind enables learners to effective and good management for ideas. Besides, it trains the learner to 
organize his information in a good way, and look at things astoundingly and organize the structure of the mind to be 
able to perform tasks and solve different problems (Qatami and Amor, 2005).

  Therefore, methods of modern education  calls on the mental habits to be a major goal in all levels of education 
starting from primary education up to university education; seeing that poor mental habits lead to poor education, 
regardless of skill level (Marzano, 2000,9).

  The neglect of using Habits of Mind causes a lot of shortcomings in the results of the educational process. As 
habits of mind are not just a matter of  having information, but it is to know how to work it and use it as well. It is a 
pattern of smart behaviors that lead the learner to the production of knowledge and not to memorize it or reproduce it 
within a previous pattern (Fatah Allah , 2009, 83).

  As the educational reality confi rms that students lack the use of habits of mind in various educational activities 
and process (Al-Harthy, 2003.22); therefore, Habits of Mind obtained the interest of curricular planners. As the 
British National curriculum confi rmed the need to develop the following habits of mind: (curiosity, respect for 
evidence, tolerance, perseverance, open-mindedness, a sound environmental sense, cooperation with others (National 
Curriculum, 2005).
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Interest in mental habits are shown through a number of educational projects, including: the American scientifi c 
progress project which identifi ed a number of mental habits, such as: “integrity, diligence, curiosity, openness to new 
ideas, justice, imagination ....”( AAAS, 1993 ) and Queen Elizabeth project to develop the following habits of mind 
(fl exible thinking, listening to others, the pursuit of precision, perseverance, joy in solving problems, and see the 
situation in a non-traditional vision) (Queen, 2004).

All above, shows the importance of developing and practicing habits of mind among students in our schools and 
universities.  Educators need to focus on the skills and capabilities that concern dealing with personal problems instead 
of stuffi ng the brains of students with facts and information, so they can make their own decisions. Consequently, all 
previous studies recommended the necessity of developing habits of mind and training learners to apply them, among 
those studies are: (Niemivirta, 2004; Steinkuehler & Duncan, 2009; Omran, 2009; Mihi and Mahmoud, 2009).

 The development of habits of mind requires teachers to use teaching methods that help to embody the ideas to 
be easily absorbed, and related to the stages of cognitive development. These educational activities, through which we 
seek to develop habits of mind,  must be appropriate to the stage of developmental knowledge of the learner (Costa & 
Gamstom, 2001). 

The process of interest in habits of mind and advocating the need for development has became the focus of 
attention of educators and experts in the development of curricula in all disciplines and all levels of education.  It 
is considered as the appropriate tool for the selection of knowledge and applying it in life situations. Therefore, the 
researcher considered of the importance of thinking in the development of habits of mind – within the knowledge of 
the researcher- there is no Arabic or foreign study conducted  to verify the effi ciency of a metacognitive learning cycle 
model in developing achievement and habits of mind in biology among female second grade secondary students. 

Research problem

In accordance with the above overview the problem of the current study is delimited in the need to develop habits 
of mind among students during the teaching of science.

Importance of the study:  

• The current study is considered as a response to the recent trends that call for the need to develop habits of 
mind among our students. 

• This study may contribute to provide educational curriculum planners with a list of habits of mind that can 
be developed through the teaching of biology. 

This paper will address the following points:

Defi nition of Habits of Mind:

Habits of mind were defi ned as: the learner’s application of  his/her skills, inclinations, attitudes, abilities and 
motivation to illustrate strong patterns of behavior so that would provide strong and good results in a certain situation 
(Costa & Kallick, 2000 b, 12) Another defi nition comprises:  “the skills that will help and prepare the student to live 
successfully outside the school “ (Science for All American son Line, 2007, 43).

 Through the above defi nitions, we fi nd that habits of the mind are patterns of intelligent behavior that manage, 
organize and arrange the mental processes, which are formed through the individual responses to certain types of 
problems that need thinking and refl ection. Thus, they    turn to be mental habits due to repetition and training. In a 
procedural method, the researcher defi nes habits of mind as “a mental direction of   the individual that provides a clear 
feature of his pattern of behaviors.  This trend is based on the use the individual’s past experience to achieve the desired 
goal, which are identifi ed by the mark obtained by the student on a scale of habits of the mind prepared for this study”.
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Classifi cation of habits of mind:
There were many categories for habits of mind, (Costa & Kallick, 2000 a ,26-32) classifi ed habits of mind in to 

sixteen mental habits, which are consecutive, integrated and  able to awaken and stimulate the mind in school life. This 
classifi cation will be adopted  by the researcher to be applied in this study, due to their comprehensiveness and clarity. 
The following is a detailed overview of the sixteen habits of mind: 

1. Persisting: means the practice of the tasks assigned to an individual with determination, enthusiasm, and not 
to give up and try again and change the strategies used to reach the target.

2. Managing in Impulsivity:  means having the ability to think, deliberate, and patience. This usually helps 
the student to build fi rm strategies to face the facts and to use possible alternatives as well, and to avoid the reckless, 
impulsive and immediate acceptance of anything encounters into the mind. Besides, it requires several overview 
before connecting to a fi nal verdict or answer hastily.

3. Listening with Understanding and Empathy:The ability to listen attentively means one has to examine and 
analyze the meanings that exist beyond the words. Attentive listening is a critical meditative work and a complex 
mental effort that comprises a lot of processes and vast mental capacities.  

4. Thinking Flexibly: fl exibility means the art of processing information in a particular way other than the ways 
previously approved. Thus, fl exibility means the ability to use unconventional methods to solve problems and meet 
challenges, that viewed from different angles in a new and creative vision. 

5. Thinking About Thinking (metacognition): the ability to know the limits of what we know and what we do 
not know. Therefore, the ability to develop a plan for the production of information, problem solving, refl ection and 
evaluation of the effectiveness of our thinking and its impact on the environment and others. 

6. Striving for Accuracy and Precision: accuracy is a prerequisite to enable the individual to produce knowledge 
of high-quality. Symbolized in examining works in accordance with the standards and criteria in order to reach the 
level of perfection and professionalism. 

7. Questioning and Posing Problems: an individual’s ability to ask clear and precise questions to bridge the gap 
between what is known and what is not known. Aiming at supporting the information of one’s own and others as well, 
to initiate a link between causes and results. examples of good questions are: what is your evidence for that? Why did 
this happen? What if… ? 

8. Applying Past Knowledge to New Situations: means to take advantage of past experience, to solve new 
problems. Aiming at attaining continuity in science, and applying the new knowledge in real-life situations. 

9. Thinking and communicating with clarity and precision: means the ability to communicate the exact 
language and good ideas that you want to deliver to others. As language and thought are inseparable in essence, and 
the vague language is only a refl ection of the troubled thinking.  

10. Gathering data with all senses: means to employ the senses to gather information and experiences from 
the surrounding environment, to be stored in memory. So, it is useful to conduct laboratory activities and practices. 

11. Creating, imagining and innovating: that means the search for novelty and fi nding interest in accomplishing 
creative and innovative  solutions. 

12. Responding with wonderment: means that a self-motivated individual thinking with interest. Thus, he will 
seek to solve problems for himself or for others, and gains interest in fi nding solutions to have a life-long learning. 

13. Taking responsible RISKS: that means to unravel the mystery that surrounds the problem through research 
and fi nding new relationships and original ideas. 

14. Finding Humor: means the ability to entertain oneself and bring a smile on work production, and the 
tendency to keep calmness, stability and pleasure when discovering creative solutions. 
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15. Thinking Independently: is the ability to think in harmony with others, and fi nding oneself more connected 
with others and more sensitive to their needs. As working in groups requires the ability to justify ideas and accept 
feedback from a critical friend. Through this interaction, both the individual and the group could continue the process 
of mental growth and development. 

16. Learning Continuously: means to stimulate the mind for seeking knowledge, learning and acquisition of 
expertise and life-long experience. In addition to striving for improvement, growth, learning and self-improvement. 

The habits of mind listed above could not be practiced in isolation, but can be used as a combination in a particular 
situation. These habits represent the power of our approach towards attaining the integrated behavior. In consequence, 
those habits of mind could be developed, formulated, taught and evaluated in all academic levels. 

Characteristics of the learning environment that promotes the development of habits of mind: 

• The assertion that all students are able to think. 

• Students should be aware of the fact that thinking is the goal of education which should be 
pursued. 

• Exposing students to situations and problems to challenge their thinking abilities. 

• Establishing a safe environment free from intimidation and reprimand where there is (an acceptance 
for the views of students, giving students analytical time-out after the question, empathy and 
fl exibility). 

• The learner is an active participant incessantly in all his senses.    

• The teacher is an example, a pacemaker and a model for students. 

Developing Habits of Mind: 

Habits of mind are taught through the following chart: (Bodzin, 2003,40; Costa & Kallick, 2000 c, 23).

1.  Work on the establishment of learning outcomes should be developed so that the skill and behavior expected 
of students are stated clearly and explicitly.

2. Determine the cognitive content of the lesson.

3. The role of the teacher is shown through: raising questions, preparation of activities, giving students the 
opportunity to practice the mental habit, risk tolerance and refl ection in their thinking.

4. The role of the student is presented through practicing activities,  taking part in discussions, respecting the 
views of others, conscious listening, empathy with others.

Educational importance of the mental habits and the role of science education in their development:

  Developing habits of mind is considered as a major goal of education and science teaching. “Teaching Science 
for All Project” emphasized twelve habits of mind that should be thought and developed among learners within 
science teaching classes (AAAS, Project2061, 1993). Moreover, New Jersey Approach has identifi ed six educational 
goals concerning habits of mind that should be developed among all learners(Elias, et al, 1997).

In the era of globalization learners should practice the mental habits along his life in all dealings; so he would not 
be affected with all around him. Besides,he would be able to deal with the contradictions in the issues of intellectual, 
scientifi c and ethical society (Fathallah, 2009.101).

Habits of mind are formed of an intellectual set of behaviors that support critical thinking and creativity among 
school subjects (Tishman, 2000,11).  Habits of mind are important for effective thinking as they emphasize  what we 
do and how and why? And these habits form our character, and through it we deal with the experiences of which we 
are exposed (Costa & Kallick, 2000a, 11).
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The mental habits help the learner to carry different risks, and bring the spirit of fun while learning, and will 
install the learners to acquire mental skills in various activities, and thinking carefully about the problems facing 
them (Costa, 2000, 82).  Therefore, the development and habits of mind must be provided with training and repetition 
several times  until they become part of the nature of the learner, that could be attained through the activities and 
situations planned previously by the teacher (Buckeit, 2010,92).

Studies that tackled “Habits of Mind:

• In Arian, (2010)  the study aimed at preparing a list of the habits of mind and skills of social intelligence 
required for a teacher of philosophy and sociology in the twenty fi rst century. The study recommended the 
need to provide the right environment for high school students that allow them to practice thinking skills 
that contribute effectively to the development of habits of mind, by providing opportunities for effective   
communication among students.

• Fathallah, (2009)   confi rmed the effectiveness of the learning  dimensions model of Lamarzano  in the 
development of conceptual awareness in science and some habits of mind, namely (perseverance, managing 
impulsivity, interchangeable thinking , apply previous knowledge to new situations, questioning and posing 
problems) among the sixth graders primary education.

• Mihi and Mahmoud, (2009), showed the effectiveness of the proposed design by the researchers for chemistry 
learning environment, which is consistent with the brain in the development of the following habits of mind 
(interchangeable thinking , thinking about thinking, questioning and posing problems) among students at 
the secondary level.

• Steinkuehler & Duncan,(2009),  demoinstrated the effectiveness of educational games provided via the 
Internet in the development of habits of mind.

• Hossam El-Din, (2008) confi rmed the effectiveness of applying the strategy of “Start - Response – Evaluate” 
in the development of achievement and habits of mind, presented in the following habits: (self-organizing - 
Critical thinking - creative thinking) among fi rst-grade students in lower secondary science.

Recommendations: the current study presents the following recommendations and suggestions: 

• Holding training sessions for teachers of science before and in-service for training them on the 
development of habits of mind while teaching.

• Encourage science teachers on the importance of developing the mental habits of the students 
through the use of teaching strategies and various activities.

• Developing science teacher preparation programs at faculties of education to include introductions 
and a variety of teaching strategies contribute to the development of habits of mind.
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RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL HEALTHS OF MIDDLE SCHOOL 

AT SHIRAZ CITY WITH THE ESTABLISHMENT OF SCHOOL BASED MANAGE-

MENT FOR ACADEMIC YEAR (2010-2011)

 A. Taheri*                                             M. Haghighi**

Abstract

The purpose of the present study is to identify the relationship between organizational health 
and the establishment of school-based management in the city of Shiraz. Therefore schools or-
ganizational health is defi ned according to Parsons theory in three dimensions, organization-
al health at institutional level, organizational health at administrational level, organizational 
health at technical level. The present statistical population was 310 middle school principals 
which includes of both sexes of the four districts of Shiraz, from whom a total of 175 were chosen 
according to the table of Morgan and based on a random classifi cation method. Data collection 
was done through two questionnaires including: 1) institutional organizational health question-
naire with 44 items, 2) school-based management questionnaire with 42 items, which were given 
to the participants. The validity of questionnaires was calculated and the result showed and 
based on Cranach’s alpha questionnaire (O.H.I) 0/84 and validity was and school based man-
agement 0/85. The results of the study revealed that there are meaningful relationships between 
organizational health of Shiraz middle schools and the establishment of school based manage-
ment. There is meaningful relationship between organizational health of Shiraz middle schools 
and establishment of school-based management. There is a meaningful relationship between 
organizational health and establishment of school-based management in both public and private 
Shiraz middle schools. There isn’t a meaningful relationship between organizational health and 
establishment of school-based management in both boys and girls Shiraz middle schools.

Keywords: organizational health, institutional levels, managerial levels, Technical Levels, 
school-based management.
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Introduction

Organizations in the current period have found a remarkable position in the social and cultural structure 
of communities. Many of essential activities related to the lives of people are done in organizations, without 
various educational organizations, it is almost impossible to live, and also Goals are not achieved. Thus, 
effi cient and effective organizations are necessary (Michel, 1987).

Health by means of loss of disease usually arises in an organism. Organizational health of schools 
is based on multilateral cooperation between the teacher, manager and student.Many researchers believe 
that teachers’ perceptions of school environment and Organizational health is refl ected an important source 
of information in their lives. This social interaction in an atmosphere of healthy schools and schools in 
the unhealthy atmosphere plays an important role in the whole organization measurement. Managers’ 
perceptions of quality of their work environment affect their commitment to their work and fi nally their 
commitment affect Job performance and quality of education. Kit Davis (1985) defi nition is that healthy 
organization is Creator and has some characteristics as below: accept changes, consider new ideas, know that 
testing and failure is part of success and appreciate the effort of People. In other hand, characteristics of 
organization with healthy atmosphere are: 1) to exchange information is reliable 2) To make the necessary 
changes according to information be fl exible and creative 3) has unity and commitment to organizational 
goals 4) has domestic support, is free from fear and intimidation because threat damages good and healthy 
relationship, decrease fl exibility and instead of paying Interest to the entire system protect itself (Hoy & 
Miskel, 1991: 65). 

Matthew Miles psychologist and education expert and is the fi rst theorist of organizational health in 
educational institutions. He said organizational health in 1969 and proposed a plan to measure the organizational 
health. Miles also said that organizations are not always healthy and organization health refers to organization’s 
survival in its environment, compatibility with them and expand their ability to compromise more. It is obvious 
that healthy organization faces preventing forces from outside successfully and directs it toward goals of organization 
effectively (Hoy & Miskel, 1999:259).

Miles for defi ning organizational health uses a theoretical framework with ten characteristics composed of 
three main dimensions. Three fi rst characteristics related to social organization task, or they related to the purposes of 
information transmission and ways of infl uence in order to decide based on aims and use of resources. Optimal 
power distribution represents “Organizational task”. Cohesion and morale related to need of keeping members 
that represents “Internal state of the system”. Four fi nal characteristics are innovation, compatibility with the 
environment and the adequacy of problem solving that represent “growth and changes of organizations 
system”. These characteristics interact with each other and measuring them are based on Criteria of 
measuring organizational health. School organizational health study is so important because of understanding 
working conditions and its dynamics and also Predicting the effectiveness of school, Academic achievement 
of students , organizational commitment of employees, human tendency of teachers and their trust to 
colleagues and school administrators. Safe schools are likely to have dedicated teachers that trust each other 
and managers and also believed higher standards (Alaghehband, 1999).

Bacal said that the key factor of organizational health and successes are checkking organizational 
health resources. Organizational health resources are: A) People tend to make the relationship in work. B) 
Learning resources including learning Systems Thinking and establishing a system of continuous learning 
in organizations (Knowledge management). C) Organizations tend to improve and evaluate management 
systems simply and obviously that includes redesign, Deformate, recover and establish Healthy systems by 
organizational health Council meetings in each institution. These meetings can pursue work procedures and 
processes and, control and infl uence success and effectiveness of the organization (Bacal, 2007). Theoretical 
framework of organizational health will survey based on Parsons in three main dimensions as below: 
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“Institutional level” composed of institutional unity dimension.”Managerial level” composed of manager´s 
Infl uence, consideration structuring and Supporting Resources.”Technical level” composed of morale and 
academic emphasis. 

A) Institutional level:

Institutional level is located at the highest level of the institutional system and its duty is to relate organization 
to the wider community or resource. This level has institutional unity dimension that related organization to its 
environment. The school must have social legitimacy and should be supported. Administrators and teachers to perform 
their duties need this support and legitimacy that well balanced, without pressure and interference of individuals and 
groups outside of school (Parsons, 1967).

1- Institutional unity (Institutional Need):

Institutional unity means Schools and organizations ability to adjust and adapt to their environment in ways 
that its unity, cohesion and integrity of educational programs be maintained. Schools that have a unity are safe from 
unreasonable demands and pressures of parents and place. School council and the manager in dealing with external 
destructive forces act successfully (Alaghehband, 1999).

B) Managerial level: 

Managerial level is located above the technical level and administrative- management systems and its main 
task is to mediate between the organization and its neighboring environment. It is including those who consume the 
organization products, provide raw materials and also Process within the organization that runs the affairs. This level 
is also composed of manager infl uence, consideration, structuring and Resources support. 

2- Manager infl uence (Instrumental Need): 

Manager infl uence means manager’s ability to infl uence the decision of the superiors and directors.manager with 
this characteristic encourages others and works effectively with its district head but is independence in thought and 
action. Manager especially considers school problems, not dealing with administrative and hierarchical issues and not 
depending to head. These factors are keys of effective leadership (Hoy & Miskel, 2003).

3- Consideration (Expressive need): 

Consideration means friendly and supportive behavior of manager and honestly attention g to the teachers as 
professional colleagues, not kind artifi cial behavior. Relationship-oriented behavior is essential to establish good 
relations with subordinates. Manager respects employee’s personality and tries to be their helper (Hoy & Miskel, 
2003).

4- Structuring (task-oriented): 

Structuring refers to manager’s behavior such as task and Success oriented. Manager clearly determines job 
expectations, Performance standards and Procedures. In this manner work environment is structured and oriented to 
success (Hoy & Miskel, 2003:261-262).

5- Resources protection: 

It is one of management levels dimension and refers to the amount of materials and equipment needed for teachers 
and additional tools that are easily obtainable. Thus it is necessary for managers to consider resources protection both 
for educational place and training equipment (Hoy & Miskel, 2003:261-263).
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C) Technical Level: 

It is located below Technical system and pay attention to the real product of organization. Scientists working in 
the lab, teacher’s activity in classroom and employees working in service organizations are at this level.technical level 
includes “morale” and “Scientifi c emphasis” dimensions. This level is considered as a closed system and organizations 
tries to keep safe from external uncertainties (Scott, 2009). 

6- Morale:

It is expressive need and refers to Sympathy, trust and feels confi dent to do work that represents by Board of 
Education. Teachers have a good feeling to each other and also feel that do their work well. One of the most modern 
psychological and social phenomena for the evaluation of Quality assessment and Psychological states of human is 
full attention to the morale of staff (Hoy & Miskel, 2003:451).

7- Scientifi c emphasis: 

Scientifi c emphasis is school pressure to Success and student learning. Scientifi c goals are set in high level but 
achievable for students. Learning environment is orderly and serious. Teachers believe that students have the capacity 
of being successful. Students also try hard and respect those who have good progress (Hoy & Miskel, 2003:451-454).

Literature review: 

Korcmaz (2007) investigated the effect of leadership styles on organizational health in Turkish schools. In 
this article he surveys the effect of exchange and transformational leadership styles with teacher’s satisfaction on 
organizational health. Its main aim is that whether changes of organizational health of schools related to leadership 
styles and job satisfaction of teachers. To achieve this aim Likert-type rating questionnaire were provided for 635 
teachers of Turkish schools. He used statistical analysis to explain the direct and indirect relationship between 
dependant and independent variables. Results showed that exchange and transformational leadership styles had 
major impact on teacher’s job satisfaction. Exchange and transformational leadership styles had direct impact and job 
satisfaction had indirect impact on organizational health of schools. Thomason (2006) according to his research said 
that there had a Positive relationship between school climate and academic performance of students as an effective 
organizational criterion. Kosces (2007) is conducted research in the fi eld of organizational health. This research was 
done on the medical faculty of the University of Toronto and University Services unit of Jvrjyana. Results of this 
research showed that if managers and employees join together in a collaborative process to accept responsibility of 
doing dynamic activities, Joint profi t and customer loyalty rises.Two results was derived from research hypotheses: 
1) there is signifi cant relationship between performance and leadership behaviors of managers of certain companies, 
and Employee stress and absence from work. 2) There is signifi cant relationship between welfare of workers, absence 
from work, individual creativity and the overall progress of organizational performance. Drive (2004) presented a 
study at the University of Michigan as a complete and triple program of organizational health. The basic principles of 
organizational health are: 1) Respect 2) Social Justice 3) pay attention to the normal and low-income workers. Report 
about results of triple program implementation is: 1) Much attention to the organizational health service 2) complete 
challenging program 3) Permanent demand in changing role and regulating responsibility 4) Voluntary acceptance 
of decisions composed of Standardization of commitments. Miller Stanley John (1993) study about the relationship 
between Teachers perceptions of high school organizational health and trust in manager, colleagues and structure of 
school. Results show that 1) there is direct correlation between organizational health and trust of teachers. 2) There 
is positive correlation between trusting level of teachers up to the manager, colleagues and organization, and their 
perception of organizational health. Barnes Kevin Michel (1994) in his doctoral thesis entitled Organizational health 
of high schools and the trust and participation in decision making that have six Organizational health dimension 
such as teacher dependency, educational leadership, resource protection, scientifi c emphasis, institutional unity and 
infl uence of manager, said that there is a positive relationship between organizational health of high schools and trust 
of educational board to the manager and colleagues. There is also opposite relationship between organizational health 
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and absence of Board of Education in decision about class work and Decisions of manager. The result of shariatmadari 
(2009) research about surveying the relationship between organizational health and effectiveness of schools manager 
of Tehran is: there is signifi cant relationship between all dimensions of organizational health and organizational 
effectiveness. Khishi (2008) in his article is investigated the relation of organizational health of 3 level schools 
manager of Maraghe. His research results are: 1) there is no signifi cant relationship between organizational health of 
schools in institutional level and manager’s performance.2) there is signifi cant relationship between organizational 
health of schools in managerial and technical level and manager’s performance.

Hypothesizes:

1- There is signifi cant relationship between organizational healths in institutional.Managerial and technical level 
of Shiraz high schools and school-based management. 

1-1- There is signifi cant relationship between institutional unities of Shiraz high schools and school-based 
management.

2- There is signifi cant relationship between amount of manager’s infl uence, consideration, structuring, providing 
and using resources, and school-based management of Shiraz high schools. 

3- There is signifi cant relationship between amount of morale, scientifi c emphasis and school-based management 
of Shiraz high schools. 

4- There is signifi cant difference between amount of organizational health of Shiraz high schools and school-
based management of Public and nonpublic schools. 

5- There is signifi cant difference between amount of organizational health of Shiraz high schools and school-
based management of Shiraz Schools for girls and boys.

Methodology:

The methodology of this research is based on data collection. It is descriptive survey with Practical aspect and 
is a correlation. Statistical populations are 310 high schools managers composed of both managers of Public and 
nonpublic schools and managers of Schools for girls and boys, at Shiraz four districts, in academic year of 1389-90. 
Sample size based on the Morgan table is 175 people that select by random and classifi ed sampling. 

Data collection tool:

Organizational Health questionnaire is used for measuring different dimensions of organizational health, according 
to standard Parsons Theory. It designed by Hoy and colleagues for high schools and translated by Alaghehband (1378). 
Seven organizational health dimensions includes institutional unity, manager infl uence, consideration, structuring, 
providing and protecting resources, morale and scientifi c emphasis measured by it. Managers have expressed its 
agreement with 44 items as a range of Likert fi ve degrees scale. School-based management questionnaire is set in 
four dimensions includes participation, delegation of authority, decentralization and fi nancial independencey, with 42 
items as a range of Likert fi ve degrees scale.

Validity and reliability of questionnaires: 

Reliability of questionnaires is calculated by retesting questions of questionnaires, Cronbach’s alpha, half 
coeffi cient and SPSS software, version17. For measuring validity, questionnaires gave to educational management 
experts to judge about questionnaires content, hypothesis proportion and goals of research. Suggestions were brought 
in the fi nal editing of the questionnaires.
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Table 1. Results of Cronbach’s alpha and half coeffi cient questionnaires of school-based management

Factor Cronbach’s alpha half coeffi cient

Establishment of school-based 
management

0.85 0.88

Table 2. Results of Cronbach’s alpha and half coeffi cient questionnaires of organizational health

Factor Cronbach’s alpha half coeffi cient

Institutional unity 0.74 0.73

Manager infl uence 0.89 0.81

Consideration 0.86 0.78

Structuring 0.87 0.79

Providing resources 0.75 0.75

Morale 0.82 0.76

Scientifi c emphasis 0.81 0.73

Total 0.84 0.77

SPSS software, version17 and MINITAB, version 13 is used in order to analyze data and statistical tests. 

Results: 

Hypothesis 1: 

There is signifi cant relationship between organizational health in institutional Level of Shiraz high schools and 
school-based management.

Table 3. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and organizational health in 
institutional level

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

institutional level
N=175

Pearson 0.23 0.003 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.23. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.003) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between institutional Level of Shiraz high schools and school-based management. 

Hypothesis 2: 

There is signifi cant relationship between organizational health in managerial Level of Shiraz high schools and 
school-based management.

Table 4. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and organizational health in 
managerial level

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

managerial level
N=175

Pearson 0.76 0.000 positive
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Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.76. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between managerial Level of Shiraz high schools and school-based management.

Hypothesis 3: 

There is signifi cant relationship between infl uence of manager and school-based management of Shiraz high 
schools. 

Table 5. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and infl uence of manager

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

infl uence of 
manager 
N=175

Pearson 0.37 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.37. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between infl uence of manager and school-based management of Shiraz high schools.

Hypothesis 4: 

There is signifi cant relationship between consideration and school-based management of Shiraz high schools. 

Table 6. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and consideration

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

consideration
N=175

Pearson 0.36 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.36. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between consideration and school-based management of Shiraz high schools.

Hypothesis 5: 

There is signifi cant relationship between structuring and school-based management of Shiraz high schools. 

Table 7. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and structuring

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

structuring
N=175

Pearson 0.38 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.38. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between structuring and school-based management of Shiraz high schools.
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Hypothesis 6: 

There is signifi cant relationship between providing resources and school-based management of Shiraz high 
schools. 

Table 8. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and providing resources

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

providing 
resources 

N=175

Pearson 0.36 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.36. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between providing resources and school-based management of Shiraz high schools.

Hypothesis 7: 

There is signifi cant relationship between organizational health in technical Level of Shiraz high schools and 
school-based management.

Table 9. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and organizational health in 
technical level

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

technical level 
N=175

Pearson 0.51 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.51 There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between organizational health in technical Level of Shiraz high schools and school-
based management.

Hypothesis 8: 

There is signifi cant relationship between morale and school-based management of Shiraz high schools. 

Table 10. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and morale

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

morale
N=175

Pearson 0.31 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.31. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between morale and school-based management of Shiraz high schools.
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Hypothesis 9: 

There is signifi cant relationship between scientifi c emphasis and school-based management of Shiraz high 
schools. 

Table 11. Coeffi cient correlation between Establishment of school-based management and scientifi c emphasis

organizational 
health dimension

Correlation type Correlation Signifi cant 
probability

Correlation 
direction

scientifi c 
emphasis 

N=175

Pearson 0.25 0.000 positive

Pearson correlation coeffi cient is used to test this hypothesis. In according to table and results correlation 
coeffi cient is r=0.25. There is signifi cant 0.95 confi dence level in this relationship (p=0.000) and it is under 0.05. So 
there is signifi cant relationship between scientifi c emphasis and school-based management of Shiraz high schools.

Survey of normal variables affecting the fourth and fi fth hypothesis of research: 

Before evaluation of two last hypotheses, normalizing the variables should be monitored.In this manner diagrams 
such as Q-Q-Plot or P-P-Plot and tests such as Shapiro and Vylk and Anderson and Darling are used. If confi rmed that 
variables be normal, parameter test is used, otherwise non-parametric test is used. The following diagrams show, it is 
confi rmed that all variables of school-based management and organizational health are normal.
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Hypothesis 10: 

There is signifi cant difference between organizational health of Shiraz high schools and school-based management 
of Public and nonpublic schools.

Table 12. The fourth hypothesis descriptive statistics

Type of school Total Average Standard deviation

Public school
nonpublic school

120
55

4.054
4.152

0.316
0.230

Hypothesis 11: 

There is signifi cant difference between amount of organizational health of Shiraz high schools and school-based 
management of Shiraz Schools for girls and boys.

Table 13. The fourth hypothesis descriptive statistics

Type of school Total Average Standard deviation

Girls
Boys

87
88

4.0972
4.0726

0.3055
0.2840

Discussion:

Our fi ndings showed that all items of organizational health (including institutional, technical and managerial 
levels) are signifi cantly correlated with school-based management. Among them structuring from managerial level 
has the strongest and the degree of institutional unity from institutional level has the weakest correlation with school-
based management. In educational management the manager is the one who can use scientifi c fi ndings and principles 
properly, solve the problems and achieve the goals. In order to reach this point in educational fi elds the manager 
must be aware of educational goals and prepare a suitable environment for his staff. He should be able to encourage 
the employees to work actively. A good manager would have a dynamic leadership which is both task oriented and 
relationship oriented. He should be powerful and effective inside the system (school) and in the contraction between 
school and the environment. He must prevent school from being boring and unhealthy for teachers and other staff. 
Such a system supports its staff; however, direct them toward higher functioning standards. Moreover, a manager is 
independent in thinking. Several authors argue that increasing organizational health is not a one-dimensional activity. 
School-based management is a gradual and continues process. 1) Our fi ndings showed that there is a relationship 
between organizational health in institutional level and school-based management. The highest the organizational 
health in institutional level is, the school-based management will be higher in schools. Institutional level is examined 
according to school unity. Schools which have unity are protected against irrational demands of parents. According to 
Horalick a manager should support teachers in front of parents even if they are not right and criticize them privately. 
Also, he should behave the same way in front of the students (shariatmadari, 2009). 

Organizational health is related to staff`s commitment to the organization. In educational situations it is correlated 
with several variables such as school atmosphere, teacher`s diffi culty in decision-making, strong school culture and 
school effectiveness scales. Our results are consistent with Shariatmadari (2009), Zahed Babelan (2007) and Barnes 
Kevin Michel (1994). 

2) In this study institutional unity had the lowest relationship with school-based management. This can be due to 
changing managers and therefore continues alteration in strategies. Also, environmental pressure (external groups and 
the difference between culture levels in different regions), the difference between hierarchical levels of organization 
and incorrect communication with environment can cause that. Schools which have unity are protected against 
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irrational demands of parents. When their demands are not consistent with school programs, parents can not affect the 
school functions greatly. The organization joins the environment in this level because schools should be accepted and 
supported in the community in which they are working. People`s opinions can help to reduce informational defi cits 
and interactional expenses. On time pressures from governmental organizations and public supports force them to 
provide general service with better quality. This fi nding is consistent with Hoy and WoolFolk (1993), Aghasi and 
Sharifi  (2010) and Aghasi Kermani (2007). 

3) According to our results in high schools there is a strong relationship between organizational health in 
managerial level and school-based management. Profi ciency and effi ciency of staff in technical and managerial levels 
is an important factor for permanent growth of organization and its survival. Professional teachers and staff help 
the school to have a better function as a subsystem of the society. So, managerial level can help the system to gain 
resources and facilities which it needs. This fi nding is consistent with Khishi (2008), Shariatmadari (2009) and Kosces 
(2007). 

4) There is signifi cant relationship between infl uence of manager and establishment of school-based management. 
It means that managers infl uence directors at Shiraz schools or Heads of district do their job properly, directors pay 
attention to their decisions and their schools are so dynamic. The results are consistent with researches of Khishi 
(2008), Soleimani (2008), and Miller Stanley john (1993).

5) There is signifi cant relationship between consideration and establishment of school-based management. This 
relation is direct. It means that whatever the school organizational health is higher, the school-based management 
performance is better. Managers protect their employees, respect them and school has an open atmosphere. These 
criteria named “Adequacy of communication”. Myrkamaly (1999) said that if school administrators in addition to 
knowledge have skills, so educational systems also have high effectiveness. This is fi rst Priority of school-based 
management system. The results are consistent with researches of Aghasi Kermani (2007), Drive (2004), and Korcmaz 
(2007).

6) There is signifi cant relationship between structuring and establishment of school-based management. 
Manager’s behavior is task-oriented and success-oriented. They express their tasks and attitudes clearly. Demand 
from their colleagues to act according to the regulations and programs. This factor is related to organization task and 
in managerial level is acceptable. In according to resources, goals should be achievable. The results are consistent with 
researches of Khishi (2008), Bateman (2000) and Shariatmadari (2009).

7- There is signifi cant relationship between providing resources and establishment of school-based management. 
Suitable conditions for teachers should have better performance. These conditions have three items as below: 1) 
educational instruments such as adequate resources and equipment. 2) Managerial systems composed of principles, 
regulations and committee. 3) Human resources and their needs, interests, authority, progress and at all job satisfaction. 
The results are consistent with researches of Shariatmadari (2009) and Dudek Shriber (1995).

8) There is signifi cant relationship between organizational health in technical level and establishment of school-
based management. In this research technical level has strong relation to school-based management. It means that 
whatever the school organizational health in technical level in according to morale and scientifi c emphasis is higher; 
the school-based management performance is so better. This condition causes schools effectiveness. The results are 
consistent with researches of Shariatmadari (2009), Zahed Babelan (2007), and Barnes Kevin Michel (1994).

9) There is signifi cant relationship between morale and establishment of school-based management. One of 
today’s important psychosocial factors to evaluate qualitative characteristic and psychological status of peoples is 
paying attention to morale of organizational employers. When people deviate to their works, certainly have better 
morale. Participation and delegation of authority also raise morale, because low level people can participate in decision 
making. The results are consistent with researches of Bateman (2000 and Likert (1967).
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10) There is signifi cant relationship between scientifi c emphasis and establishment of school-based management. 
Due to close relationship of education and learning, educational system has high scientifi c level and along with scientifi c 
and cultural progress that includes: 1) Job and Technical Education 2) Training duties 3) combining production and 
law oriented approach 4) Anti-crisis training 5) Moral teaching 6) Training of Conceptual thinking to managers and 
inductive thinking to employers 7) Behavioral training for human relations. The results are consistent with researches 
of Shariatmadari (2009), Khishi (2008), and Aghasi Kermani (2007).

11) In according to results, there are signifi cant differences between public and nonpublic schools. It is because 
nonpublic schools are belonging to private sector and in some dimensions such as decentralization, fi nancial 
independency, equipments and managers perceptions have better conditions. In this manner both teachers and staffs 
have job satisfaction and rely on manager. The results are consistent with researches of Soleimani (2008).

12) There is signifi cant difference between amount of organizational health of Shiraz high schools and school-
based management of Shiraz Schools for girls and boys.these schools have organizational health, open and dynamic 
atmosphere. Teachers and staffs commitment is so high, have educational programming and they relied on their 
managers. In according to Hoy and Miskel, if the relationship in the school is constructive, coordination of educational 
activities become more. This situation causes high morale and motivation. In order to gain organizational health 
directors should be select skillful managers. The results are consistent with researches of Maleknia (2008) and Mirzaee 
(2007).
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EMERGING TRENDS IN HIGHER EDUCATION IN SULTANATE OF OMAN

Vandana Jyotirmayee*                              Neeta Baporikar**

Abstract  

Education is all pervasive. Rightly said, “to educate is to enlighten”, then the only way 
for developing – self and nation is through education. This is well understood in most of the 
developed countries but due to globalization, world over this realization is dawning. Sultanate 
of Oman is one of the most developed countries in Middle East. Blessed with a visionary leader, 
younger generation of the nation is all set to achieve its full potential. Higher Education is defi -
nitely a means to achieve that end. Being so, it is one of the strategic areas pursued with intent 
and motive. This paper traces the history of higher education in Oman, identifi es the emerging 
trends and attempts to suggest the best practices which need to be adopted for evolving a com-
prehensive and holistic higher education. The methodology adopted is existing literature review, 
secondary data and in-depth observation.
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* Sultanate of Oman - Ministry of Higher Education, CAS - Salalah, vjyotirmayee@gmail.com
** Dr., Sultanate of Oman - Ministry of Higher Education, CAS - Salalah, neetajb@rediff mail.com



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                  ISBN: 978-605-364-273-2  440

INTRODUCTION

Over the last few decades Oman has experienced a huge change in the education sector in terms of reforms, 
curriculum, and teaching - learning processes and students concerns. It is the result of the great vision of the leader, 
with which the Sultanate has been at the forefront not just for the economic growth but also for human resource 
development. This includes focusing on updating and developing the academic institutions so that they can be at par 
with established institutions so as to attract large number of students for enrolment.  His Majesty, Sultan Qaboos Bin 
Said has announced in his national address, that he is “intending to offer the Omani youth the opportunity not only to 
acquire the academic and professional skills, but also to have a capacity for original thoughts to study thoroughly and 
with deep concern their country’s civilization with its great historical heritage, hence education should not only be an 
instrument for graduating technocrats and intelligentsia, but it should give due importance to formation of personal 
qualities”.  

The past few years have shown that the gulf countries have taken bold steps in terms of bringing in 
internationalization by letting the foreign universities establish their campuses for the local students. Qatar, Saudi 
Arabia and United Arab Emirates are some of the examples of doing this successfully in the Gulf region. However, 
there is a need to balance between catering to the local needs and maintaining the standards and expectations on the 
international levels. It is diffi cult to decide between the importance of traditional societal mission of education and the 
commercialization of education. 

Background

An academic revolution has taken place in higher education in the past half century marked by transformations 
unprecedented in scope and diversity. To comprehend this ongoing and dynamic process while being in the midst of it 
is not an easy task for any country, institution or individuals. Arguably, the developments of the recent past are at least 
as dramatic as those in the 19th century when the research university evolved, fi rst in Germany and then elsewhere 
and fundamentally redesigned the nature of the university worldwide. This paper is especially devoted to examining 
the changes that have taken place since the 1990’s in Sultanate of Oman. While many trends included are discussed in 
some or other reports and documents since 2000, they have intensifi ed in the past decade. Here we examine the main 
engines of change and their impact on higher education. Much of these observations are concerned with the ways in 
which higher education has responded to the challenge of massifi cation. The “logic” of massifi cation is inevitable and 
includes greater social mobility for a growing segment of the population, new patterns of funding higher education, 
increasingly diversifi ed higher education systems, generally an overall lowering of academic standards, and other 
tendencies. Like many of the trends addressed here, while massifi cation is not a new phase, at this “deeper stage” of 
ongoing revolution in higher education it must be considered in different ways. At the fi rst stage, higher education 
systems struggled just to cope with demand, the need for expanded infrastructure and a larger teaching corps. During 
the past decade systems have begun to wrestle with the implications of diversity and to consider which subgroups are 
still not being included and appropriately served. 

The rapid and continuous increase in the students’ enrolment had given rise to many challenging issues and in 
response to that a body named “The higher education council” was formed for planning, supervising, coordinating 
and launching various educational policies while bridging the gaps between higher educational units and the institutes. 
The academic accreditation board was established for further consolidation for assuring academic quality and setting 
the parameters and standards for scientifi c audit and assessment. 

The society of the 21st century has been changing very rapidly as knowledge has been the driving force and 
this has led towards both qualitative and quantitative changes as per the requirements of the human resource in the 
global markets. There has been tremendous impact of globalization all over. On one hand this has increased the rate 
of opportunities by demanding more of accountability, quality and effi ciency on the parts of students, teachers and 
also the institutions and on the other hand it has created diffi culties for those countries which lack specialized human 
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capital. Quality in Higher education has become a prime concern of the countries worldwide as the challenges come 
from both the national and international levels. The quality assurance mechanisms and suitable strategies need to be 
developed for strengthening the pillars of higher education.

The new Information and Communications Technology (ICT), the role of English language and the emerging 
international knowledge networks are some of the trends which have been affecting the higher education system. An 
increase in students’ mobility has been noticed in the recent years where students have been studying outside their 
home countries and it is predicted that by 2020 it would rise to 7 million. According to the Institute of International 
Education’s Open Doors report, out of a world total of 723,277 foreign students in the USA in 2010/11, 47,963 or 
seven percent were from the Middle East North African (MENA) region, an increase of 24 percent over the previous 
year.

METHODOLOGY

The research is based on primary and secondary data. Primary data is collected through unstructured interviews 
and informal discussions from higher educational institutions offi cials. Secondary data is from published reports and 
documents. The methodology adopted is existing literature review, secondary data and in-depth observation including 
contextual analysis with grounded theory approach. The main objectives of this paper are to understand the present 
scenario of higher education in general and Oman in particular so as to identify the emerging trends in higher education   
and refl ect how these trends will affect higher education in Oman. Each trend builds on ideas presented in various 
papers, illustrating how current trends are constantly evolving and new ones are emerging. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

Trends refer to the happenings over a period of time. Trend studies help to understand the past, present and 
future. It is also a useful tool in the hands of policy makers. Understanding the trends which are emerging in any fi eld 
is important if one has to make an effective policy decisions especially the signifi cance is magnifi ed when it comes 
to a crucial fi eld like that of higher education. It cannot be denied world over that the trends in higher educations are 
fast changing because of various reasons and also due to convergence of information, technology and communication 
which is making the world a smaller place for human beings. 

In the light of this backdrop, the paper is focusing on 10 key trends (Figure 1), which are emerging with special 
reference to Higher Education in general and in particular to Oman Higher Education Scenario. 
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Figure 1: Trends in Higher Education

Trend 1: Globalization

Observations: The demand for higher education globally has increased and will continue to grow. There are more 
than 100 million college students worldwide, new campuses are being built, and existing campuses are expanding. 
Universities are competing internationally for resources, faculty, the best students, and education funding. Overseas 
expansion creates opportunities for students and faculty in terms of exchange programs and expanded campus 
environments. China, India, and the Middle East have quickly become key areas for widespread campus growth. The 
learning model varies by country and institution, ranging from replicating the home campus, to building local capacity, 
to participating in faculty exchanges. These global learning environments give students an opportunity to expand their 
portfolios to include experience that is valued in today’s workforce. Universities in turn use their foreign campuses 
to attract top research talent and build international relationships, establishing a global presence and helping develop 
local capacity. Oman is no exception to this wave of globalization in higher education. The number of students opting 
for overseas studies has increased substantially over the past two decades in spite of more opportunities to study at 
home. This is a result of the impact of the demographics of a young population and the increasing awareness among 
the populace of the importance of Higher education to personal advancement in the rapidly developing country in the 
context of global world.
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Our Thoughts: The past few years have shown that the countries in the gulf region have taken bold steps in 
terms of bringing in internationalization by letting the foreign universities establish their campuses for the local 
students’. Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates are some of the examples of doing this successfully in the 
Gulf region. The challenge faced by Oman and other gulf countries is “think global and act local”. There needs to be a 
balance between catering to the local needs and maintaining the standards and expectations of the international levels. 
It has become very diffi cult to decide between the importance of traditional societal mission of education and the 
commercialization of education. The Higher education landscape in the Gulf region is highly affected by the growth 
of branch campuses such as those in U.A.E. and Qatar. 

One of the most exciting developments in Higher Education seen in Oman is the increasing diversifi cation of 
programme offerings, both through specialized institutions such as International Maritime College of Oman (IMCO), 
The German University of Technology (GTU), The Oman College of Tourism (OCT), and the Oman Dental College 
(ODC); and through changes and additions to the spectrum of programmes offered by established colleges, including 
Colleges of Applied Sciences.1

Trend 2: Technical and Information Literacy

Observations: Increasingly, college campuses are taking steps to enhance technical literacy and create a campus 
culture that encourages faculty to use computers, smart devices, and other innovative tools in their curricula. 2 

Information literacy is another topical area. While many students may be device-savvy, they may not necessarily 
be information-savvy. Students today, having for the most part grown up with technology, possess more technical 
abilities with computers and software, yet many have not learned how to use technology for academic purposes. 
Universities are addressing this through a variety of methods, such as library programs that include workshops and 
instructional services.3 

At the same time, universities are creating a technology culture through a variety of venues -common areas, 
support desks, and student employment programs. 

Technical and information literacy continues to gain importance on campuses, ensuring that students are viable 
candidates in the global workplace. Universities are exploring methods for providing students with the capabilities 
required to use information technology (IT) both critically and wisely. 

Our Thoughts: Students after using WebCT have positive attitudes toward it which leads to their better learning 
and understanding the course material. The more use of WebCT, Blackboard and Moodle or similar packages may 
impact the students learning and understanding with positive attitudes may pose a challenge to our traditional 
institutions offering courses in traditional face to face mode. Most students preferred face to face mode along with 
supported online digital course contents for comfortable learning. However, institutions will have to balance between 
students’ needs and role of knowledge creation, dissemination and expected linkage of theory and practice. 4  

In Oman, as a step towards adapting information technology there has been an eOman initiative, applications for 
2006/2007 in higher education public and private places have been merged under the one unifi ed online system called 
as Higher Education Admissions center. Each higher education institute publishes the minimum entry requirement for 
each of its degrees and the student selects his or her own choices in order of preferences.5 

Trend 3: Enrollment, Retention and Branding

Observations: Institutions realize that the Internet is a viable way to market academic programs to prospective 
students to ensure enrollment that is minimum number of students required to offer a programme or course apart 
from helping to build and enhancing the image for building the brand. Universities are also establishing online parties 
and networking websites for newly admitted freshmen, allowing them to interact virtually with campus services 
and the campus community before they start. Colleges are also using technology to help build an attractive brand 
- one that assures prospective students and parents that upon graduation, students will be prepared to participate 
in a technologically advanced, global economy. There are many factors related to student retention which range 
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from academic preparedness, campus climate, commitment to educational goals and institutions as well as social and 
academic Integration. Financial aid is one of the major factors which affect the retention of students. The government 
Higher Education Institutions (HEIs) provides students with the free education which helps in retaining the students 
to a large extent.

To attract prospective students, some universities have developed student blogger programs, where an assigned 
roster of current students blogs about their daily routines 6 and some universities also have respective “fan pages” on 
Facebook to enable communications with incoming freshmen.

Voice-over-IP call centers and text messaging are two methods being used not only to attract students, but also to 
retain them. For example, one university advertises on Google and routes leads to its central call center as prospective 
students click on the advertisement. Another university uses call centers as a way to leave voicemails for students who 
have missed a number of classes and to assist those who may have health, work overload, or personal issues. This 
“personal approach” is effective in keeping students from dropping out. Text messages are also being used in the same 
manner. 

Mostly in the fi rst years of the college or even at the later stage require either academic assistance or social or 
personal support. This support is provided through academic advising. The faculty provides academic advising, while 
discovering students’ potential and capabilities, and assisting the student in exploring alternative paths to the degree if 
for any reason the normal pace of the degree is inappropriate. Apart from the other conditions supportive of retention, 
academic advising is one of the most important. 

Our Thoughts: While the issue of enrollment is not severe one in Oman as of now. However, as institutions will 
be forced to compete for better students in near future then the internet will become a viable medium.  Most of the 
institutions’ and colleges do use electronic notice boards – text messaging and also electronic form of communication 
with the students. The main purpose of strengthening this form of communication is to facilitate students for better 
access for 24/7 with individualized learning approach. There is also a growing concern for student retention as more 
and private universities are being established – this provide more fl exible learning opportunities and do focus on 
individualized learning requirements.

Trend 4: Mobility

Observations: College students today depend heavily on their mobile phones and PDAs. The freedom, 
convenience, and cost savings that mobile phones provide are invaluable to students, whether they are living away 
from home or commuting daily to and from institution, home, and work.7 

With the proliferation of mobile phones on campus, colleges everywhere are compelled to capitalize on feature-
rich phones that are capable of much more than just voice calls. Adoption of the BlackBerry, iPhone, and other smart 
devices that have Internet access allows students and faculty to perform a wide range of tasks virtually anywhere 
they have cell phone service. These tasks range from administrative (registration), to academic (downloading class 
materials), to social (instant messaging) and functional (checking transportation schedules. Mobile applications such 
as Twitter and CitySense help students schedule meetings or study dates remotely. For example, students can facilitate 
text blogging, helping mobile classmates map each other’s location quickly.

Our Thoughts: Mobility refers to both the mental mobility which is enhanced due to television, internet and 
other Information Technology enabled Services (ITeS) and the second refers to physical mobility. Both kinds of 
mobility is highly prevalent and on the increase in Oman with respect to higher education. Students, faculty and 
institutions are well prepared to encash the mental mobility factor through use of ICT technology for bettering 
themselves. Government’s initiative to support physical mobility in terms is also very high. Locals from Oman are 
studying in more than 40 countries overseas. 1000 new scholarships for post graduate studies have been announced 
and in June 2011, a Royal Directive announced an increase of 1,500 undergraduate external scholarships.8 
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Trend 5: Pedagogical Centers and Innovative Campus

Observations: In today’s world where cyber crime and violation of intellectual property rights has become 
rampant it becomes crucial for higher education to develop and adopt policies which will not endanger the safety 
of both the teaching-learning or pedagogical centers. There is a need to develop innovative approaches so that the 
physical safety including soft assets of campuses will be ensured. This issue of pedagogical centers and innovative 
campus has been or has become a top priority for institutions. The prevalence in recent years of being “always on” has 
compelled educational institutions to make security a top IT issue every year since 2003. Top of mind is improving 
physical safety, protecting student records and key campus data, providing asset tracking, increasing disaster recovery, 
and adding more security services to the network. 

More and more institutions have revised their emergency plans, and increased percentage of funding for campus 
safety. Accordingly to ensure campus safety institutions those have purchased or will purchase the following equipment 
or systems within the next one or two years are:

• mass notifi cation

• security camera systems

• access control and management systems

• emergency communications and two-way radios

• patrol vehicles

The United States House of Representatives passed a bill in February 2008 that would require colleges and 
universities to issue public warnings within 30 minutes of an emergency or threat, as well as notify the public of 
campus safety information. In April 2008, the bill was revised to require public warnings within 30 minutes of 
confi rmation of an emergency or threat.9 

Our Thoughts: Educational institutions and universities must have the equipment to be able to issue warnings 
quickly and directly to the campus population and surrounding community incase of any emergency. Securing 
computer networks and campus data is another priority among educational institutions. In today’s environment where 
identity theft is becoming more common, campuses must be equipped with various ways to protect the wealth of 
sensitive, personal information within their networks. Universities and other institutions in Oman do have a security 
check at the gate to ensure that mishap do not occur but with advancement more technology enabled security systems 
will have to be considered.

Trend 6: Evolution of Teaching and Learning

Observations: The education process continues to evolve from one-to-one (teacher to student) to collaborative 
learning. Web 2.0 and social networking tools such as blogs and wikis, and online social gathering websites such as 
Facebook and linked.in, are enhancing and facilitating collaborative learning and are being used widely on many 
campuses. The delivery of content has evolved dramatically, as many professors opt to post all class material, including 
complete audio and/or video recordings of lectures, on sites like iTunes and YouTube. As students spend much of 
their time online, university professors see the value of posting academic materials on these popular sites where 
students can download and interact with the course materials in a location where they also seek entertainment. Open 
source course-management systems such as Moodle and similar systems on Facebook are just some applications being 
reconfi gured to support more content and student collaboration.10 In addition to universities, libraries, museums, and 
various government offi ces are also beginning to make their content available over the Internet. For example, the U.S. 
Library of Congress 11 and the New Bibliotheca Alexandrina 12 in Egypt are sharing collections and linking to other 
global libraries to create an expansive environment of knowledge. Most of the governments also provide access to a 
variety of statistics and databases over the Internet.
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Our Thoughts: Oman is entering a new wave of information technology and higher education is no exception to 
utilization of this IT enablement or ITes services. More and more investments in the form of infrastructure development 
with focus on training and developing suitable workforce for this environment is seen. In fact more modern well 
equipped classrooms to enable better teaching and learning including through Black Board or Moodle Systems have 
been adopted.

Trend 7: Collaboration

Observations: Collaboration is a distinguishing attribute of higher education. Universities are seeking ways 
to facilitate collaboration to enhance research, classes, foreign exchanges, alumni relationships, and private sector 
partnerships. A variety of venues have emerged to make collaboration easier and more accessible. 13 

Oman’s achievement in research and innovation was not highly rated although the quality of Higher education 
was relatively higher, that is 43rd out of 139 countries, but for original thinking and inventiveness it was on the 60th 
place14. In 2005, The Research Council (TRC) was set up to nurture bright ideas in Oman. So far TRC has funded 54 
local research projects. Sultan Qaboos University (SQU) now has small number of international PhD students. There 
is a plan to have a science and technology city for attracting international universities and research organizations to 
work alongside Oman institutions. 15 

Ultra-high-defi nition systems such as Cisco TelePresence takes productivity, collaboration, and costs savings 
further. TelePresence enables participants to conduct virtual meet ings from nearly any location worldwide, creating 
a sense of “being there in-person.” TelePresence can be used in higher education to facilitate administration and 
cabinet meetings, dissertations, interviews and recruiting, student-professor meetings, overseas campus connections, 
and distance learning. 

Virtual locations in Second Life are creating alternative collaboration spaces, and emerging technologies are 
paving the way to integrate, or blend, virtual and physical realities. 16

Our Thoughts: Collaborative approaches are in nascent stage in Oman. The opportunities for collaboration are 
being identifi ed with the establishment of The Oman Research Council as well as Post Graduation research Centre in 
Sultan Qaboos University. Other institutions have also taken steps for collaborative work through student-exchange 
programmes, and joint research projects -  though things are moving in the right direction much needs to done to 
optimize the benefi ts of collaborative approach. The avenues like teleconferencing, and others, will continue to 
facilitate collaboration.

Trend 8: Strategic Planning and Technology

Observations: Budget and effi ciency are ongoing concerns in higher education. In response, institutions are 
starting to adopt certain practices from private enterprises, such as strategic planning that integrates technology as 
a key component.  “Cloud computing”—a process that allows fi les and data to be stored on a remote network using 
the Internet—is another approach that may potentially lower IT costs and is also a current topic of interest among 
universities. 

In addition, universities are developing long-term fi nancial strategies to ensure that technol ogy is incorporated 
into the budget. Leasing IT equipment is becoming a more common way to manage IT costs and budgets. Leasing has 
become more popular and is being used effectively by a number of higher-education institutions 17, 18 to ensure that the 
allocation of funds for new technology and upgrades is consistent. Evaluating core technology effi cien cies through 
Return on Investment (ROI) analysis is becoming a key factor in planning as well - particularly in the areas of security, 
storage, unifi ed communications, and Enterprise Resource Planning (ERP) systems.

Our Thoughts: Strategic Plans and goals to achieve the aims of each institution as well as overall aim of higher 
education are being emphasized more and more. One step in that direction is the establishment of Oman Academic 
Accreditation Authority (OAAA). 
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The OAAA has a grand vision of not just making the local graduates capable of working  locally so as to help 
Omanisation plans but to give them the skills to make them global players. In order to equip the Omani graduates in 
the global era, the standards of Higher education have been aligned with the International standards. 19 

The OAAA has avoided the approach of imposing external standards. Teams of International auditors will begin 
checking the standards of the Oman’s government and private HEIs, measuring them against International benchmarks. 
This process will begin in 2013, and would be more transparent than the audit procedures in neighboring states. 20 

Trend 9: Edutainment

Observations: There is an emerging trend to shift from the developing a single type of content which is either 
a rigid educational content or a purely entertainment content, to developing a blend of educational and entertainment 
content commonly referred to as edutainment content. This necessitates the convergence and inter-operability of 
various media delivery channels. 21 

Higher-education content and entertainment (edutainment) are becoming more inter twined. The fi rst indications 
of this took place on iTunes and YouTube, sites commonly used for entertainment content only. Professors are now 
combining the two, using various videos that contain both educational and entertainment value in podcasts and posting 
course content on education channels to create a more engaging learning environment. Computer gaming is emerging 
in teaching and learning. 22  

Television broadcasting companies such as the BBC, MTV, NBC, and ABC are quickly developing methods to 
integrate broadcast media with higher education. This trend supports the marked increase in the use of multimedia 
devices on college campuses where content is accessible not only through computers, but also through TVs and 
smartphones. Campuses are evaluating the benefi t of broadcasting campus TV programs over IP networks.

Our Thoughts: This is still in the nascent stage though there are Arab channels broadcasting and highlighting 
the role of TV based education for a common man. However, there is more that could be done especially for science 
and technology through TV programmes, even teaching programmes which facilitate dissemination of scientifi c 
knowledge could be broadcast in local languages for better grasp. 

Trend 10: Sustainability

Observations: Green has become a key topic in many industry sectors globally, including higher education. 
23 Universities are continually seeking and identifying ways to conserve energy effi ciently, provide energy using 
alternative methods and resources, and recycle discarded technology hardware components known as “e-waste.” 

In order to preserve the natural world, economic, social and environmental factors must be jointly considered 
and harmonized. Formal and Informal learning by raising awareness and infl uencing behavior plays a pivotal function 
if sustainable development is to be achieved. This role is especially pronounced in the realm of Higher Education 
because at this level students are being prepared to enter labour market and emerge with skills to support green 
economies and as messengers of ideas. 24

Communication is critical to ensuring that conservation initiatives on campuses are effective. Universities are 
being proactive in educating students, faculty, and staff about their solutions. Many professors, of their own accord, 
are opting to use email, instant messaging, or short message service instead of paper to issue assignments and provide 
feedback.

Our Thoughts: Oman has also adopted green approach. Many of the students/colleges take active part in fi ghting 
global warming.  High-performance green-building standards for new buildings are also being laid down. Solar 
energy generation is also being considered. Local farming is another key initiative taken up in Oman for developing 
sustainability.
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CONCLUSION

In the 21st century, technology will play an increasing role in higher education. Institutions will adopt innovative 
solutions that will change the way students learn, communicate, produce, collaborate, and study both on and off 
campus - solutions that will also improve interactions among faculty, staff, and students. Creating innovative services 
from cur rent and future technologies requires a powerful, reliable, expandable, and secure IT infrastructure that has 
adequate bandwidth, quality of service, and storage. Many colleges and universities have already developed short and 
long-term plans to ensure success in meeting their current and future needs. 

We are convinced of the centrality of the higher education enterprise globally and the need for strong, vibrant 
postsecondary institutions to support the knowledge economy as well as to provide the knowledge necessary for 
the social mobility and economic progress essential to societies across the globe. The role of higher education as 
a public good continues to be fundamentally important and must be supported. We emphasize this hereto because 
this aspect of higher education is easily neglected in the rush for doing things and prestige. The multiple and diverse 
responsibilities of higher education are ultimately key to the well-being of modern society, but this expanded role adds 
considerable complexity and many new challenges. Understanding the broader role of higher education in a globalized 
world is the fi rst step to dealing constructively with the challenges that will inevitably loom on the horizon.25 The 
enormous challenge ahead is the uneven distribution of human capital and funds that will allow some nations to take 
full advantage of new opportunities while other nations risk drifting further behind. 

The trends identifi ed with reference to Oman are built on ideas presented in various papers, illustrating how 
current trends are constantly evolving and new ones are emerging. By understanding these trends and technologies, 
higher-education institutions will be able to prepare students to become the next generation of productive employees 
and innovative leaders the world needs.25 Moreover we all have witnessed the advancement of knowledge society 
in this current decade, offering great hope and this has taken the countries towards new and extended boundaries in 
terms of development and shaping the society. In order to participate in the knowledge economy a different set of 
human skills are required and what truly matters is higher qualifi cations, intellectual independence and fl exibility. 
Higher education involves more than teaching relevant skills to students. Despite some common grounds and global 
uniformity in many areas of society, one can’t decide for the most appropriate system, policies and structures for 
higher education because the societies vary in forms and modus operandi, as the cultural diversity speaks a lot for 
itself and adds dynamism.

*****
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET İLE İLETİŞİM 

DENEYİMLERİ

COMMUNICATION EXPERIENCE OF VOCATIONAL MACHANICAL STUDENTS 

BY INTERNET 

İbrahim Aydın*                                                                        Seda Durukan**

Abstract

This study indicates fi nding friend status via e-mail and informati on sharing experiences 
between students from Ege University Ege Vocati onal College Mechanical Constructi on & Tech-
nical Drawing Departments and from other Vocati onal Colleges Mechanical Constructi on & 
Technical Drawing Departments in Turkey. 

Material and Method

Locati on of Research: Ege University Ege Vocati onal College Mechanical Constructi on & 
Technical Drawing Department

Type of Research: This is a descripti ve study.

Field and Sample of Research: 18 students in 2008-2009 educati on periods.

Analysis Method: Questi onnaire consists of 30 questi ons improved by researcher.

Evaluati on of Data: Computer coded Questi onnaire forms analyzed by SPSS for Windows 
13.00 program. Number and percentage are used analysis.  

Ethic: In order to perform this study, permission of College Directors and students of other 
school obtained by e-mail. 

Findinds

Reply ti me of mails from other school’s students was 14.05 days average. Students sent 
mail 4.55 ti mes average. Reply quanti ti es from friends were 0.9 student average. (n=4, 22.2 
%) students didn’t received any mails. Main diffi  culti es were connecti on problem (n=7,38.9%).

In conclusion, 11 students from diff erent universiti es Vocati onal College class 2nd have be-
gun informati on traffi  c. 

This study indicates fi rst step for students from diff erent Vocati onal Colleges Mechanical 
Constructi on & Technical Drawing Departments class 2nd for more eff ecti ve studies and coopera-
ti on in future.

Key words: Mechanical Construction & Technical Drawing Department, Connection, 
İnternet

* Celal Bayar Üniversitesi, ibrahim.aydin@bayar.edu.tr
** Celal Bayar Üniversitesi, seda.durukan@bayar.edu.tr
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Özet

Bu çalışma Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölü-
mü öğrencilerinin internet aracılığı ile Türkiye deki diğer meslek yüksekokullarının Makine Re-
sim Konstrüksiyon Bölümü öğrencilerini e-mail ile arkadaş olarak bulma ve onlarla meslekleri 
ile ilgili bilgi paylaşımı konusunda deneyimlerini göstermektedir.  Öğrenciler, genellikle eğlence 
amacıyla kullandıkları bilgisayar ve interneti meslekleri ile ilgili bilgilerin paylaşımında kullan-
mışlardır. Çalışma sonucunda öğrencilerin gelecekte daha güzel işbirliği sağlamaları için küçük 
bir adım atılmıştır.

Gereç ve Yöntem 

Araştırmanın Yeri: Araştırma, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Makine Resim 
Konstrüksiyon bölümünde yapılmıştır.

Araştırmanın Tipi: Tanımlayıcı bir çalışmadır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: 2008–2009 öğretim yılında okuyan 18 öğrenci oluştur-
muştur.

Veri Toplama Yöntemi: Anket soruları araştırmacı tarafından geliştirilmiş 30 sorudan oluş-
muştur.

Verilerin Değerlendirilmesi: Anket formları bilgisayara kodlanarak SPSS for Windows 
13.00 programında analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde kullanılmıştır.

 Etik: Çalışmanın yapılabilmesi için okul yöneticilerinden, diğer okulun öğrencilerine bilgi 
verilerek e-mail ile izinleri alınmıştır. 

Bulgular

Öğrencilerin okullardan maillerine yanıt gelme süresi ortalama 14,05 gündü. Öğrenciler 
ortalama 4.55 kez mail gönderdi. Öğrencilerin e-mail arkadaşlarından maillerine yanıt gelme 
sayısı ortalama 0,9 öğrenci idi. Öğrencilerin (n=4, %22,2)  maillerine hiç yanıt alamadı. Öğ-
renciler mail gönderdikleri kişilerle yaşadıkları güçlükleri (n=7, % 38,9) karşı tarafl a iletişim 
problem idi. 

Bu ödev çalışması sonucu toplam 18 farklı üniversitede meslek yüksekokulu ikinci sınıf 
öğrencisi arasında iletişim başlatılıp bilgi alışverişi sağlanmıştır. 

Bu çalışma ile Türkiye’nin değişik yerlerinde olan meslek yüksekokulu makine resim kons-
trüksiyon bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin birbirleri ile internet üzerinden iletişimleri sağlan-
mıştır. Öğrenciler, genellikle eğlence amacıyla kullandıkları bilgisayar ve interneti meslekleri ile 
ilgili bilgilerin paylaşımında kullanmışlardır. Çalışma sonucunda öğrencilerin gelecekte daha 
güzel işbirlikleri ve çalışmalar yapmaları için küçük bir adım atılmıştır.

Anahtar kelimeler: Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü, İletişim, İnternet
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GİRİŞ

Bu çalışma Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü öğrencilerinin 
internet aracılığı ile Türkiye deki diğer meslek yüksekokullarının Makine Resim Konstrüksiyon bölümü öğrencisini 
e-mail ile arkadaş olarak bulma ve onlarla bilgi paylaşımı ile ilgili deneyimlerini göstermektedir.  

Öğrenciler yazışmak istedikleri okulu seçtiklerinde okul yönetiminde olan kişilerin e mail adreslerini buldular 
veya okul tanıtım sayfasında okul idarecilerinin e mail adresi olanları tercih ettiler. Okul yöneticilerinden herhangi 
birinin e mail adresini sağlayan öğrenciler kendilerini tanıtmak,  etik kurallara uymak, bu konuyla ilgili izin almak, 
yetkilileri bilgilendirmek ve makine öğrencilerinden biri ile e-mail arkadaşı olabilmeleri için bu isteklerini öğrencilere 
iletilmesi ricasında bulundular. Bunun için eğitmen tarafından hazırlanan standart bir mektup tüm öğrencilere mail 
yoluyla gönderildi. Öğrenciler standart maille kendileri ile ilgili kısımları doldurduktan sonra yazışmak istedikleri 
okulun idarecilerine bu mailleri gönderdiler.

Bu izin ve bilgilendirme mailinden sonra yazışılmak istenen okul öğrencilerinden öğrencilere mail gelmeye 
başladı. Kendilerine mail gelen öğrenciler mail arkadaşlarına gönderilmek üzere hazırlanan standart mektupları 
gönderdiler. Öğrenciler için hazırlanan bu mailde; öğrenciler kendilerini, Ege üniversitesi ve Ege meslek yüksek okulu 
hakkında bilgi ve web sayfa adreslerini verdiler. Öğrenciler arkadaşları ile genel ve mesleki konularda yazıştılar.

YÖNTEM

Araştırmanın Yeri: Araştırma, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Makine Resim Konstrüksiyon 
bölümünde yapılmıştır.

Araştırmanın Tipi: Tanımlayıcı bir çalışmadır.

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: 2008–2009 öğretim yılında okuyan 18 öğrenci oluşturmuştur.

Veri Toplama Yöntemi: Anket soruları araştırmacı tarafından geliştirilmiş 30 sorudan oluşmuştur.

Verilerin Değerlendirilmesi: Anket formları bilgisayara kodlanarak SPSS for Windows 13.00 programında 
analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde kullanılmıştır.

 Etik: Çalışmanın yapılabilmesi için okul yöneticilerinden, diğer okulun öğrencilerine bilgi verilerek e-mail ile 
izinleri alınmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş dağılımları incelendiğinde; (en az 18 yaşında, en fazla 21) yaşında ortalama 
19.33 yaşında olduğu görüldü. Öğrencilerin mezun oldukları okullar incelendiğinde (n=17, % 94,4) endüstri meslek 
lisesi, (n=1, % 5,6) teknik lise mezunu olduğu görüldü.

Öğrencilerin okullardan maillerine yanıt gelme süresi  (en az 1 gün, - en fazla 60 gün)  ortalama 14.05 gündür. 
Bazı öğrencilerin gönderdikleri mailler adreslerin hatalı olması nedeniyle mailler okullara ulaşamadı. Bazı öğrencilere 
ise uzun süre herhangi bir yanıt gelmemesi nedeniyle hem aynı hem de farklı okullara yeniden mail gönderdiler. 

Öğrenciler  (en az 1 kez - en fazla 8 kez) ortalama 4,55 kez mail gönderdiler. Bu gibi durumlar öğrencilerde strese 
ve paniğe neden oldu.  Öğrencilerin e-mail arkadaşlarından maillerine yanıt gelme sayısı  (en az 0 kişi - en fazla 2 kişi)  
ortalama 0,94 öğrencidir. 

Öğrencilerin (n=4, %22,2)  maillerine hiç yanıt alamamışlardır. Bu nedenle tüm öğrenciler için ayrı bir üniversite 
olmamıştır. Bazı öğrenciler eksik yanıtlar için veya yanıt yazmayan e-mail arkadaşlarına gereken yeni mailleri 
gönderdiler. Öğrencilerin e-mail arkadaşlarından maillerine yanıt alma sayısı  (en az 0 mail - en fazla 8 mail)  ortalama 
1,72 maildir. 
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Öğrenciler mail gönderdikleri kişilerle yaşadıkları güçlükleri (n=7, % 38,9) karşı tarafl a iletişim problemi, 
(n=4, % 22,2) deneyimsizlik, (n=1, % 5,6) yanıtsız,  (n=4,  %22,2) ise herhangi bir güçlük yaşamadığını belirtmiştir 
(Grafi k-1).

Grafi k 1. Öğrencilerin Mail Gönderdikleri Kişilerle Yaşadıkları Güçlüklerin Dağılımı

Öğrencilerin bir bölümü  (n=10, %55,6) daha önce diğer okullarla ilgilenmediği,  (n= 4, %22,2) daha önce 
diğer okullar hakkında bilgisi olmadığı, (n=4, %22,2) sinin daha önce makine resim konstrüksiyon bölümünden chat 
arkadaşı olmadığı görülmüştür (Grafi k-2).

Grafi k 2. Öğrencilerin Diğer Üniversitelerin Makine Programı İle İlgilenme Durumlarının Dağılımı

Ödev ile ilgili bilgisayar kullanırken (n=7,  %38,9)  bilgisayarla ilgili problem yaşadıklarını, (n=3, %16,17)  
herhangi bir problem yaşamadığı belirtmiştir (Grafi k-3).
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Grafi k 3. Öğrencilerin Bilgisayar Kullanırken Yaşadıkları Güçlüklerin Dağılımı

Öğrencilerin çoğunlukla bilgisayarı, ev ve internet kafelerde kullandığını belirtmiştir (n=15, % 83,4).

Öğrenciler ödev için (n=11, % 61,1) hafta içi, (n=5, %27,8) hafta sonu ve (n=1, %5,6)  her gün çalıştıklarını, 
ödevle ilgili haftada  (en az 1 saat- en fazla 9 saat) ortalama 2,1 saat çalıştıklarını, ödevin tamamı için toplam  (en az 
1 saat- en fazla 20 saat) ortalama 4,66 saat çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin ödevi yaparken karşılaştıkları güçlük olarak, (n=4, %22,2) maillere yanıt gelmemesi, (n= 7, % 38,9) 
kişilere ulaşmada güçlük, (n=2, %11,1) karşı tarafın ilgisizliği, (n=2, %11,1)  herhangi bir problem yaşamadığını 
belirtti (Grafi k-4).

Grafi k 4. Öğrencilerin Ödevi Yaparken Karşılaştı kları Güçlüklerin Dağılımı
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Öğrenciler, diğer üniversitelerin Makine Resim Konstrüksiyon bölümü öğrencilerine, işletmelerde yapmış 
oldukları stajlarla ilgili sorular yöneltmişlerdir. Bunların neticesinde, öğrenciler stajlarını (n=4, %36,4) büyük ölçekli 
fabrikalarda, (n=3, %27,3) orta ölçekli fabrikalarda yaptıklarını, öğrencilerin hepsi staj yerini kendilerinin belirlediğini  
(%100) ifade etmiştir. Bu değerlendirme Grafi k-5’da görülmektedir.

Önder’in (2005) çalışmasında öğrencilerin %83,7 ‘sinin Sezgin vd. (2007) çalışmasında %75,5’inin, Aydın 
(2009) ise %60,9 büyük ölçekli özel sektörde staj yaptığı belirtilmiştir. 

Grafi k 5. Diğer Okulların  Staj Yaptı kları Alanların Dağılımı

Diğer üniversite öğrencilerine çalıştıkları staj yerlerinde sorun yaşadıklarında kimlerle görüştükleri sorulduğunda, 
öğrenciler, (n=4, %36,4) kurum yöneticileriyle, (n=4, %36,4) okul öğretim elemanları ile (n=3, %27,3) hem kurum 
yöneticileriyle hem de okul öğretim elemanları ile görüştüğünü belirtmiştir. Bu dağılım Grafi k 6’ de ifade edilmiştir. 
Aydın (2009) çalışmasında Türkiye’deki meslek yüksekokulları makine bölümünde okuyan öğrencilere yönelttiği bu 
soruda, %47,8 kurum yöneticileriyle, %26,1 okul öğretim elemanları ile ve %26,1 her ikisiyle de görüşerek sorunu 
çözdükleri neticesine ulaşmıştır.
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Grafi k 6. Öğrencilerin  Staj Yerinde Sorun Çıktığında Yaptıklarının Dağılımı

Öğrencilerin stajlarda memnun oldukları konular sorulduğunda (n=9, % 81,8) memnun olduğunu, stajlarda 
(n=1,%9,1) kısmen memnun olduğunu (n=1,%9,1) memnun olmadığı noktalar olduğunu belirtmiştir (Grefi k-7). 
Aydın(2009) Türkiye genelinde makine bölümü için yapmış olduğu çalışmasında, %69,6 memnun olduklarını, %26,1 
kısmen memnun olduklarını ve %4,3 memnun olmadıklarını belirtmiştir.

Grafi k 7. Öğrencilerin  Staj Yerinden Memnuniyetlerinin Dağılımı

Öğrencilere staj esnasında ücret alma sorulduğunda (n=6, % 54,5) ücret almadığı, (n=3,% 27,3) ücret aldığını ve 
(n=2, %18,2) bazen ücret aldıklarını belirtmişlerdir (Grafi k-8).
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Grafi k 8. Öğrencilerin  Staj Yerinden Ücret Alma Durumlarının Dağılımı

Kahveci vd. (2007)’ nin çalışmasında öğrencilerin %23,5’inin, Sezgin vd. (2007) çalışmasında  %17,0’inin, 
Aydın (2009) çalışmasında %21,8 ücret aldığını belirtmişlerdir. Bu neticeler bizim çalışma sonuçları diğer çalışmaların 
uyumlu olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin (n=14, %77,8) ödevle ilgili olumlu düşünceye sahip olduklarını,  (n=3, % 16,7) yorumsuz kaldığını, 
(n=1,%5,6) ödevin kendilerine katkı sağladığını belirtti.

SONUÇ

Bu çalışmada, 18 değişik üniversitede öğretim gören meslek yüksekokulu ikinci sınıf Makine Resim Konstrüksiyon 
Programı öğrencileri arasında iletişim başlatılıp bilgi alışverişi sağlandı. 

Çalışma sonucunda,  Türkiye’nin değişik yerlerinde olan meslek yüksekokulu makine resim konstrüksiyon 
bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin birbirleri ile internet üzerinden iletişimleri sağlanmıştır. Öğrenciler, genellikle 
eğlence amacıyla kullandıkları bilgisayar ve interneti meslekleriyle ilgili bilgilerin paylaşımında kullanmışlardır. 
Çalışma sonucunda aynı zamanda öğrencilerin gelecekte daha güzel işbirlikleri ve çalışmalar yapmaları için küçük 
bir adım atılmıştır.
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TEACHING EXPERIENCE -- IMPROVING TEACHER EDUCATION WITH 

EXPERIENTIAL LEARNING 

Teresa Behr*1                                                     Katrin Temmen**2 

At the basis of all current theories of experiential learning, action-oriented learning, stu-
dent activation and similarly related principles, lies one simple truth: Human beings learn better 
when they can act and discover new facts for themselves. The value of hands-on learning is no 
longer in any real doubt, and it is being increasingly implemented in various school types and 
grade levels.  However, when it comes to teacher education, many countries still continue to edu-
cate overwhelmingly in the “academic” style -- students sitting in a lecture hall or seminar room 
and listening to (or, in the best case, discussing) ideas and theories of how to teach.  Drawing on 
several small-scale studies of different school types and age groups in Germany, this paper will 
show the pressing need to implement hands-on learning during university teacher education.  
After all, we cannot expect teachers to teach what they do not know themselves.

Key Words: Experiential Learning, teacher education, Germany
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I. INTRODUCTION

In the last 35 years, there has been substantial research done on the effectiveness of learning models that involve 
learner activation. Under titles such as “experiential learning”, “active learning”, “task-based teaching” and a variety 
of related monikers, theories and models of learning have emerged that establish the learner’s activity as the central 
tenet of any learning/teaching environment. Regardless of their exact title, these theories are all based on a similar 
principle: that students learn effectively, and retain that learned information best, when they are actively involved 
in the learning process -- that is to say, when they are motivated to act and to discover facts and connections for 
themselves by being presented with complex tasks that require autonomous problem-solving.

There are numerous empirical studies in the English- and German-speaking academic communities showing the 
effectiveness of this type of learning. Admittedly,  the results are mixed as to whether students actually learn better 
in the classical sense -- that is to say, whether they achieve higher results than students who are taught in traditional, 
instructor-centered formal classrooms.  Some studies claim that students who learn under these conditions learn more 
and achieve higher results than their counterparts; others claim there is no appreciable difference; still others say that 
the class average with these methods is lower than with traditional methods, but that the best students outperform the 
best students from traditional classrooms, suggesting that this method particularly supports students who are already 
strong learners (for an overview, see Frey 2002, 175-176, as well as Kolb’s 2005 Experiential Learning Theory 
Bibliography).

Where the studies do agree, however, is that content learned in a experiential context, through self-discovery 
and practical application, is retained for far longer, and can be accessed and transferred far more readily than content 
learned from traditional lecture styles.  Even studies that show no appreciable difference in the level of knowledge 
achieved as a direct consequence of experiential learning offer clear evidence of later content retention to a much 
higher degree than traditionally learned information -- weeks, months, or even in some cases years later (for example 
the now-classic Specht & Sandlin study (1991); for an overview of earlier studies, see Frey 2002, 183-184).

And yet, despite the wealth of information about the benefi ts of this type of learning, its use in education is still 
minimal; as Karl Frey notes in his (for the German-speaking world) seminal work on project-oriented learning, 

“Diese Absichten stehen als bekannte Selbstverständlichkeiten in fast allen Bildungsartikeln der 
Staatsverfassungen, in Schulgesetzen und Lehrplanpräambeln.  Sie sind aber keine Selbstverständlichkeiten 
der Schulpraxis“ (Frey 2002, 51).

These intentions are included as self-evident facts in almost every article of every national constitution 
that deals with education, in school bylaws and curriculum preambles.  They are not, however, self-evident 
in practice in the classroom (Frey 2002, 51, translation mine).

Comparatively little time in the classroom is given to student-directed learning, while instructor-centered methods 
of teaching are still the most common form of classroom activity -- as much as 75% of classroom time, according to 
some studies (Nuthall and Snook 1977, Hage 1985, Kanders 1997, as discussed in Frey, 2002).  

Recognition of the division between personal experience and education, and of the need to overcome this divide, 
is one that goes back to the second half of the nineteenth century: to John Dewey  in the USA, as well as to the 
Reform Pedagogy movement in German-speaking Europe.  Dewey was one of the fi rst to promote alternative forms 
of hands-on, practical learning as the best way to involve students in their own learning; even without the results of 
decades of remarkable neuro-didactic research to support his claims, he saw that students learned “better”, retained the 
information and could apply it in new situations only when it held a connection for them to their world of experience 
(Dewey, 1938).

During the Reform Pedagogy Movement in Germany and Austria, many educators developed new schools 
based on similar ideas to Dewey’s. Georg Kerschensteiner, to mention one of those whose ideas have survived and 
who parallel both Dewey and the modern discussion most closely, is often considered the father of modern German 
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vocational schooling, and his fi rm conviction that tasks for students should have a practical aspect and should fulfi ll a 
useful function is as relevant today as it was 150 years ago. They should, through careful planning and consideration 
on the part of both students and teachers, be suited to the materials and the situation at hand. Otto Haase, another 
contemporary in the Reform Movement, supported this view wholeheartedly; in his writings about the “People’s 
School” (Volksschule), he wrote that students should create something, bring a project to completion, and should 
certainly not sit back and memorize.  Tasks that were based on artifi cial or staged situations appeared to Haase neither 
conducive to real learning nor truly benefi cial for students (Frey 2002).

Since the era of Dewey and the Reformists , countless others have bemoaned the defi cit of experience in education, 
have proposed new theories of education and methods of teaching to close the gap, have tested out new types of 
classroom interaction -- and yet, somehow, traditional teaching methods still dominate classrooms.  The words of 
Paolo Freire, written some thirty years after Dewey and over forty years before today, still resonate today with painful 
clarity: “Education is suffering from narration sickness.” (Freire 1970, 52).

II. REASONS FOR THE DISCONNECT

With such a history, it is easy to see that the complaints of educators, students and prospective employers about 
the practical irrelevance of today’s education system are neither new nor particularly surprising. What is surprising -- 
and perhaps disturbing -- is that, despite over a century of discussing the problem, of proposing new ways to eliminate 
it or to at least soften its impact, of studies and evidence repeatedly showing that the systems we have are inadequate 
for students’ needs, their basic structure has not yet signifi cantly changed. And this begs one very simple question: 
Why? 

Any answer to this question must ultimately be a form of speculation. However, possible answers can perhaps 
offer ideas of where stumbling blocks lie in the way of change, and how they could be circumvented. 

One possible answer can be found in the furor unleashed by the results of international comparative standardized 
studies, most notably PISA. In the fi eld of education, we talk about the often-unhealthy pressure on students to succeed 
in competition with their fellow students; we have now managed to apply this pressure to entire national school systems 
through the international scorn and ridicule heaped on those countries who compared unfavorably to their neighbors.

Large-scale international examinations are only one level of this phenomenon of standardized testing; it is also to 
be found at national and regional levels with varying degrees of infl uence. Due in large part to this pressure to succeed 
-- a pressure, mind you, that educators and parents frequently decry in small-scale settings -- we have teachers and 
schools determined to prepare students for the test, raise scores, and prove themselves against their contemporaries 
(their rivals?) in other countries or districts. This results in that four-letter phrase “teaching to the test”, which is clearly 
not in any way conducive to the sort of open, experiential learning that is lacking in our educational systems. Rather, 
teaching to the test promotes rote memorization, testing strategies, and sometimes in extreme cases, learning how 
to “game the system” to improve scores without improving students’ minds or abilities at all. Standardized testing 
naturally has its uses as well as its problems, and the results can be valuable spurs for change; a critical look at the 
reaction to test results in the last 10 years, however, offers clear indicators of their role as a constraining factor in 
school practice.

There are, of course, also factors external to the educational sphere that place limitations on teachers and 
curricula. One of these is, quite simply, the exponentially expanding rate of new information in the world. In today’s 
world, every day brings with it new discoveries, refutations, technologies, applications and perspectives. Our level 
of knowledge is, at the moment, roughly doubling every ten years, and this rate will most likely only increase in the 
coming decades (Melezniak 1999). This puts educators in the diffi cult position of having to decide what, out of this 
vast wealth of information, students actually need to learn in order to be successful in their later lives. 200 years ago, it 
was unthinkable that an educated person could leave school without at least a basic command of Latin; nowadays, we 
regard the ability to read Latin as an interesting, but not necessarily useful skill (except in some specialist disciplines 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                  ISBN: 978-605-364-273-2  462

and by those students who have learned Latin, of course). Today, we expect students to have a basic grasp of national 
history when they leave school; will that still be considered a requirement in 100 years, or will history be forced out 
to make room for new subject matter that students “need”? It is diffi cult to say. That schools in Germany would see 
the necessity of offering courses in computer science, or that schools in America would consider it an obvious course 
of action to offer Japanese classes, would have boggled imaginations only 50 years ago; today, these courses do not 
even garner a raised eyebrow.

Because of this ever-expanding knowledge base, teachers are faced with an ever-expanding curriculum. The 
defi nition of what students “need to know” is changing rapidly, and many times teachers see themselves forced to reduce 
lessons to little more than memorization and repetition of countless facts simply in order to cover all of the prescribed 
material; there is little doubt that grasping the signifi cance of facts takes longer and requires more depth than simple 
memorization without deeper understanding. Whether this sort of “learning” can or should be classifi ed as benefi cial to 
students is at best questionable; it has, however, been shown that this sort of learning is not easily available for students 
to transfer later and does not promote the sort of trans-disciplinary skills, such as critical thinking, decision-making 
and an active attitude towards learning, that are far more important for later life than, say, facts about the functions of 
mitochondria in cellular biology (to take one particularly dry example from my own high school career).

Whether these facts are more or less useful than critical thinking skills, however, is beside the point for most 
educators in day-to-day practice. As long as teachers are given state- or nationally mandated curricula with material 
that “must” be covered, they are forced to focus on fi tting their given material into one school year -- and classroom 
practice will suffer.

Although certainly part of the problem, these factors are, however, not insurmountable. A far more fundamental 
problem, and the focal point of our research, can be found before educators ever reach schools -- that is to say, 
before they ever offi cially become educators. As Frederking (1998) pointed out while describing the limitations of 
language-arts teacher education, teachers can teach only in a manner, and will only initiate learning processes, that they 
themselves have experienced. Here is yet another piece of evidence to support experiential learning -- theory about 
teaching cannot be transferred to classroom practice without the practically applied experience to sustain it. More 
importantly, it points to a glaring hole in teacher education: future educators are themselves frequently not capable 
of teaching in experiential learning contexts because they have never experienced this type of learning environment 
during their education.

This complaint is by no means new either. That teacher education is split into theoretical, academically presented 
content and practical phases in schools, and that the two are rarely, if ever, connected to one another, has been decried by 
education experts for decades. Nearly every study that discusses student opinions or evaluations of teacher-education 
programs on both sides of the Atlantic, in fact, discusses this as the most frequent and most pervasive criticism by 
students (Schaefers 2002, Zeichner 2009). Zeichner even quotes Linda Darling-Hammond (2009) as referring to this 
disconnect as the “Achilles Heel of teacher education”.

 Multiple German students, when asked to describe their studies, discuss creativity-stifl ing seminars where 
the wisest course of action is merely to “sit out” your time so that you can fulfi ll the necessary requirements, receive 
credit, and move on. As one teaching student put it, “Die studentische Hauptbeschäftigungen während eines Seminars 
sind: Tratschen, Schlafen, Lesen von Illustrierten, vom Projektor oder vom Tafel Abschreiben [...], Kreuzworträtsel-
Losen, für andere Seminare Texte vorbereiten usw1.” (Frederking 1998, 220) Based on my studies, concluded almost 
15 years later, I would add „writing on the Facebook wall of the person sitting two seats away from you“ and „playing 
online games on a laptop or Smartphone“ to the top of that list; despite these digital updates, however, the trend 
remains clear: learning, if it takes place, isn‘t happening in education seminars -- despite the help of the much-vaunted 

1  “Th e primary student activities during a seminar are: gossiping, sleeping, reading magazines, copying down what’s been writ-
ten on the board or from the projector [...], solving crossword puzzles, preparing texts for other seminars, and so on.” (Frederk-
ing 1998, 220, translation mine)
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„new media“ to which the majority of students now have access. Another student, discussing the impressions formed 
at the start of his program, points out, „Seminare [...] sorgten dann aber schnell für Ernüchterung. Schon nach wenigen 
Wochen wurde mir schmerzlich klar, daß die Lektüre eines pädagogischen Fachbuches in dem heimatlichen Zimmer 
bei weitem effektiver ist als der Besuch solcher Veranstaltungen2” (Frederking 1998, 151). Several also specifi cally 
discuss the total lack of preparation offered by these seminars for later work in the classroom.

It would be easy to dismiss such observations as coming from a few discontented students, or perhaps to dismiss 
the problem as one affecting the German educational system, without being more widely applicable. Among those 
teachers and university instructors of my acquaintance who have experience with student groups from different 
countries, German students are admittedly notorious for not participating and for merely sitting out their classes; any 
one of those instructors will say that it is a Sisyphean task to motivate German students to make a contribution to a 
discussion, or even to nod or shake their heads in answer to a question. This must then, to some extent, relativize their 
complaints about the uselessness of seminars.

However, there is a structural problem here as well, one that cannot be traced back to the students. If these 
seminars are so constructed that students are given no other task than that of sitting around and (perhaps) copying 
information from the board or the overhead projector (an activity which has in any case declined sharply thanks to the 
introduction of uploadable, printable PowerPoint slides), then can we blame students for not taking an active role in 
these classes? Is it any wonder that these students later, when standing in front of their own classrooms, will conduct 
similar lessons? How can we demand student-centered learning in schools when we utterly fail to provide it for future 
teachers in universities?

Even American students, who, at the other end of the spectrum, are somewhat notorious for an excess of the 
participatory enthusiasm that German students lack, nonetheless complain about a lack of practical use for the 
information and knowledge they acquire in university seminars. As Darling-Hammond notes, „Traditional versions 
of teacher education have often had students taking batches of front-loaded course work in isolation from practice 
and then adding a short dollop of student teaching to the end of the program -- often in classrooms that did not model 
the practices that had previously been described in abstraction“ (Darling-Hammond 2006, 307). Zeichner also notes 
that „prospective teachers are supposed to learn theories at the university and then go to schools to practice or apply 
what they learned on campus“ and goes on to say that one of the „perennial problem[s] in traditional college- and 
university-sponsored teacher education programs has been the lack of connection between campus-based, university-
based teacher education courses and fi eld experiences“ (Zeichner 2009, 90-91). The opportunity to gain theoretical 
knowledge of educational theory and teaching methods is provided; opportunities to practice are, while rarer and 
usually somewhat haphazardly distributed, also provided. What is entirely missing is the connection between the two, 
the interaction between theory and practice, and how one can be integrated into the other.
 Here are two major structural defi cits that appear common to the vast majority of teacher education programs 
on both sides of the Atlantic: the structure of university teacher education, and the lack of connection between that 
university education and practical experiences in the fi eld. How, then, can these defi cits be overcome?

III. CONSEQUENCES FOR TEACHER EDUCATION

Why the Simple Answer Isn’t So Simple

The answer seems fairly clear -- a restructuring of education seminars to make them more practically oriented, 
together with much tighter integration of fi eld experiences and academic content. Implementing this simple-sounding 
solution, however, involves a wealth of complications. Many of these complications are addressed by Zeichner (2009) 
and Darling-Hammond (2006, 2010), but most of them are familiar to teacher educators the world over.

2  “Seminars [...] quickly took care of bringing us back down, however. Aft er only a few weeks, it became painfully clear to me 
that reading a textbook on educational science in my room at home was substantially more eff ective than attending such semi-
nars.” (Frederking 1998, 151, translation mine)
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It seems like an indisputable fact that students who wish to become teachers need practice in the classroom. Darling-
Hammond points out that new teachers who have not had an opportunity for some type of student teaching and who 
lack relevant coursework leave teaching in their fi rst year at double the rate of better-prepared new teachers with both 
(Darling-Hammond 2010, 37). Yet, for some reason, student teaching tends to form only a minimal portion of teacher 
education1, and tends to be entirely disconnected from the academic content students are expected to acquire before-
hand. Th e result is that fi eld experiences usually end up being something of an aft erthought, rather than an integral 
part of the curriculum.

Additionally, as noted by multiple authors (including the author of this paper), there tends to be a distinct 
information gap between universities and the schools in a community. Zeicher sums this up as follows:

...it is very common for cooperating teachers with whom students work during their fi eld placements to 
know very little about the specifi cs of the methods and foundation courses that their student teachers have 
completed on campus, and the people teaching the campus courses often know very little about the specifi c 
practices used in the P-12 classrooms where their students are placed (Zeichner 2009, 91).

When students do have the opportunity to enter classrooms, what they see rarely corresponds to what they 
have learned in the university. Their mentors/supervisors in schools do not act according to the principles that their 
university instructors have emphasized as important, and student teachers in any case rarely have access to the 
thought-processes of their mentor teachers (Zeichner 2009, 91) and so must attempt to reconstruct the logic behind a 
lesson-plan (assuming there is one) for themselves. Also in many cases, student teachers are an additional burder for 
teachers who already have their hands full with a normal class schedule and little to no interest in actively examining 
their own teaching practice, as noted by several students in Frederking (1998). In the worst case, as described to one 
of the authors by colleagues at her former school, veteran teachers are occasionally actively hostile to student teachers 
who come into a settled environment with new ideas and new methods to try out, regarding them as troublesome 
upstarts who disturb the working order with the latest teaching fad. In such a situation, the information gap between 
universities and cooperating schools is not merely inconvient, but rather becomes an active source of problems.

In most teacher education programs, few attempts are made to bridge this gap, and when attempts are made, they 
most often involve university instuctors attempting to bring their expertise into schools to improve practice (Zeichner 
2009, 90); the expertise of practicing teachers is here usually entirely neglected. One reason as to why is the simple, 
almost painfully obvious truth stated by Boud: “The practical and the applied do not tend to have the same status in 
educational instituitions as the academic and the abstract” (Boud 1989, cited in Hansen 2000, 24). This also explains 
the typically underrepresented and comparatively neglected proportion of teacher education given to student teaching 
-- academic teacher educators see academic teacher education as more important and more valuable than practical 
experience; therefore, it receives comparatively more time and attention during teacher education. That this is the 
case despite numerous bodies of evidence supporting experiential learning processes in general and the value of well-
integrated student teaching in teacher education in particular, is a clear indicator of a necessity for change.

There are also structural barriers within university systems that make implementation of such far-reaching, well-
coordinated programs diffi cult. Darling-Hammond (2006) notes such problems as the “challenges [to] traditional 
program organizations, staffi ng, and modes of operation”, including “departmental divides, individualistic norms, and 
the hiring of part-time adjunct instructors in some institutions that have used teacher education as a ‘cash cow’ rather 
than an investment in our nation’s future” (Darling-Hammond 2006, 306). More problematic than existing structual 
barriers, however, is the inertia of years of of habit, which for many colleagues cannot be overturned overnight 
to create entirely new structures and systems. Schaefers (2002) discusses at length the fact that almost all of the 
instructors in teacher education freely acknowledge the defi cits of the system and regard suggestions for improvement 

1  Th is is the case in the majority of full-time teacher education programs; many fast-track teacher programs, such as those 
common throughout Germany and the United States, put new teachers directly in the classroom aft er only a few weeks of 
coursework and entirely skip over any form of student teaching beforehand; it is assumed that these fast-tracked teachers will 
“pick up” what they need on the job or in seminars attended during their fi rst two years of teaching.
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positively. As she also points out, however, only a very few trouble themselves with the  enormous effort of actively 
implementing said suggestions; many others remain complaisantly indifferent.

A Less Complicated Solution

There are multiple solutions to this problem. Zeichner (2009) and Darling-Hammond (2006) describe programs 
designed to more closely connect schools and universities and to ensure that teaching students have the necessary 
support they need while adjusting to the classroom. Some universities have even established  campus-based laboratory 
schools, where the principles described in seminars can then be directly modeled in the classroom, or professional 
development schools, which are specifi cally designed to teach concrete skills and provide students with the tools they 
need to be sucessful in the classroom. Many programs hold one or more methodolgy courses on-campus in elementary 
or middle schools in an attempt to bring teaching students closer to their future professional environment. Zeichner 
(2009) and Schaefers (2002) both briefl y describe university courses which integrate co-current student experience in 
schools and how these courses directly connect student teaching experiences with the theoretical concepts learned in 
classes; both also discuss the overwhelmingly positive responses to these courses from student teachers.

Such programs are all excellent examples of possible measures to solve the problems in teacher education 
discussed above. Unfortunately, they all require a staggering amount of work to implement and demand intense and 
focused cooperation between community schools, their teachers, university-based teacher educators and program 
administrators (not to mention the teaching students themselves). The are also the absolute exceptions to the rule, with 
such programs being praised to the skies as innovative, creative, and making vast strides towards improving teacher 
education -- thus, as anomalies. While not impossible to overcome, the various factors involved in the creation and 
maintenance of such programs, as we have already discussed, can stymie even the best-intentioned reform efforts.

Another possible solution to this dilemma has been fi nding increasing prominence in Germany in the last few 
years: the integration of so-called “Schülerlabore” (literally: pupil laboratories) into the university teacher education 
curriculum. These laboratories provide an extrascholastic place of learning for students from primary school up to 
(in some cases) post-secondary vocational education where students can experiment and supplement the theoretical 
knowledge gained in school with practical, hands-on experiments. The labs are frequently attached directly to 
universities or museums, or they are community-based spaces that can work in cooperation with local universities; 
because of these affi liations, they typically have facilities which are substantially superior to normal school science 
labs as well as multiple staff members to supervise and support students, and they offer a variety of educationally 
prepared experiments and activities which can then be integrated into a normal school curriculum.

Various universities across Germany (as examples, we can mention here Braunschweig, Berlin, Heidelberg, 
Würzburg, and Paderborn) have taken advantage of the opportunities offered by these extrascholastic learning 
environments and have offered teaching students the chance to work as the supervising personell with school classes 
from different levels. In some cases, teaching students also have the chance to design the hands-on, student-centered 
experiments that are on offer in the labs, as well as supervising and assisting visiting school classes. This experience in 
the laboratories is then directly coupled with university supervision and, in many cases, a seminar specifi cally tailored 
to refl ecting upon the teaching practice gained at the labs.

This approach has a variety of advantages in its implementation. Because most of these laboratories have a variety 
of experiments on offer, interested school teachers can select an experiment that fi ts into their school curriculum and 
can bring their classes to the labs at a convenient point in the school year (the majority of the experiments are designed 
with the state-mandated curricula in mind, so that it is exceedingly rare that an experiment is offered that in no way 
fi ts into a school year). This is in direct contrast to most school placements, where teaching students are arbitrarily 
placed in a school for a few weeks during the school year (most commonly during university vacations, which are not 
always the same as school vacations) and must integrate themselves into the already-exisiting lesson structure. Their 
cooperating teacher must frequently re-plan and redesign so that teaching students have a chance to hold their own 
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lessons, and the lessons planned by the teaching student must then also be adjusted to fi t not only the curricula, but 
also the level and conditions of a specifi c class. 

The cooperating teacher is also expected to observe, evaluate, and offer feedback to the student teacher. No 
matter the circumstances, it is a rare student teacher who is not in some way an added burden to his/her cooperating 
teacher; whether that cooperating teacher is willing or even glad to provide this guidance and support is here beside 
the point. In the laboratory setting, the student teachers neither require nor expect help from the classroom teacher; 
the experiments are designed to be carried out by school classes, and the student teachers are there to aid as necessary, 
while the classroom teacher is welcome to participate or not, as he/she chooses. Observation and feedback regarding 
the student teacher can be provided by a university supervisor and/or other student teachers; if the classroom teacher 
wishes to offer comments, these are typically welcome and integrated into the rest of the refl ections, but he/she is 
under no obligation to do so.

The laboratories also offer a secure space for teaching students to practice without worrying about consequences, 
which often necessarily accompanies such practice in schools. When in schools, there is often a good deal of pressure 
on the student teachers because of many of the factors mentioned above, such as time constraints, adjusting one’s 
lessons to the curriculum, and the pressure of coming in as an “outsider” and a beginner into a community of teaching 
experts (not to mention the fact that, should everything go horribly wrong, the student teacher will frequently still 
have a week or more of their internship with the same classes and colleagues who have witnessed said failure). In 
the lab, student teachers have the chance to gain experience with school classes from all levels and school types in 
a low-stress environment, where their teaching role is designed to be one of helper and facilitator, rather than as the 
source of knowledge and the director of all activity (as is the structure of many school lessons). By the very nature of 
repetitive practice, or due to the fact that the students have designed the lessons themselves, they are also frequently 
comparative experts on the topic being presented, which is not always the case when teaching one-off lessons in 
schools on a subject demanded by the curriculum and by the time of year. As the classroom teachers have sought out 
the particular experiment that their classes will take part in, student teachers do not have to consider how or whether 
it fi ts into the curriculum; as they are not familiar with the class or with what the class has done until that point in the 
year, they are also not responsible for designing a lesson to correspond exactly to what has been done in the classroom. 
Admittedly, this last point can be a disadvantage in that the knowledge and skills of the participating class are also 
unknown. However, well-designed experiments based on principles of task-based or experiential learning should cater 
to a variety of ability levels, and student teachers thus receive a chance to see the variation between different classes 
or different schools that are ostensibly at the same “level”. And, should everything go horribly wrong, they can be 
comforted in the knowledge that the class and the accompanying teacher will disappear at the end of two hours. They 
can then analyze what went wrong in detail with the university supervisor and their peers, what could be improved, 
and then try again with an entirely different class with whom they have no negative history.

It goes almost without saying that, in addition to the advantages for student teachers that set laboratory experience 
apart from school-based fi eld experiences, there is also the advantage, similar to school-based student teaching, of 
gaining concrete experience interacting with a broad variety of classes from different levels and school types and 
having a chance to put the didactic concepts learned at the university into practice. Almost without saying -- but not 
quite. The importance of classroom (or, in this case, laboratory) practice cannot be emphasized enough. In this setting, 
the student teachers also have the time and necessary mental space for the complete cycle of planning -- teaching 
-- refl ecting that is crucial for long-lasting and signfi cant learning. They have the time and opportunity to plan their 
actions, to put that plan into action, to refl ect on the experience, and then to let the results of that refl ection fl ow into 
the next round of planning and action, thus supporting their learning in exactly the ways that have been shown, both 
through studies on experimental learning and from students’ own accounts, to be most effective.

In addition to the advantages for student teachers, there are also advantages for university programs in such a 
concept. Rather than entirely restructuring their teacher education programs, the supervision and/or construction of 
units for the labs can be integrated into existing didactic requirements -- in the case of the German system, this can 
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be integrated into the content pedagogy courses required of all teaching students, as in the examples we will look at 
shortly. This also has the added advantage of making the didactic concepts under consideration subject-specifi c; a 
didactic seminar for future chemistry teachers, for example, can focus on didactic concepts that are particularly well-
suited to chemistry lessons and to the age groups of those students most likely to have chemistry as a school subject.

The problem described by Schaefers (2002), that very few instructors are typically willing to make the effort to 
implement substantial changes to the university curriculum (although many regard such attempts with uninterested 
approval), does not apply here, for the simple reason that not all university instructors would have to participate in 
such a program concept. Only the motivated few would be required, in order to offer the accompanying seminar 
and to provide the supervision and feedback of a university advisor -- and, since the accompanying seminar could 
be integrated into exisiting didactics courses, the effort required would not that much more appreciable than current 
offerings require.

The massive coordination efforts between school and university are also substantially softened when this 
interaction is mediated by the laboratory. The classroom teacher is not required to supervise or offer feedback to the 
student teacher, so there is no pressing need for him/her to know what is being done in the university coursework; if 
his/her teaching does not model the practices or theories desribed in the seminars, it makes no difference to the student 
teacher who does not see it. The student teachers are not observing a classroom, where there may be little, if any, 
resemblance to the practices described in their seminars; rather, they themselves are teaching and can concentrate on 
putting their theories into practice.

Coordination between schools and the laboratory is essential, of course, so that classroom teachers take advantage 
of the opportunities offered by the lab; however, this coordination is often easier to secure than more extensive 
cooperations, primarily because it represents a one-time experience for a class, rather than weeks of accomodation. 
Many more teachers are glad to trade one afternoon in return for an extraordinary experience for their class than are 
glad to re-adjust their lesson plans, teaching styles, and time management for three to four weeks on end, or every 
Thursday for half a year. In addition, in many cases the laboratories offer facilities, equipment, or materials that are 
simply not available in schools, thus providing an additional draw for teachers in the chance to carry out activities they 
could not under normal circumstances. (For an overview of studies done on classroom teachers’ opinions of visits to 
extrascholastic learning environments, see Klaes 2007.)

Although there are some disadvantages to this model, a few of which we have addressed here, they are far 
outweighed by the obvious advantages -- for teaching students, classroom teachers, and university program instructors 
and administrators. More importantly, here is a comparatively feasible way to close (or at the very least materially 
narrow) the perennial gap between theory and practice in teacher education via experience in the fi eld, in direct 
interaction between student teachers and the classes they will later teach.

IV. PILOT PROGRAMS

As mentioned in the last section, this is a concept that in the last few years has gained and is still gaining 
popularity in Germany. This is due in part to the popularity and prevalence of extrascholastic learning labs in that 
country (for an overview of German learning labs, see www.lela.de), but even when labs are not available or when 
they do not fi t the desired requirements, universities have created their own to serve the needs of student teachers 
(for example in Braunschweig and Paderborn). In an effort to show what such programs could look like, some of the 
existing pilot concepts from German universities will be briefl y introduced here.

Würzburg

The University of Würzburg is home to  the “MIND-Center”, an interdisciplinary coordination point for teacher 
education and education research. Within the MIND-Center, various subject-specifi c didactic departments, such 
as chemistry, computer science, and biology, have congregated around the focal point of the center: the Teaching-
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Learning-Lab (Lehr-Lern-Labor), also known as L3. This is an extrascholastic learning lab such as we have already 
described, in which school classes can carry out experiments on a variety of topics. They are supervised and aided as 
necessary by student teachers from the university.

Within the physics department1, all teaching students are required to take two courses related to the L3, one for 
subject-specifi c pedagogy and one that directly accompanies a stint working in the lab. These two courses are intended 
to take place in subsequent semesters, meaning that students receive the theoretical basis that they need in their 
pedagogy course, such as teaching methods and theories of learning, and can then directly apply these theories in the 
following semester in the lab. The students either develop the experiments for the lab themselves, or they can modify 
and optimize existing units. The student teachers then accompany classes or small groups of students roughly 6-12 
times over a period of 1-3 weeks as they carry out the experiment. Directly after each round, they receive concrete 
feedback on their teaching style, their integration of the methods and theories discussed in class, and their interaction 
with their group, which they can then refl ect on and apply in their next round of teaching.

Particularly important hereby is the fact that the experiments are designed so that the participants should be able to 
complete them without needing extensive help from the student teachers. This means that, not only do student teachers 
gain valuable experience in interacting with school students when they do help, they also gain valuable experience 
in how to keep themselves in the background -- not only gaining through their own experiences, but learning how to 
make experiential learning possible for their classes later on. In the case of the MIND-Center, teaching students are 
confronted with classes from all different age groups and school types, thus providing them with an opportunity to 
gain experience across a broad spectrum of possible learning types.

The stated goal of this concept is an improvement in the professional competence of the teaching students, 
and the results from the fi rst preliminary studies of the L3’s impact have consistently been positive (Völker 2011). 
In feedback evaluations, students specifi cally cited the practical relevance of their work in the lab for their future 
profession and the fact that the transfer of theory to practice is not to be learned in the academic classroom alone. Via 
a self-evaluation, every single one of the students estimated their own “teaching competences” (for example, time 
management or creating worksheets) as being markedly improved at the end of the seminar, and every one assessed 
the seminar as a distinct possibility for improving the quality of teacher education. 

Heidelberg

Somewhat differently organized, but with a similar goal, is the work done in the science-live! laboratory in 
Heidelberg in cooperation with the Pädagogischen Hochschule. Here, teaching students (also from the hard sciences) 
spent up to 2 years wroking in science-live! with groups of students. Here, in an effort to extend the princples of 
creative problem solving and experiential learning the participants could to some extent design their own activities, so 
that more support from the teaching students was required; this, of course, highlighted the student teachers’ ability to 
step back and allow the participants to experience without input, as one of the focal points of the students’ theoretical 
training. The student teachers were expected to provide methodological and expert support, but were strongly 
discouraged from otherwise directing the learners2.

Their work was not directly connected to a seminar in the university; rather, each student teacher had intensive 
personal supervision from a university instructor and multiple evaluation and refl ection points over the course of their 
work. They produced portfolios documenting their behavior, their opinions, and their beliefs about teaching, as well as 

1  All descriptions of the L3 and the course of studies described here go back to Völker and 
Trefzger (2010/2009). Th e descriptions here refer to the newer modularized program and not to 
an earlier version of the seminar/lab cooperation, although the two concepts are similar.
2  All information here about the science-live! lab and its work together with the PH-
Heidelberg goes back to Leonhard (2008).
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the systematic refl ections that had an effect on those factors. Additionally, their work in the laboratory was periodically 
videotaped to be more closely reviewed and analyzed together with their university supervisor. 

At the end of the two years, the materials were analyzed to determine whether an increase in “professional 
competences”, as defi ned beforehand (Leonhard 2008) had been achieved. Rather than relying on self-evaluations, 
Leonhard and his colleagues evaluated the students based on a validated competence rubric to determine whether such 
professional competences as refl ection, self-control, and self-direction had improved over the course of their work. In 
order to validate the results, the materials were also given to colleagues familiar with the competence rubric but not 
with the study to see if the evaluations were comparable.

Because of the incredibly small sample size (n=3) and the mixed results from one subject to the next (and, to 
some extent, from one evaluation to the next), it is diffi cult to draw conclusions about the effectiveness of this concept. 
However, on a subjective level, every one of the student teachers involved rated the combination of work in the lab 
together with intensive supervision and refl ection as highly effective -- much more so than their “regular studies”. 
Leonhard points to an improvement in competence as well, but whether or not an improvement can be measured, it 
is clear that work in the labs provides valuable experience for students on an affective level, increasing their self-
confi dence in their own abilities as well as their ability to see the connection between work in a classroom setting 
and the refl ection and theory offered in the university. It constitutes a decided improvement over the normal course of 
studies -- one that is highly regarded by the students.

Paderborn

In the Erfi nderwerkstatt (Inventors’ Workshop) of the University of Paderborn, a small extrascholastic learning 
lab located in the university, teaching students for vocational schools have the chance to plan and carry out teaching 
units for apprentices or students in full-time vocational education during two classes offered by the department for 
the Didactics of Technology. The students are asked to design tasks that offer experiential learning opportunities 
for the apprentices, and they then accompany and support the apprentices while they solve problem-oriented task 
descriptions.

The vocational school curriculum in Germany specifi cally describes task-based, experiential learning methods 
as the prescribed method to be used in vocational education and as an integral part of the educational mission of the 
modern vocational school. Therefore, the focus in the two courses specifi cally aimed at future vocational school 
teachers is on the principles of experiential learning and learner-orientation -- how teachers construct task-based 
problems that allow a variety of solutions, how to promote creative problem-solving on the part of the learners, and, 
most importantly, how to let learners learn and experience for themselves without falling back into a “traditional” 
teacher’s role: that of a director of the action who already knows the correct answer. The teaching students can then 
directly apply the theoretical principles in the two seminars when constructing their own problems for apprentices; 
they later have the opportunity to try out their teaching units with apprentices from a local vocational school and 
afterwards refl ect on and evaluate the experience. The principles of experiential learning are therefore at work here on 
two levels: on the fi rst level, the student teachers have the chance to gain experience in their future profession and to 
interact with their future students. However, they are not only gaining experience for themselves; they are also actively 
learning how to facilitate experiential learning in others. Here we see student teachers experiencing the way in which 
they are later expected to teach -- a point which we have already cited as being one of the biggest defi cits in current 
teacher education models.

 As the teaching students will typically only have one, or at the most two, afternoons with the apprentices to 
carry out their planned projects, it is diffi cult to speak here of an improvement in professional competence (although it 
is perhaps worth noting that students subjectively evaluated the experience as contributing to such an improvement). 
Nonetheless, according to the feedback collected afterwards from the students in an evaluative group discussion and 
in refl ection papers, the course was seen as a valuable building block in teacher education. Each of the participants 
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discussed the relevance for their later profession, the highly effective nature of the theory-practice connection, and the 
utter dissimilarity of the course to the other didactic courses attended at the university. The unique nature of the course 
was, in fact, for many of the students the key factor; this course was seen as one of the only courses where theory was 
directly connected to practice and where the course itself had practical value and a direct bearing on their development 
as teachers.

V. SUMMARY OF THE RESULTS AND CONCLUSION

That experiential learning is one of the most effective methods of learning cannot reasonably be overlooked in 
the face of the overwhelming supporting evidence. That it is not an especially common method in the classroom is 
something that therefore should not be overlooked. Rather, we should be asking why this is the case and what can we 
do to change it and to encourage future generations of teachers to teach more effectively.

In the course of this paper we have focused on the theory-practice weakness in most teacher education programs 
as a probable cause for this defi ciency. While there are undoubtedly many solutions to this problem, these solutions 
are also frequently necessarily constrained by the implications of implementation. In an effort to work around these 
constraints, we have proposed one possible solution, the use of extrascholastic places of learning, that is currently 
being used with notable success in universities across Germany and described possible forms that an implementation 
of this concept might take. Clearly, this implementation will also face its share of diffi culties, and no solution is 
perfect; we have for the most part omitted a discussion of the defi ciencies in the pilot programs (such as the diffi culties 
of objectively “measuring” competences) due to time and space constraints. However, in light of the unwavering 
positive feedback from students, as well as the advantages of this solution discussed above, it still seems an entirely 
feasible option -- more so than many other more elaborate solutions.

Whether teacher education instructors and administrators decide for or against our favored solution, however, is 
unimportant. What is important is that the gaping cleft in teacher education between theoretical material in universities 
and practical experience in schools is recognized and that something is done to bridge it and to provide student teachers 
with meaningful learning experiences, so that they can later return to the classroom and provide such meaningful 
learning experiences for their own students. In the end, we cannot expect future teachers to teach their students 
something they have no experience of themselves.
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Abstract

In this study, determining the compliance of the construction technology departments of 
vocational schools of the Universities located in the Aegean Region with the Vocational School 
Criteria determined by The Council of Higher Education was aimed. In this context a survey 
study was organized with in the the relevant departments. All Construction Technology depart-
ments in the Aegean Region have been invited to survey held in and the associates evaluated. 
In assessment, in addition to the basic needs such as eating, drinking and housing needs of the 
students; the physical and laboratory facilities of the departments are discussed. Considering 
the Vocational School Criteria, it’s concluded that vocational schools in Aegean Region are in 
need of a considerably large improvement.

Keyword: Vocational Schools, Construction Technology, The Council of Higher Education 

Özet

Bu çalışmada, Ege Bölgesi’nde yer alan üniversitelerdeki meslek yüksekokulları inşaat 
teknolojisi bölümlerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş olan Meslek Yüksekokulu Krit-
erlerine olan uygunluğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili bölümlerle bir 
anket çalışması düzenlenmiştir. Düzenlenen ankete, Ege Bölgesi’ndeki tüm İnşaat Teknolojisi 
bölümleri davet edilmiş ve iştirakçiler değerlendirilmiştir. Değerlendirmede öğrencilerin yeme, 
içme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra bölümlerin fi ziksel imkanları ve laboratuar 
olanakları irdelenmiştir. Çalışma sonucunda Ege Bölgesi’ndeki meslek yüksekokullarının inşaat 
teknolojisi bölümlerinin Meslek Yüksekokulu Kriterleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça 
büyük bir iyileştirme ihtiyacı içinde oldukları kanaatine varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Meslek yüksekokulu, İnşaat Teknolojisi, Yükseköğretim Kurulu
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GİRİŞ

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin nitelik ve nicelik olarak yeterli bir düzeyde olmadığı ve bugünkü 
durumundan daha ileri bir düzeye götürülmesi ihtiyacı bilinen bir gerçektir. Bunun yanında ülkemizin nitelikli ara 
insan gücüne ihtiyacı yüksek boyuttadır. Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştiren tek kaynak 
mesleki ve teknik eğitim okullarıdır (Poyraz ve Esenboğa, 2005). İçerisinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında 
tasarımdan üretime, eğitimden sanata, tarımdan ticarete her alanda ekonomik kalkınma ve çağdaş müreffeh seviyeye 
ulaşmak için nitelikli ara insan gücüne gereken önemin verilmesi gerekmektedir (Er, 2009). Teknolojik değişim 
aralıkları çok kısa sürelere inmiş ve ürün yaşam süreleri son derece kısalmıştır (Hirt, 2001).

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu kaliteli eleman yetiştirebilmektir. Kaliteli teknik eleman yetiştirebilmek 
için; öğrencinin edinmiş olduğu teorik bilgi ve becerilerini ilgili sektör ile birlikte uygulamaya dönüştürerek daha 
başarılı sonuçlar elde edilebilir (Akpınar ve Sarıışık, 2009). Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle son yıllarda meslek 
eğitiminin ne denli gereksinim olduğu istihdam sorunları tartışılırken bir kez daha ortaya çıkmıştır. Okullardaki teorik 
bilgilerin, sadece okul içinde değil, aynı zamanda işletmelerle de desteklenmesi gerekmektedir. Sanayideki bilgi, 
deneyim ve teknolojinin okullarla paylaşılması öğrencilerin piyasayı tanımalarına ve ihtiyaca uygun yetişmelerine 
olanak tanımaktadır (Olgun ve diğerleri, 2009). Mesleki ve teknik öğretimde, eğitim programlarının oluşturulmasında, 
periyodik olarak güncelleştirilmesinde, işverenin meslek elemanı istihdamında nitelik olarak verdiği önceliklerin iyi 
bilinmesi gerekmektedir (İlter, 2008).

2.Uluslararası 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu kapsamında da ilgili konular tartışılmış, meslek 
yüksekokullarının eğitim kalitelerinin arttırılması yönünde pek çok fi kir ortaya atılmıştır. Bazı yazarlar, Mesleki 
ve Teknik Eğitim okullarında öğrencilere kazandırılan mesleki yeterliklerin, iş piyasasının talepleri doğrultusunda 
olmasının sağlanması ve bu kapsamda; öğretim programlarının geliştirilmesi ve mesleki yeterliklerin uluslararası 
standartları karşılaması incelenmiş (Aydın vd., 2011), bazıları ise meslek yüksek okullarındaki öğrencilerin 
memnuniyet düzeylerini araştırmış (Durukan ve Aydın, 2011) bazıları da İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla 
Geliştirilmesi Projesinde (İKMEP) ders içeriklerine eleştirel bir gözle yaklaşmış ve eleştirmiştir (Diril ve Durukan, 
2011). Bu çalışmalardaki ortak hedef eğitim kalitesinin artması ve öğrencilerin daha elverişli koşullarda eğitim 
görmeleri yolunda adımlar atılmasını sağlamaktır. Ülkemizde maalesef mesleki eğitim yeterince önemsenmemiş 
durumdadır ve iş piyasalarından gelen talepleri yeterince karşılayamamaktadır. Meslek yüksekokulları, üniversitelerin 
yerleştiği illerin neredeyse her bir ilçesine serpiştirilmiş ve maddi açıdan oldukça külfetli olan bu yapılaşma işleri 
zorlaştırmıştır. Üniversite eğitimi verilen meslek yüksekokullarında koşullar bu kadar özensiz olmamalıdır. 
Yükseköğretim Kurulu da geçtiğimiz yıllarda bu düşünce ile artık yeni meslek yüksekokullarının ve mevcut durumdaki 
meslek yüksekokullarında da yeni bölümlerin açılmasında bazı kıstaslar aramaktadır. Bu elbette ki isabetli bir karardır, 
plansız programsız açılan meslek yüksekokullarının hiç de örnek olamayacak durumları ortadadır. Yeni kurulacak 
meslek yüksekokulları için sevindirici olan bu gelişme yanında, bizim sorumuz mevcut meslek yüksekokullarının bu 
kıstasları sağlayıp sağlayamadıkları ile ilgilidir ve bu çalışmada da bu durum irdelenmiştir. 

YÖNTEM

Meslek yüksekokullarının (MYO) iyileştirilmesi adına pek çok çalışma yapılmış ve sonuç önerileri getirilmiştir. 
Bunların başlıcalarını MYO’ların fi ziksel durumunu ve altyapı yetersizliğini eleştiren çalışmalar oluşturmuştur. Diğer 
bir eleştiri konusu da öğretim elemanı sayısının yetersizliği ile ilgilidir. Yüksek öğretim aşamasındaki öğrencilerin 
eğitim kalitesinin arttırılması için günümüzde yüksek öğretim pastasından oldukça büyük pay alan MYO’ların 
ikinci planda kalmaması ve mevcut koşulların acilen iyileştirilmesi yönünde adımlar atılması gerekmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında, alınan en önemli kararlardan biri de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Endüstriyel Eğitim Projesi 
Başkanlığı’nca, yeni açılacak MYO’lar için yeterlilik kriterleri belirlenmesi ve mevcut MYO’ların da bu kriterlere 
ulaşmasının hedefl enmesi olmuştur. Bu çalışmada ilgili ”standartlar” belirlenmiş ve aşağıda aynen YÖK tarafından 
belirtildiği gibi sunulmuştur. 
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• İDARİ ALANLAR

Bir adet müdür odası   30 m2

Bir adet müdür yardımcısı odası  30 m2

Bir adet müdür sekreteri odası  16 m2

Bir adet MYO sekreteri odası  18 m2

Bir adet öğrenci işleri odası  40-60 m2

Bir adet mali işler odası   18 m2

• EĞİTİM ALANLARI

Derslikler: Her program başına alanı 72 m2 olan en az iki derslik olmalıdır.

Öğretim elemanları odaları: Öğretim elemanı mevcutlarına yeterli sayıda olmalıdır.

Toplantı salonları: Program ve öğrenci mevcutlarına yeterli sayıda olmalıdır.

Laboratuarlar:

 Her program için en az bir laboratuar olmalı ve alanı 80 m2, derinliği 8 m, yüksekliği 3.30 m olmalıdır.

 Havalandırma, aydınlatma, elektrik ve su tesisatları uygun olmalıdır.

 Programın yapısına uygun yeterli miktarda araç-gereç ve donanıma sahip olmalıdır.

 Sosyal programlarda laboratuar kriteri aranmayabilir.

 Atölyeler: Program türü ve öğrenci mevcutları yeterli sayıda olmadır.

Kütüphane/dokümantasyon merkezi:

 Uygulanan programlara uygun yayınlar bulunmalıdır.

 Yabancı yayınlar bulunmalıdır.

 Yabancı dilde eğitim yapılıyorsa ona uygun yayınlar bulunmalıdır.

 Yerli yabancı periyodiklere abone olunmalıdır.

 İnternet bağlantısı olmalıdır.

 Komşu kütüphane ve dokümantasyon merkezleri ile bilgisayar iletişimi olmalıdır.

 TÜBİTAK’ın ULAKBİM projesine entegrasyona uygun alt yapıya sahip olmalıdır.

• SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR

Öğrenci yurt binası yörede kayıtlı öğrencilerin en az %50’sine cevap verecek sayı ve kapasitede olmalıdır. Kiralık 
ev, otel, motel, pansiyon bulunmalı, barınma imkanları uygun nitelikte olmalıdır. Diğer bütün sosyal ve kültürel 
tesislerdeki standartlar, uygulanan programların sayısı, türü, öğrenci ve öğretim elemanları sayıları ile orantılı ve 
yeterli hijyenik şartlara haiz olmalıdır.

• DERSLİK VE GENEL KULLANIM ALANLARI İLE İLGİLİ STANDARTLARA DAİR BAZI ÖRNEKLER

                           Dünya Bankasından 
                              Projelendirilmiş 

   Program  UNESCO Standartları              MYO’larındaki durum
  Elektrik   485 m2/60 öğrenci       485 m2/60 öğrenci
  İnşaat   490 m2/30 öğrenci       640 m2/30 öğrenci
  Makine               1270 m2/90 öğrenci     1170 m2/90 öğrenci
  Döküm   380 m2/30 öğrenci       340 m2/30 öğrenci
  Bilgisayar  230 m2/30 öğrenci       230 m2/30 öğrenci
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• LABORATUVAR VE ATELYE STANDARTLARI:  8 m2 / öğrenci

• ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞMESİ GEREKEN ÖĞRENCİ SAYISI

 12/1    Dünya ve UNESCO standardı

 42/1    Dünya Bankasından projelendirilmiş MYO’lardaki durum

 46/1           MYO’lardaki durum

 30-40/1          MYO’lardan istenen

• BAZI DIŞ ÜLKELERDE ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI

 5/1    Almanya

 8/1    Avustralya

 9/1    Japonya

 10/1    Belçika

 11/1    Macaristan

   14/1          Hollanda

 21/1    Kore ve ABD

Bu çalışmada, Ege Bölgesi’ndeki MYO’larda bulunan İnşaat Teknolojisi bölümlerinin belirtilen kriterlerden 
seçilen bazılarına uygunluğu araştırılmıştır. Bilindiği gibi inşaatçılık, insan yaşamı ile doğrudan ilintili pek çok 
sorumluluk içeren teknik bir uygulama dalıdır. Bu alanda eğitim alan teknik elemanların, mezun olduklarında 
görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için biz eğitimciler elimizden gelenin en iyisini yapmakla yükümlü olup, 
eksiklikleri araştırıp her zaman en iyi koşulları oluşturmakla sorumluyuzdur. Bu araştırmada da bu gaye güdülmüş 
ve Ege Bölgesi’nde inşaat teknolojisi eğitimi veren MYO’ların fi ziksel imkanları araştırılmıştır. Araştırma için 
seçilen başlıklar ise, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, öğrencilerin barınma, yeme-içme imkanları ve 
eğitim olanaklarıdır (laboratuar, bilgisayar odası ve diğer fi ziksel imkanlar gibi). Mevcut MYO’larda da kriterlere 
uygunluğun araştırılması, sorunların saptanması ve çözüm aranması elbette ülkemizde verilen yüksek öğrenim kalitesi 
arttıracak, mezunlarımızın elinden çıkacak inşaatların güvenilirliğini arttıracaktır. 

Türkiye’deki tüm üniversitelerin inşaat teknolojisi bölümleri evreninden Ege Bölgesi üniversitelerinin inşaat 
teknolojisi bölümleri araştırma için örneklem olarak seçilmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Ege Bölgesi’nde İnşaat Teknolojisi Eğitimi Veren MYO’LAR

BULGULAR

Şekil 1’de gösterilen MYO’lar; konumları, ulaşabilirlikleri, öğrencilerin barınma ve sosyal imkanları, lise 
eğitimi sonrasında tercih edilirlikleri, öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı, mesleki laboratuar imkanları, 
laboratuarlarda tekniker ya da teknisyen istihdamı, bu laboratuarların kullanılırlıkları açısından karşılaştırılmışlardır. 
Ege bölgesi MYO’ları konum, ulaşım, barınma ve sosyal imkanlar gibi temel ihtiyaçlar açısından karşılaştırılmış ve 
durumları Tablo 1’de sunulmuştur. MYO’ların çoğunlukla merkez kampüslerde bulunması sebebi ile ulaşabilirlikleri 
kolay, barınma ve sosyal imkanlar açısından sorunsuzdur. 

Tablo 1. MYO’ların Sosyal Açıdan Durumları

MYO’lar Konumu Ulaşabilirlik Barınma (Yurt) Sosyal İmkanlar
Adnan Menderes 
Üniversitesi Aydın MYO Merkez Kolay Mevcut Orta

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi

Afyon MYO Merkez Kolay Mevcut Orta

Bolvadin MYO Merkez Kolay Mevcut Orta

Celal Bayar 
Üniversitesi

Gölmarmara MYO Merkez Kolay Mevcut Orta

Turgutlu MYO İlçe Orta Mevcut Orta

Dokuz Eylül 
Üniversitesi İzmir MYO Merkez Kolay Mevcut İyi
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Dumlupınar 
Üniversitesi Kütahya MYO Merkez Kolay Mevcut Orta

Muğla Üniversitesi Yatağan MYO İlçe Orta Yetersiz Az

İlçelerde konumlanmış 2 MYO’da ise Turgutlu MYO’nun imkanlar açısından merkez kampüs MYO’larından 
eksikleri bulunmamaktadır, devlet yurdu bulanan Turgutlu MYO sosyal imkanları ile de orta seviyeyi yakalamaktadır. 
Bununla beraber aynı durum Yatağan MYO için geçerli değildir. 

Ege Bölgesi’nde İnşaat Teknolojisi eğitim verilen MYO’ların sosyal değerler açısından YÖK’ün kriterlerine 
genel anlamda uydukları söylenebilir. Tablo 2’de ise, MYO’ların örgün öğretimleri (ÖÖ) ve ikinci öğretimleri (İÖ) 
için kontenjanları, öğretim elemanı sayıları (ÖES), toplam kontenjan baz alınmak üzere öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayıları (ÖEBDÖ), 2011-2012 ÖSS taban puanına göre devlet ve vakıf üniversiteleri dahil olmak 
üzere sıralamaları, tercih edilirliği temsil etmek üzere olarak sunulmuştur. ÖES çoğu MYO’da en az 3 öğretim 
elemanı koşulunu sağlamaktadır fakat bu koşulu sağlayamayan MYO’lar da mevcuttur. ÖEBDÖ sayısında ise durum 
oldukça düşündürücüdür. Bu sayı kontenjanların tam dolması halinde hem örgün hem ikinci öğretimde 1. ve 2. sınıf 
öğrencilerinin toplam sayısının öğretim elemanı sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. Ne yazık ki MYO’larda ÖEBDÖ 
sayısı kriterlerde belirtilen rakamların çok çok üstündedir. Bu hali ile öğretim elemanı sayısında kesin olarak artışa 
ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. 

Tablo 2. MYO’ların Öğrenci Öğretim Elemanı Oranı ve Tercih Edilirlikleri

MYO’lar
Kontenjan

ÖES ÖEBDÖ
Sıralamaları

ÖÖ İÖ ÖÖ İÖ

Adnan Menderes 
Üniversitesi Aydın MYO 30 30 2 60 37 34

Afyon Kocatepe 
Üniversitesi

Afyon MYO 60 60 4 60 41 111

Bolvadin MYO 65 - 3 22 119 -

Celal Bayar Üniver-
sitesi

Gölmarmara MYO 30 30 3 40 48 115

Turgutlu MYO 60 60 2 120 54 95

Dokuz Eylül Üni-
versitesi İzmir MYO 45 45 5 36 21 130

Dumlupınar Üniver-
sitesi Kütahya MYO 50 50 2 100 27 103

Muğla Üniversitesi Yatağan MYO 35 - 1 70 31 -

Türkiye’deki 140 MYO arasındaki sıralamaları da Tablo 2’de sunulmuştur. Genel olarak bakıldığında tercih 
edilirlik durumları ortalama seviyede görülmektedir. Ege Bölgesi’nde Türkiye’de ilk 20 arasına giren MYO 
bulunmamaktadır. Koşulları bu çalışmada sunulan kriterlere göre diğer MYO’larla kıyaslandığında göreceli olarak 
alt seviyelerde olan Yatağan MYO’nun, sıralamada 3. olması öğrencilerin okulları tercihlerinde farklı kriterleri göz 
önünde bulundurduklarını da düşündürülebilir. Bununla beraber yine benzer şekilde laboratuar imkanları açısından 
pek iç açıcı seviyede olmayan Gölmarmara MYO, tercih edilirlikte, laboratuar imkanları olan Turgutlu MYO’dan 
daha ön sıralarda yer almaktadır.
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Tablo 3’te MYO’ların laboratuar olanakları, laboratuarlarında istihdam ettikleri tekniker ve/veya teknisyen 
sayısı ve laboratuarlarını kullanma sıklıkları sunulmuştur. Araştırmanın yapıldığı MYO’ların bir kısmı köklü 
geçmişlerinin avantajı ile laboratuar ekipmanlarını bünyelerinde bulundurmaktadırlar. Bununla beraber dezavantajları 
ise bu ekipmanların eski, bakımsız, bozulmuş ve modernizasyon ihtiyacı içinde olmalarıdır. Üzüntü ile belirtmek 
gerekir ki teknikerlik eğitimi veren MYO’ların hiçbirisi teknikerlik mesleğine istihdam yaratmayı düşünmemişler 
ya da imkanları olmamıştır. Hiçbir MYO’da laboratuarlarda görevli, öğrencilerin deneysel uygulamalarında bizzat 
görev alan, yol gösteren kadrolu tekniker ve/veya teknisyen bulunmamaktadır. Bazı MYO’larda ise ne ekipmanlar 
ne de görevli tekniker ve/veya teknisyen bulunmamaktadır. Oysa ki, mühendis ile usta arasında yetkilendirilmiş bir 
elemanın teorik bilginin yanında uygulama alanında da başarılı olması gerekmektedir. MYO’larda eksiklikler de olsa 
bu laboratuarların var olması, bu laboratuarların kullanıldıkları anlamına gelmemektedir. Öğrencilerle görüşerek ve 
sosyal medya imkanları kullanılarak yapılan araştırmada laboratuar ekipmanlarının oldukça az kullanıldığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. Bu sonuca, mevcut ders programı göz önünde tutulduğunda pek de şaşırmamak gerekir. Laboratuar 
uygulamalarının yapılabileceği beton teknolojisi, yapı malzemeleri, zemin mekaniği, topografya gibi derslerde 
laboratuar uygulamalarına ayrılabilecek süre ders içerikleri bakımından oldukça kısıtlıdır. Laboratuar uygulamaları 
için ayrı bir ders eklenmesinin isabetli bir karar olacağı ve laboratuar derslerinin keyfi  birer uygulama olmaktan 
çıkacağı kanaatindeyiz. Bunun yanında yapı malzemeleri sağlayıcılarının eğitim merkezlerinin de olumlu bir katkı 
sağlayacağı göz ardı edilmemeli, iş piyasası ile kurulabilecek her türlü uygulama ortaklığı için çaba sarf edilmelidir. 

Tablo 3. MYO’ların Laboratuar Olanakları

MYO’lar
Laboratuarlar

CAD Beton ve 
Malzeme

Zemin 
Mekaniği

Topografya 
ve Karayolu

Tekniker / 
Teknisyen Kullanılırlık

Adnan 
Menderes 
Üniversitesi

Aydın MYO + + + + - Seyrek

Afyon 
Kocatepe 
Üniversitesi

Afyon MYO + + + + - Seyrek

Bolvadin MYO + + + + - Seyrek

Celal Bayar 
Üniversitesi

Gölmarmara 
MYO + - - - - Seyrek

Turgutlu MYO + + + + - Seyrek

Dokuz Eylül 
Üniversitesi İzmir MYO + + + + - Seyrek

Dumlupınar 
Üniversitesi Kütahya MYO + + + + - Seyrek

Muğla 
Üniversitesi Yatağan MYO + + - - - Seyrek

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sunulan tablolar ve tanımlanan durumlar sonucunda Ege Bölgesi’nde kurulu İnşaat Teknolojisi eğitimi verilen 
MYO’larda bazı ilçe MYO’ları haricinde sosyal imkanlar açısında genel olarak bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Hatta 
çoğu MYO merkez kampüste konumlanmaları ile oldukça büyük avantaj sağlamaktadırlar. Bununla beraber çoğu 
MYO’da öğretim elemanı yetersizliği mevcuttur. ÖEBDÖ sayısı bazı MYO’larda 100’ü dahi geçmektedir. Dünya 
ve UNESCO standartlarının 12 olduğu düşünülürse bu oldukça vahim bir tablodur. Öğretim elemanı sayısının acilen 
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arttırılması gerekmektedir. Çoğu MYO’da laboratuar imkanı -içindeki ekipmanların eski, eksik vb durumlar içirmesine 
rağmen- mevcuttur. Bununla beraber, laboratuarların yeterli derecede kullanılamadığı da ortadadır. En başta, öğretim 
elemanına dersin laboratuar uygulaması esnasında yardımcı olabilecek, öğrencileri yönlendirecek ve laboratuardan ve 
ekipmanından sorumlu olacak bir tekniker ve/veya teknisyen eksiği çok açıktır. Öğrenci kontenjanının en az 30 olduğu 
ilgili MYO’larda öğretim elemanının tek başına tüm öğrencilere deney yaptırabilmesi imkansızdır. Buna ek olarak 
ders programındaki dağılım da laboratuarda yeterli zamanın geçirilmesine elverişli değildir. Laboratuar uygulamaları 
mevcut teorik derslerin arasına sıkıştırılmış, uygulamalar için gereken yeterli zaman imkanı kalmamıştır; çünkü 
laboratuar uygulamaları, deneyleri ilk kez uygulayan öğrenciler için hatalarla dolu olacak ve tekrarlamak için de ek 
zaman gerekecektir. Kaldı ki deneylerin gerçekleştirilmesi, raporlarının hazırlanması, hesaplanması ve sunulması da 
ayrı değerlendirmeye alınmalıdır. Belirtilen hususlar doğrultusunda laboratuar uygulamaları için ders programlarına 
ayrı bir ders eklenmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

MYO’ların mevcut laboratuar ekipmanları yetersizdir, Üniversitelerin genel bütçelerinden MYO’lar için ayrılan 
pay doğrultusunda da bu eksiklikleri gidermek oldukça zordur. Günümüzde laboratuar ekipmanlarının çoğunlukla 
bilimsel projelerle karşılandığı göz önüne alınırsa MYO’larda görev yapan öğretim elemanları doktora eğitimlerini 
tamamlamamışlarsa bilimsel projelerin imkanlarından faydalanamayacaklardır. Bu koşullarda, ya öğretim elemanları 
doktora eğitimleri için teşvik edilebilir ya da MYO birimleri için önerilen projelerde doktora eğitimi yerine mesleki 
tecrübe şartı önerilebilir. Genel anlamda değerlendirilecek olursa, Ege Bölgesi MYO’ları konumları, teknik ekipmanları 
ve tercih edilirlikleri açısından orta seviyededir denilebilir. 
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KİŞİSEL VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ

UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİ YORDAMASI 

PREDICTION OF THE LEVEL OF HOPELESSNESS OF THE PROSPECTIVE TEACH-

ERS BY THEIR PERSONAL AND SOCIAL ADAPTATION LEVELS

M. Yüksel Erdoğdu*

Abstract

The main purpose of this study is to predict the level of hopelessness of the prospective 
teachers according to their personal and social adaptation levels. 

The population of the study is the teachers working on the basis of pay-per-hour within 
the boundaries of the Istanbul Metropolitan City. The data were collected from a sample of 215 
prospective teachers who were selected randomly. Of them, 69 were male and 146 were female. 
Hacettepe Personality Inventory and Beck Hopelessness Scale were administered to the sample. 
For data analysis, t-test, one-way ANOVA, multiple regression analysis and Pearson product 
moment correlation coeffi cient were used. 

The level of hopelessness is higher in male candidates than in female candidates. Self-real-
ization, psychotic symptoms and maladaptation in social relations are the greatest predictors of 
hopelessness. Compared to their personal adaptation points, their social adaptation points have 
higher correlations with Beck hopelessness scale points. 

Teachers’ mental health is important for the success of teaching and learning activities. 
Therefore, it is important that personal characteristics and level of adaptation be taken into 
consideration when employing new teachers.

Key words: Teacher, hopelessness, adaptation

Özet                                            
Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının kişisel ve sosyal uyum düzeylerine göre 

onların umutsuzluk düzeylerini yordamaktır. 

Araştırmanın evreni İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ücretli olarak çalışan 
öğretmen adaylarıdır. Araştırmanın verileri seçkisiz olarak belirlenen 69’u erkek 146’sı bayan 
toplam 215 öğretmen adayından elde edilmiştir. Öğretmen adaylarına Hacettepe Kişilik Envan-
teri ve Beck Umutsuzluk Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için t testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA), Çoklu regresyon analizi ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon 
Katsayısı hesaplanmıştır. 

Erkek öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyi bayan öğretmenlerden yüksektir. Kendini 
Gerçekleştirme, Psikotik Belirtiler ve Sosyal İlişkilerdeki uyumsuzluk umutsuzluğun en büyük 
yordayıcılarıdır. Sosyal uyum puanları, kişisel uyum puanlarına göre umutsuzluk ölçeği puanları 
ile daha yüksek ilişkiler göstermektedir. 

Öğretmenlerin ruh sağlığının yerinde olması eğitim ve öğretim faaliyetlerinde başarıya 
ulaşması için gereklidir. Bu bağlamda öğretmen alımlarında öğretmenlerin kişilik özelliklerinin 
ve uyum düzeylerinin dikkate alınması önemli görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Öğretmen, umutsuzluk, uyum, 

* Yrd. Doç. Dr., Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul, myerdogdu@gmail.com
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GİRİŞ

Üniversitelerin eğitim fakültelerini bitiren ya da fen-edebiyat fakültelerinden mezun olup pedagojik formasyonu 
olan üniversite mezunlarının mesleki açıdan temel amacı öğretmenlik mesleğini gerçekleştirmektir. Günümüzde çoğu 
öğretmenlik alanında ihtiyaç fazlalığının olması, arz talep dengesizliğini ortaya çıkarmakta bu durumda da seçme 
sınavlarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle 2001 yılından itibaren öğretmenlik alımları Kamu Personeli Seçme 
Sınavına (KPSS) göre gerçekleştirilmektedir. Sınav sürecinin vermiş olduğu gerilim, son yıllarda öğretmenlik mesleğine 
dönük saygının düşmeye başlaması, ekonomik sıkıntılar, atama yerlerinin öğretmen adaylarına uygunluk durumu 
öğretmenlerde ciddi kaygılara, geleceğe dönük hoşnutsuzluklara ve umutsuzluklara yol açabilmektedir. Öğrenmeyi 
etkileyen temel faktörlerden biri olan öğretmenin umut ya da umutsuzluk düzeyi kuşkusuz öğretmenlerin birbirleri ve 
öğrencilerle olan ilişkilerini etkileyebilir, bu durumda da eğitimde belirlenen amaçlara ulaşılması güçleşebilir. 

Beck’e (1997) göre umutsuzluk; geleceğe dönük bir dizi olumsuz beklentilerin sonucu olarak ortaya çıkan duygu 
durumudur. Umutsuzluk, bireylerin geleceğe dönük olumsuz beklentileridir. Diğer bir ifade ile bireylerin geleceğe 
dönük kötümserlik derecesidir (O’Conner, Cennery ve Cheyne, 2000).  Amerikan Tıp Birliğine göre de  (1997) 
umutsuzluk; kişinin kendi içinde bulunduğu fi ziksel, zihinsel ya da toplumsal durumun düzelmeyeceğine ilişkin ruh 
halidir. Umutsuzluk genel olarak, kişinin kendisini olumsuz özellikler ile tanımlaması, gelecek ile ilgili olarak olumsuz 
beklentiler içinde olması, olumsuz yaşantılarını değişmez ve genel kabul etmesi anlamına gelmektedir (Abramson ve 
ark. 1989). Abela ve Seligman’a göre de (2000) umutsuzluk; kötü olayların, durumların oluşacağı ve bireyin bunu 
değiştirmek için hiçbir şey yapamayacağı beklentisi ve depresyonun da temel bir nedeni olarak açıklanmaktadır. Belirli 
bir olumsuz duruma ilişkin çıkarsamalar umutsuzluk geliştirme olasılığını arttırmakta ve böylece, bir birey umutsuzluk 
geliştirdiği zaman kaçınılmaz bir biçimde umutsuzluğa bağlı depresyon da geliştirebilmektedir. Umutsuzluğun en 
tipik sonucu; isteksizlik, karamsarlık, mutsuzluk, güçsüzlük, dikkat dağınıklığıdır. 

Umutsuzlukla ilgili tanımlamalara genel olarak bakıldığında umutsuzluk; geçmiş yaşantılara bağlı olarak geleceğe 
dönük karamsarlık, olumsuz beklentilerin bir sonucu olarak amaçsızlık, isteksizlik bir şeyi başaramayacağına dönük 
inançsızlık şeklinde gözlemlenen bilişsel temelli olumsuz duygu durumudur. 

Umutsuzluğun en tipik sonucu depresyon, intihar ve öğrenilmiş çaresizliktir. Beck‘e (1990), göre umutsuzluk 
depresyonun temel nedenlerindendir. Umutsuzluğun depresyonda temel etken olduğu, eşlik eden kavramların 
değersizlik, kararsızlık, eyleme geçememe, islerini sürdürememe ve suçluluk duyguları olduğu belirtilmektedir. Beck 
(1979), depresif hastaların % 78’den fazlasının geleceğe olumsuz baktığını belirtmiştir. Bu oran depresif olmayan 
hastalarda ise % 22’dir. Melges (1969), depresyonda temel sorunun umutsuzluk olduğunu vurgulamıştır. Umutsuzluğa 
eşlik eden diğer bulgular ise değersizlik, çaresizlik, mutsuzluk, kararsızlık, eyleme geçememe, işlerini sürdürememe 
ve suçluluk duygularıdır. Bazı araştırıcılar erken çocukluktaki zorlu ve çatışmalı yaşantıların umutsuzluğa yol açtığını 
vurgularken, bazıları da depresyona yatkınlık gösteren bireylerin ortak ve birincil gereksinimlerinin sevilme olması 
nedeniyle kişinin kendisine saygı duymasının önemli bir etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir 
(akt; Velioğlu, 1989). 

Depresyonun psiko-analitik kurama göre açıklanması, geleceğe yönelik karamsarlık duygusu ve özsaygının 
kaybı temel alınarak yapılmıştır. Freud’a göre(1957) özsaygı yitimi geleceğe yönelik umutsuzluğu etkilemektedir. 
Umutsuzluk ile intihar düşüncesi ve girişimi birbirleri ile ilişkilidir. Umutsuzluğun bireyin intihar olasılığını artırıcı 
bir durum olduğuna ilişkin çok sayıda araştırmalar bulunmaktadır. (Dilbaz ve Seber 1993, Bayam ve ark. 2002, 
Batıgün 2005, Tümkaya 2005).

Umutsuzluğa neden olan faktörlere genel olarak bakıldığında; Bireyde umutsuzluk tablosu büyük ölçüde 
birtakım bilişsel süreçlerin etkileşimi sonunda ortaya çıkmaktadır (Melges;1969). Amerikan Psikolojisi Birliğine göre 
umutsuzluğun nedenleri (1997);  Çeşitli etkenlere bağlı olarak bireyin etkinliklerin uzun süre kısıtlanması ve bunun 
sonucunda ortaya çıkan yalnızlık, beden sağlığının kötüleşmesi, uzun süreli stres, kendini bırakmak, soyut değerlere 
ya da tanrı’ya olan inancı kaybetmek olarak gösterilmektedir. 
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Araştırmaya konu olan öğretmen adaylarının yukarıda da belirtildiği gibi öğretmen olarak atanmalarında Kamu 
Personeli Seçme Sınavı engellenme duygusu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlik mesleğinin var 
olan temel sıkıntıları birçok insanda olduğu gibi öğretmenlerde de umutsuzluk ortaya çıkarması beklenmektedir. 
Öğretmenlerin temel sorunlarının benzer olmalarına karşılık tüm öğretmenlerin umutsuzluk duygusuna yatkın olması 
beklenemez. Bunun temel nedenlerinden biri de kuşkusuz bireylerin sahip olduğu kişilik ve sosyal özellikleridir. 
Bireylerin kişilik ve sahip olduğu sosyal imkanlar kuşkusuz bireylerin ruh sağlığı üzerinde etkileri olabilmektedir.

Beck, depresyonda yatkınlıkla ilgili olabilecek iki kişilik boyutu bildirmiştir; sosyotropi ve otonomi. Olumsuz 
yaşam olaylarında depresyon faktörünün risk taşıdığını ve özellikle sosyotropik kişiliğin buna daha yatkın olduğunu 
belirtmektedir. Farklı bir anlatımla, sosyotropik davranış sergileyen kişiler daha çok stres ve depresyon yaşarlar. 
Sosyotropi ve otonomi konusundaki çalışmalar bu durumu desteklemektedir (Akt. Serinkan ve Barutçu, 2006).

Yukarıda genel olarak ifade edildiği üzere umutsuzluğa neden olacak birçok faktör söz konusu olabilmektedir. 
Ancak bu araştırmada öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin belirleyicileri olarak kişisel ve sosyal uyum 
özellikleri ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkilere bakılmış ve bu değişkenlerin öğretmen adaylarının umutsuzluk 
düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? Sorusuna yanıtlar aranmıştır. Umutsuzluğa neden olabilecek kişisel 
ve sosyal uyum düzeylerini ortaya koymak ve buna göre gerekli önlemleri almak öğretmen adaylarının sağlıklı bir 
ruhsal yapıya sahip olmasına bu bağlamda sağlıklı bir toplumun oluşumuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu 
nedenle bu araştırmanın ortaya koyacağı bulguların özel bir öneme sahip olduğu kabul edilmektedir. 

YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın temel amacı; kişisel ve sosyal uyum özelliklerinin öğretmen adaylarının umutsuzluklarını anlamlı 
bir şekilde yordamakta mıdır? Sorusuna yanıt aramaktır. Bu nedenle bu araştırmanın tarama modelinde bir araştırma 
olduğunu belirtmek mümkündür.  

Araştırmanın evreni İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki tüm öğretmen adaylarıdır. Araştırmanın 
örneklemi de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlık amacıyla dershanelere giden ya da okullarda ücret 
karşılığı çalışan öğretmenlerden seçkisiz ve araştırmaya katılmaya gönüllü olanlardan seçilmiştir. Araştırmanın 
örneklemi; 20’si okul öncesi, 45’i sınıf öğretmeni 150’si de branş öğretmeni olmak üzere toplam 215 öğretmen 
adayından oluşmaktadır. Çalışmanın amacı öğretmen adaylarına anlatılmış anket ve ölçme araçları öğretmenlere 
verilmiş, öğretmen adaylarından geri dönüşü olan ölçme araçları analize alınmıştır. 

Örneklem grubundaki öğretmen adaylarının cinsiyet ve alanlarına göre dağılımına Tablo-1’de yer verilmiştir. 

Tablo 1. Örneklem Grubuna Giren Öğretmen Adaylarının Alanlarına ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Alanlar 
Cinsiyet

Kadın Erkek Toplam

N % N %

Okul Öncesi 20 100 0 0 20

Sınıf Öğretmeni 30 67 15 33 45

Branş Öğretmeni 96 64 54 36 150

Toplam 146 68 69 32 215
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Tablo-1’de görüldüğü gibi örnekleme alınan öğretmen adaylarından 146’sı (%68) kadın, 69’u (%32) erkektir. 
Okul öncesi öğretmenliğinden erkek öğretmen adayı bulunamadığından dolayı bu öğretmenlik alanındaki araştırma 
sadece bayan öğretmenler üzerinden yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları

Araştırmada kullanılan “Umutsuzluk Ölçeği” Beck tarafından geliştirilmiş, Seber (1991) tarafından Türkçe ’ye 
uyarlanmıştır. Uyarlanan ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı  .86 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin madde-
toplam test puanları arasındaki ilişkilerde  .07 ile .76 arasında değişmektedir. Ölçeğin yapı geçerliliğini saptamak 
amacıyla depresif hastalara ve depresif olmayan kişilere uygulanmış ve aradaki fark anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin 
Beck Depresyon Ölçeği ile arasındaki korelasyonda  .65 olarak hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak ölçeğin güvenilir 
ve geçerli olduğundan söz etmek mümkündür. Ölçek 1ve 0 ile puanlanmaktadır, ölçekte 20 madde bulunmaktadır, 
puanların yüksekliği umutsuzluğunda yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Öğretmen adaylarının kişilik ve sosyal uyum özelliklerini ortaya koymak amacıyla öğretmen adaylarına 
“Hacettepe Kişilik Envanteri” uygulanmıştır. Ölçek;  Özgüven tarafından 1976 yılında geliştirilmiş, 1982 yılında ikinci 
revizyonu yapılmıştır. Envanter dört “kişisel uyum” ve dört “sosyal uyum” alt ölçeği olmak üzere toplam sekiz alt 
ölçekten oluşmuştur. Kişisel ve sosyal uyum puanlarının toplamı genel uyum puanını vermektedir. Envanter her bir alt 
ölçekten 20’şer soru maddesi ve 8 geçerlilik maddesi olmak üzere toplam 168 soru maddesini içermektedir. Özgüven 
(1976-1982) tarafından çeşitli gruplar üzerinde yapılan güvenirlik çalışmalarında, Hacettepe Kişilik Envanterinin 
alt ölçeklere ilişkin güvenirlik katsayısının ortalama olarak 0.82 olduğu ve genellikle kişisel uyum alt ölçeklerinin 
güvenirlik katsayılarının, sosyal uyum alt ölçeklerinden biraz daha yüksek bulunmuştur.

Kızıltan (1982) tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada da, envanterin test tekrar yöntemi 
ile elde edilen güvenirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu ve alt ölçeklerin güvenirlik katsayılarının bağımsız 
birer ölçek olarak kullanılabilecek düzeyde olduğu saptanmıştır. Özgüven ve arkadaşlarının çeşitli benzer ölçeklerle 
yaptıkları geçerlik çalışmalarında ise; Hacettepe Kişilik Envanterinin normal ve normalden sapmış kişileri ayırdetme 
“Yordama Geçerliği” ile “Benzer Ölçekler Geçerliğinin” yüksek, uygulamada cevaplandırma sırasında gözlenen 
“yanıltma” hatalarının ise çok düşük olduğu belirlenmiştir.

Araştırmada öğretmen adaylarının demografi k özelliklerini ortaya koymak amacıyla da araştırıcı tarafından bir 
anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi ve Kullanılan İstatistiksel Teknikler

Bu araştırmada elde edilen tüm veriler, SPSS 10.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen 
adaylarının umutsuzluk düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla 
iki ortalama arasındaki farkın anlamlılığını test etmede kullanılan “İlişkisiz T Testi” hesaplanmıştır. Öğretmen 
adaylarının umutsuzluk ölçeği puanlarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girme sıklıklarının gruplara göre 
anlamlı farklılık gösterip göstermediği “Tek Yönlü Varyans Analizi(ANOVA)” ile test edilmiştir. Bununla birlikte 
Kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin öğretmen adaylarının umutsuzluğunu yordamada önem sıralamasını yapmak 
amacıyla, bağımsız değişkenle ilişkili olan iki ya da daha çok bağımsız değişkene dayalı olarak bağımlı değişkenin 
tahmin edilmesine yönelik bir analiz türü olan “Çoklu Regresyon Analizi” kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM

Kişisel, Sosyal Uyum ve bunların alt ölçeklerinden elde edilen puanların cinsiyete göre aritmetik ortalama ve 
standart sapma puanları ile Umutsuzluk Ölçeğinden elde edilen puanların ortalama ve sapma değerlerine Tablo-2’de 
yer verilmiştir. 
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Tablo 2. Kişisel, Sosyal Uyum ve Umutsuzluk Ölçeğinden Elde Edilen Puanların Betimsel İstatistikleri
      Değişkenler N X S

                                     
Kendini gerçekleştirme

Bayan 146 6.50 4.66
Erkek 69 4.47 3.19
Toplam 215 5.38 4.43

Duygusal Kararlılık
Bayan 146 9.81 3.61
Erkek 69 7.33 4.45
Toplam 215 9.34 3.90

Nevrotik Eğilimler
Bayan 146 8.33 4.02
Erkek 69 7.07 3.97
Toplam 215 8.09 4.07

Psikotik belirtiler
Bayan 146 8.57 3.80
Erkek 69 6.70 4.06
Toplam 215 8.35 3.89

Aile İlişkileri
Bayan 146 4.83 3.41
Erkek 69 4.15 3.03
Toplam 215 4.71 3.36

Sosyal İlişkiler
Bayan 146 3.83 3.43
Erkek 69 5.30 3.92
Toplam 215 4.94 3.54

Standart Normlar
Bayan 146 6.07 2.46
Erkek 69 5.85 2.85
Toplam 215 6.00 2.53
Bayan 146 5.56 2.73

Anti-sosyal Eğilimler Erkek 69 5.67 2.65
Toplam 215 5.59 2.72

Kişisel Uyum
Bayan 146 31.69 12.92
Erkek 69 26.85 14.20
Toplam 215 30.76 13.40

Sosyal Uyum
Bayan 146 21.36 8.31
Erkek 69 20.96 9.32
Toplam 215 21.30 8.59

Genel Uyum
Bayan 146 52.70 20.07
Erkek 69 47.81 21.97
Toplam 215 51.78 20.74

Umutsuzluk
Bayan 146 3.25 3.87
Erkek 69 5.02 4.73
Toplam 215 4.21 4.03
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 Kişisel ve sosyal uyum ölçeği ve alt ölçeklerinden elde edilen puanların yüksekliği uyum sorunlarını göstermektedir. 
Bu duruma göre sosyal ilişkiler ve anti-sosyal eğilimlerde erkeklerin ortalama puanları kızlardan yüksekken, diğer 
alt ölçeklerde bayanların puan ortalamaları erkeklere göre daha yüksektir. Bununla birlikte “Umutsuzluk Ölçeği” 
ortalama puanları erkeklerde daha yüksek gözlenmektedir. 

Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine 
ilişkin ilişkisiz t testi sonuçlarına Tablo-3’de yer verilmiştir. 

Tablo 3. Umutsuzluk Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre T Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X S sd t p

Kadın 146 3.25 3.87 138 4.12* .001

Erkek 32 5.02 4.73

*p<0.001

Öğretmen adaylarının umutsuzluk ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir [t(138)=4.12, 
p<.01]. Erkek öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri (x ̅=5.02) kadın öğretmen adaylarına göre (x ̅=3.25) daha 
yüksekti r. Bu bulgu öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 
şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girme sıklıklarına göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile  test edilmiş elde edilen sonuçlara 
Tablo-4’te yer verilmiştir. 

Tablo 4. Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Ölçeği Puanlarının KPSS’ye Girme Sıklığına Göre Anova Sonuçları

Sınava Girme 
Sıklığı

N X S Varyansın 
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd Kareler 
Ortalaması

F p

Girmedi 41 4.81 5.11
Gruplararası 39.82 3 13.27

0.81* .49

Bir kez 69 3.53 3.51

İki kez 50 4.30 3.54
Gruplariçi 2255.84 138 16.35Üç ve üstü 55 4.75 4.59

Toplam 215 4.21 4.04 Toplam 2295.66 141

*p>0.001

Elde edilen sonuçlara göre sınava ilk kez girecek olanlarla üç kez ve üstü girecek öğretmen adaylarının umutsuzluk 
ölçeği puan ortalamaları sınava bir ve iki kez giren öğretmen adaylarından yüksek olmakla birlikte gruplar arasında 
gözlemlenen fark anlamlı bulunmamıştır [F(3-138)=0.81, p>.01]. Gruplar arası farkın anlamlı çıkmamasının temel 
nedeninin de  ranj daralmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Çoklu regresyon analizi uygulamaları için, yordayıcı değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin doğrusal 
olması ve puanların normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Bu amaçla standardize edilmiş artık değerler ve 
yordanan değerler için oluşturulan saçılma diyagramının doğrusal bir ilişki gösterdiği, ayrıca yordanan değerler için 
oluşturulan histogram ve normal dağılım eğrilerinin de normale yaklaşık bir dağılım gösterdiği gözlenmiştir.

Öğretmen adaylarının kendini gerçekleştirme, duygusal kararlılık, nevrotik eğilimler ve psikotik belirtiler alt 
testleri birlikte, öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? (Kişisel Uyum 
alt testlerinin umutsuzluk düzeyleri üzerinde göreli önem sırası nedir?)
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Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Kişisel Uyum Alt Testlerinin Umutsuzluk Düzeylerini Yordamasına İlişkin Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken
B

Standart 
Hata ß T p

İkili
r

Kısmı
r

Sabit 13.19 1.18 3.44 .001
Kendi. Gerçekleş. .264 .076 .390 4.45 .001 .465 .324
Duygusal  Kararlılık .-236 .154 -.229 -1.93 .056 .390 -.263
Nevrotik. Eğilim .191 .130 .191 1.47 .145 .325 .289
Psikotik Belirti .268 .134 .256 2.00 .037 .416 .280
R=0.567  R²=0.321
F(4,136)=11.47  P=.000

Tablo-5’te görüldüğü gibi kendini gerçekleştirme, duygusal kararlılık, nevrotik eğilim ve psikotik 
belirti değişkenleri birlikte öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri ile yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler 
vermektedir(R=0.567,  R²=0.321,  p<0.001). Adı geçen dört değişken birlikte umutsuzluk düzeyindeki varyansın 
yaklaşık % 32’sini açıklamaktadır.

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (ß) göre, yordayıcı değişkenlerin umutsuzluk üzerindeki göreli önem 
sırası; kendini gerçekleştirme, psikotik belirtiler, duygusal kararlılık ve nevrotik eğilimlerdir. Regresyon katsayılarının 
anlamlılığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise sadece kendini gerçekleştirme ve psikotik belirtilerin 
umutsuzluk düzeyi üzerinde önemli(anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Duygusal kararlılık ve nevrotik 
eğilimler önemli bir etkiye sahip değildir. 

Öğretmen adaylarının Aile İlişkileri, Sosyal İlişkiler, Standart Normlar, Anti-Sosyal Eğilimler alt testleri birlikte, 
öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerini anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır?(Sosyal Uyum alt testlerinin 
umutsuzluk düzeyleri üzerinde göreli önem sırası nedir?).

Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Sosyal Uyum Alt Testlerinin Umutsuzluk Düzeylerini Yordamasına İlişkin Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B Standart 
Hata ß T p

İkili
r

Kısmı
r

Sabit ,318 ,931 ,342 ,000

Aile İlişkileri ,068 ,108 ,057 ,633 ,528 ,215 ,054

Sosyal İlişkiler ,265 ,096 ,233 2,771 ,006 ,312 ,231

Standart Normlar ,217 ,144 ,136 1,504 ,135 ,263 ,128

Anti-sosyal eğilimler ,170 ,136 ,115 1,254 ,212 ,252 ,107

R=0.387 R²=0.150
F(4,136)=5.985 P=.000

Aile İlişkileri, Sosyal İlişkiler, Standart Normlar, Anti-sosyal eğilimler değişkenleri birlikte öğretmen adaylarının 
umutsuzluk düzeyleri ile anlamlı ilişkiler vermektedir(R=0.387,  R²=0.150,  p<0.001). Adı geçen dört değişken birlikte 
umutsuzluk düzeyindeki varyansın yaklaşık % 15’ni açıklamaktadır.

Standardize edilmiş regresyon katsayısına (ß) göre, yordayıcı değişkenlerin umutsuzluk üzerindeki göreli önem 
sırası; sosyal ilişkiler, standart normlar, anti-sosyal eğilimler ve aile ilişkileridir.  Regresyon katsayılarının anlamlılığına 
ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde ise sadece sosyal ilişkilerin umutsuzluk düzeyi üzerinde önemli(anlamlı) bir 
yordayıcı olduğu görülmektedir. Aile ilişkileri, standart normlar, anti sosyal eğilimler önemli bir etkiye sahip değildir. 
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Öğretmen adaylarının kişisel uyum ve sosyal uyum alt ölçeklerinden aldıkları puanlar ile umutsuzluk ölçeğinden 
elde ettikleri puanlar arasındaki ilişkilere de Tablo-7’de  yer verilmiştir. 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Kişisel-Sosyal Uyum Alt Ölçeği Puanları ile Umutsuzluk Ölçeği Puanları Arasındaki 
İlişki 
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.38**
0.00

.20*
0.15

.35**
0.00

.34**
0.00

.22*
0.10

.31**
0.00

.26**
0.00

.25**
0.00

.37**
0.00

.35**
0.00

.30**
0.00

**p<0.01     *p<0.05

Öğretmen adaylarının kişisel uyum düzeyleri ölçeği puanları ile ( Kendini gerçekleştirme, Duygusal kararlılık, 
Nevrotik eğilimler ve Psikotik belirtiler) ile umutsuzluk ölçeği puanları arasında .36, sosyal uyum ölçeği puanları ile 
( Aile ilişkileri, sosyal ilişkiler, standart normlar ve anti-sosyal eğilimler) umutsuzluk ölçeği puanları arasında  da .37 
gibi bir ilişki bulunmuştur. 

Kişisel uyum alt ölçeklerinden en yüksek ilişki kendini gerçekleştirme düzeyleri ile umutsuzluk ölçeği puanları 
arasında (r=0.38) hesaplanırken, sosyal uyum ölçeği alt testlerinden umutsuzluk düzeyi  ile en yüksek korelasyonu  
gösteren sosyal ilişkiler (r=0.31) olmuştur. Diğer bir ifade ile kendini gerçekleştirme düzeyleri düşük ve sosyal 
ilişkileri olumsuz olan öğretmen adaylarında umutsuzluğun daha yoğun gözlendiğini araştırma bulgularına göre 
belirtmek mümkündür. 

TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER

Umutsuzluk; geçmiş yaşantılara bağlı olarak geleceğe dönük karamsarlık, olumsuz beklentilerin bir sonucu olarak 
amaçsızlık, isteksizlik bir şeyi başaramayacağına dönük inançsızlık şeklinde gözlemlenen bilişsel temelli olumsuz 
bir duygu durumudur.  Bu duygu durumunun nihai sonucu isteksizlik, karamsarlık, mutsuzluk, güçsüzlük, dikkat 
dağınıklığının yanı sıra depresyon, öğrenilmiş çaresizlik hatta intihardır. Bu nedenle umutsuzlukla ilişkili olabilecek 
değişkenlerin iyi ortaya konulması gerekli önlemlerin alınması açısından önemlidir. 

Araştırma sonuçlarına göre erkek öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeyleri bayan öğretmenlerden daha 
yüksektir. Bu farklılığın birçok olası nedeni olabileceği gibi temel faktörün Türkiye’de erkeğin gerek ailede gerekse 
toplumda üstlenmiş olduğu rolün gerektirdiği sorumluluklar ve bu sorumlulukların vermiş olduğu baskı şeklinde 
düşünülmektedir. Çünkü Türkiye’de genel olarak halen ailenin tüm maddi gereksinmelerinin karşılanmasındaki temel 
rol erkeğe verilmiştir. Bu durum erkek öğretmen adaylarında daha fazla umutsuzluğun görülmesinin nedeni olduğu 
düşünülmektedir. 

Türkiye’de öğretmen adaylarının umutsuzluk düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğine dönük araştırma bulgularına rastlanılmamıştır. Bununla birlikte çeşitli örneklem gruplarında 
umutsuzluğun cinsiyete göre farklılığına dönük araştırma bulgularının değişik sonuçlar verdiği gözlenmektedir.   
Özmen ve ark. (2008) tarafından lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmaya göre erkek öğrencilerin umutsuzluk 
düzeyleri kız öğrencilerinden yüksektir, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de erkek 
öğrencilerde umutsuzluk düzeyleri kız öğrencilerden yüksek bulunmuştur (Ağır, 2007, Çelikel, Erkorkmaz; 2008, 
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Şahin, 2009). Yüksel(2003) tarafından işsizler üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre erkek işsizlerin depresif 
belirti düzeyleri, bayanlardan anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte bazı araştırma sonuçlarına 
göre  erkek ve kızlar arasında umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir( Şahin 2002, Tümerdem 
2007, Atalay 2011). Üngüren ve Ehtiyar (2009) tarafından yapılan bir araştırmada Alman öğrencilerin umutsuzluk 
düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık bulunmamış, bununla birlikte Türk öğrencilerinde bayanlardaki 
umutsuzluk düzeyi erkeklerden yüksek bulunmuştur. 

Öğretmen adaylarının umutsuzluk ölçeği puan ortalamalarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girme 
sıklığına göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğine dönük yapılan ANOVA sonuçlarına göre gruplar arasında 
anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Bununla birlikte sınava ilk kez ile  üç kez ve üstü giren öğretmen adaylarında 
umutsuzluk ölçeği puanları daha yüksek bulunmuştur. Sınava üç ve daha üstü giren öğretmen adaylarında “sınavı 
kazanamayacağına dönük çaresizlik duygusunun” oluştuğu bu nedenle bu öğretmen adaylarında umutsuzluğun daha 
çok yaşandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte mesleğe adım atma ve hemen mesleğe başlama heyecanının sınava 
ilk kez girecek öğretmen adaylarının umutsuzluk puanlarını yükselttiği tahmin edilmektedir.

Öğretmen adaylarının kişisel uyum alt ölçeklerinden umutsuzluğu en iyi yordayan, kendini gerçekleştirme ve 
psikotik belirtiler alt ölçeği puanlarıdır. Diğer bir ifade ile kendini gerçekleştirme düzeyleri düşük, psikotik belirti 
düzeyleri yüksek öğretmen adayları daha çok umutsuzluk yaşamaktadırlar. 

Maslow’a (1970) göre kendini gerçekleştirme düzeyi yüksek olanlar gerçeği olduğu şekliyle algılayıp arzu, 
beklenti ve önyargıların etkisi altında olmadan, nesne, olay ve insanları oldukları gibi algılayabilir; genel, soyut ve 
kalıplaşmış yargılardan çok, somut ve taze yaşantılara değer verebilir. Kendini gerçekleştirme düzeyi yüksek olanlar 
problemini kendi başına çözebilir, felâketleri vakarla karşılayabilir ve başkalarından yardım, destek beklemeden 
sorunlarını çözebilir. Umutsuzluk ile depresyon daha önceden de ifade edildiği yüksek ilişkiler göstermektedir. 
Dünya bankası raporlarına göre depresyonun daha da yaygınlaşacağı ve kalp damar hastalıklarından sonra dünyada 
en yaygın gözlenen hastalık olacağı belirtilmektedir( Üstün ve ark. 2004). Bu bağlamda bu sonucun gelecek yaşamın 
insanlar için mutluluk getirmeyeceğini göstermektedir. Eğitim ve öğretimin en temel yapı taşlarından biri olan 
öğretmenlerin ruhsal ve kişilik açısından sağlıklı olması onların yetiştireceği yeni nesili de etkileyecektir.  Bu nedenle 
gelecekte sağlıklı bir kişilik örüntüsüne sahip, sorunları ile başa çıkabilen öğrenciler yetiştirmek için eğitim öğretim 
ortamında öğretmenlerin kendini gerçekleştirme düzeylerini artırıcı çalışma ve uygulamalara yer vermek ve öğretmen 
seçimlerinde sadece seçme sınavlarına değil öğretmenlerin yetenek ve kişilik gibi özelliklerini de dikkate almak 
önemli görülmektedir.  Türkiye’de umutsuzluk ve kendini gerçekleştirme arasındaki ilişkileri konu alan bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte Akkoyun (1988) tarafından yapılan bir araştırma da kendini gerçekleştirme düzeyi 
düşük öğrencilerin sürekli kaygı düzeylerini yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kılınç (2001) tarafından yapılan 
bir araştırmada da kendini gerçekleştirme düzeyleri yüksek olan okul idarecileri öğrencilerin kaygılarını daha iyi 
anlamaktadır.   Ishikura ve Tashiro (2002) tarafından yapılan bir araştırmaya göre de konversiyon bozukluğu olan 
hastaların kendini gerçekleştirme düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğretmen adaylarının kişisel uyum alt ölçeklerinden psikotik belirtileri de umutsuzluk düzeyinin önemli 
yordayıcılarındandır. Bu bağlamda insanlardan uzaklaşma eğilimleri ve yalnız kalma istekleri yoğun olan ve hayal 
kurma eğilimleri yüksek olan öğretmen adaylarının umutsuzluk puanları da yüksek olmaktadır. Araştırma bulgularına 
göre;  insanlarla iletişim kurmaktan kaçınan, yalnız kalmayı tercih eden ve hayal kuran bireyler geleceğe dönük 
karamsarlık duymakta ve bir şey yapma konusunda isteksiz ve inançsızlık yaşamaktadırlar. Araştırmaya konu olan 
öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini gerçekleştirmeleri için Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı 
olmaları gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar bir işe 
yerleşme olanaklarını da önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Son yıllarda üniversitelerde öğretmenlik programlarını 
tercih eden öğrencilerin sayısında ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Bununla birlikte bazı programlarda mezun olan 
öğretmen adaylarının fazlalığı ancak talep edilen öğretmen sayısının azlığı arz talep dengesizliği ortaya çıkarmakta bu 
durumda seçme sınavlarını kaçınılmaz kılmaktadır. Öğretmenlik programlarına dönük talebin yüksek olmasına karşın, 
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programlar dan mezun olan öğrencilerin atanma sürecinde yaşadıkları sorunlar ve özellikle de bazı alanlarda yıllardan 
beri süren kısıtlı alımlar, depresyon gibi ruh sağlığını tehdit edici yaşantılarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır 
(Gümüş, 2008).   Öğretmenlik, insani duyarlılıklar açısından son derece önemli bir meslektir. Bu mes leği seçenlerin, 
hizmet getirecekleri kişilere karşı, yeterli bir duyarlılığa sahip olmaları beklenir. Bu duyarlılık kişisel özelliklerle 
ilişkilidir. Öğretmenlik mesleğini seçen kişi lerin duyarlılık düzeyleri kendi ruh sağlıklarını da önemli ölçüde etkiler. 
Çünkü meslek, sadece ekonomik gereksinimlerin karşılanması için değil, aynı zamanda psiko-sosyal gelişim ve 
doyum sağlamak için de sürdürülen bir uğraştır. Mesleki doyum sağlayama yan bireylerde tükenmişlik sendromu  ve 
stres tepkileri gözlenir( Zoraloğlu, 1998; Cemaloğlu ve ark. 2007). Dolayısı ile öğretmen adaylarının, öğretmenliğin 
hemen başlangıcında yaşadıkları gerek sınav süreci, gerekse atama sonrası mesleki doyum kaygısı ve mesleki sorunlar 
öğretmenlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.

Öğretmen adaylarının sosyal uyum düzeyleri ile umutsuzluk düzeyleri arasında ilişkiler bulunmuştur. Araştırma 
sonucuna göre sosyal ilişki düzeyleri düşük olan öğretmen adaylarının umutsuzluk ölçeği puanları daha yüksektir, 
diğer bir ifade ile sosyal ilişkilerin zayıf olması bireyleri umutsuzluğa iten faktörlerden biridir. Sosyal ilişkiler puanının 
düşük olması sosyal becerilerin ve sosyal ilişkilerin düşüklüğünü gösterir. Bu kişiler içinde bulunduğu grup içinde 
kendilerini mutlu ve rahat hissetmezler, konuşmaktan ve başkaları ile birlikte olmaktan hoşlanmazlar. Daha önceden de 
ifade edildiği gibi umutsuz kişilerde isteksizlik, amaçsızlık ve dikkatini belli noktalara yoğunlaştıramamak söz konusu 
olmaktadır, sosyal ilişkileri düşük olanlarda da benzeri özelliklerin bulunması elde edilen bulguların literatürdeki 
bilgilerle paralellik gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. 

Sosyal ilişkilerin umutsuzlukla ilişkisi konulu araştırmaya Türkiye’de rastlanmamakla birlikte tükenmişlikle 
ilgili yapılan araştırmalar, meslektaşlarından ya da yöneticilerinden yeterli destek alan öğretmenlerin, destek almayan 
öğretmenlere göre problemleri ile başa çıkmada daha başarılı olduklarını ve mesleki tükenmişliği daha az yaşadıklarını 
göstermektedir(Girgin ve ark. 2005; Brownell ve Pajares, 1997; Chesnutt, 1997).  Lin (2006) tarafından yapılan bir 
araştırmada da sosyal desteğin, insan psikolojisine ve sağlığına olumlu etkileri olan, bireylerin davranış ve düşünce 
yapılarını etkileyen mesleki tükenmişlikle mücadelede etkili bir başa çıkma kaynağı olduğunu göstermektedir.

Kişisel uyum ve sosyal uyum alt ölçeklerinden elde edilen puanlar ile umutsuzluk ölçeği puanları arasındaki 
ilişkilere bakıldığında kişisel uyum alt ölçeklerinden kendini gerçekleştirme, sosyal uyum alt ölçeklerinden sosyal 
ilişkiler puanları ile umutsuzluk ölçeği puanları arasında daha yüksek ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte sosyal 
uyum alt ölçeği ile umutsuzluk ölçeği puanları arasındaki ilişki, kişisel uyum ve umutsuzluk puanları arasındaki 
ilişkilere göre daha yüksektir. Bu bulgu, bireylerin sosyal açıdan daha uyumlu olmalarının onların umut ya da 
umutsuzluğunu daha çok etkileyebildiği şeklinde yorumlanabilir. 

Öneriler

Araştırma bulgularına göre sınava üç ve daha üstü girenlerle, ilk kez girecek öğretmen adaylarının umutsuzluk 
düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Bunun olası nedenleri yukarıda açıklanmakla birlikte temel nedenlerin ortaya 
konulması için bu konu üzerinde araştırmaların yapılması önerilmektedir. 

Cumhuriyet döneminden bugüne kadar öğretmen yetiştirme sistemlerinde önemli değişiklikler yapılmasına 
karşılık öğretmen yetiştirme, mesleğin seçimi, meslekte öğrenim görme, işe seçme ve yerleşme, meslekte ilerleme 
gibi konularda tartışmalar süregelmektedir. Genel olarak öğretmen seçimlerinde öğretmenlerin, öğretmenlik meslek 
bilgisi ve genel kültür gibi özellikleri dikkate alınmaktadır. Ancak meslek seçimi ve kariyer gelişiminde yetenek, 
kişilik özellikleri, değerler, ilgiler ve hatta öz yeterlilik gibi nitelikler belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda 
öğretmenlik gibi toplumun gelişimi açısından önemli bir rol oynayan bu mesleğe eleman seçiminde diğer bir anlatımla 
eğitim fakültelerine öğrenci alımlarında salt yetenek ve başarı puanları değil kişilik, ilgi, değer özelliklerde dikkate 
alınmalıdır. 
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NEW TRENDS IN HIGHER EDUCATION - THE CASE OF MACEDONIA

Abdulla AZIZI*1

Abstract

Ten years after its independence (1991), besides other social changes Macedonia also 
changed the concept the educational system at all levels, in particular higher education. Apart 
the public education which accrued in the framework of public universities, in 2001 for the fi rst 
time was given legal opportunity for the opening of private universities while the educational 
policies had been orientated towards the Bologna Process. In this paper shall analyzed the 
current higher education policies related to the liberalization of the higher education, the legal 
possibilities for access to the higher education, as well the new trends and the challenges in this 
area. Also, will be carried out the empirical study, where students shall survey and would pro-
vide their judgments about the current situation in higher education in Macedonia. 

Keywords: higher education, universities in Macedonia

*1 Assist. Prof. Dr., Public Administration and Political Sciences Faculty, SEE University,  Tetovo, Macedonia; 
E. Mail: a.azizi@seeu.edu.mk 
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INTRODUCTION

Higher Education in Macedonia last decade is rapidly reformed. It is in the process of facing the certain diffi culties 
in its quality, and in facing with the requirements of the time. With the reforms, attempted the higher education 
institutions to be strengthened in order to becoming more competitive in the global market of higher education, and 
to respond to requests from the public, that the educational system to enable and prepare the students with the skills 
and knowledge which will be enable them to fi t quickly and easily conform to new circumstances in the labor market.1 
Also, reforms are associated with pursuing the objectives of the Bologna process.2 

The education system in the past did not prepare the appropriate staff for labor market needs. This is due to 
the vices of the former communist system, while public universities have had comfort, and are not worried about 
inadequate preparation of the students as true professionals which would contribute to the society where they live. In 
Macedonia, there has been lack of a strategy for profi ling the staff, and there has been a lack of support from the state 
to defi cit profi les in the labor market. This situation began to change with the opening of the private universities, and 
legal changes made to regulate the activities in the areas that are related with higher education (which are explained 
below), however, still need to work in this direction. In addition, we will examine briefl y some strategies and laws that 
are related to reforms in higher education.

Thus, Macedonia in 2004 prepared a Strategy for education development for the period 2005-2015, which aims 
mainly at preparing students for employment. This is supposed to be achieved through the preparation more fl exible 
study programs which would prepare students with knowledge and skills to work, but even a development of study 
programs that would additionally qualify, re-qualify and change the qualifi cation of the graduated students.3 

Also, The National Employment Strategy (2006-2010) foresees special measures for addressing the unemployment 
of young unemployed persons (15-25 years of age): conducting analyses of the necessary skills, improved coordination 
between the education and the demands of the employers, volunteering practice for students during their education, 
training for all the young unemployed persons 6 months from the beginning of the unemployment at the latest, with 
the aim to weed out long-term unemployment of the young.4 

In 2007 was brought the Law on Volunteering. This law offers a possibility to volunteer in state institutions or 
non-profi t organizations where the organization should cover the expenses for food and transport of the volunteer.5 
Volunteering is still considered ‘a nonpaid job’ and a way to employment in the given organization. Unfortunately, 
because of the scarcity of the formal volunteering in Macedonia and the existing high rate of unemployment, the 
understanding of volunteering as an activity where the person gives value and quality, knowledge and skills and he 
does all that mainly out of altruistic reasons, is misinterpreted.6 

1  Quality Tertiary Education: How to achieve it? Center for Research and Policy making (CRPM), Skopje, 2009 p.14
2  Th e process formally started by signing the Bologna Declaration from 29 states of the Council of Europe (19/06/1999) in Bo-

logna. Th e statement aimed several objectives: the fi t the education system based on cycles, to establish the European system 
of credits transfer, to promote the mobility of students, teachers, researchers and administrative staff , to promote the European 
cooperation in quality assurance. Th e Bologna Process is an unusual structured process leading from 46 countries that partici-
pate in it. It is not based on intergovernmental treaty, but in documents legally unenforceable. Th e Bologna Process represents 
a bridge that facilitates transfer from one study to another or from one country to another within the same fi eld of study, but 
also contributes to increase the mobility of students and the academics. At the Conference of European Ministers on Education 
in Berlin in 2003, the Bologna Declaration was accepted by the new states, among them the Macedonia. With the introduction 
of European Credit Transfer System there are wider options for employment in the European market, but the infl exibility of 
the study programs and their weak connection with the practice still remain as the biggest weaknesses of the higher education 
in Macedonia. 

3  Strategy for Educational Development 2005-2015, Ministry of Education and Sciences, Skopje, 2004, p. 186
4  National Employment Strategy (2006-2010), Government of the Republic of Macedonia, December 2006, p.14
5  “Law on Volunteering”, Offi  cial Gazette of the Republic of Macedonia, No 85/07.
6  Strategy for Volunteer Promotion (2007-2011), Ministry of Labor and Social Policy, p. 6
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The changes and addendums to the Law on Higher Education from August 2008 should lead to reducing the gap 
between the education and the labor market. First of all, it is obligatory that 10% of the mandatory subjects and 10% 
of the optional subjects of every academic year are conducted through clinical teaching (i.e. by a prominent expert 
from the subject area).7 

All these measures represent only one option to overcome existing shortcomings in the system of higher education, 
but how will they effect will depend on all the subjects involved, especially by law enforcement and stakeholders to 
be implement them into practice.

METHODOLOGY

This study is survey design study. Students have answered 5 questions, in which they express their opinions about 
the questions posed on issues that affect their interests in higher education. In order to see how this topic is important, 
we carried out a Questionnaire (in February 2012) with 1.115 students in Public and Private Universities in Macedonia. 
Throughout selection of respondents, the demographic, ethnic, gender and geographic characteristics of the country 
have been respected. The questionnaire was conducted in university towns in Macedonia (Skopje, Tetovo, Bitola, 
Kumanovo, Kicevo, Stip, Ohrid etc), which included students from all universities and faculties in Macedonia.

Their readiness for cooperation clearly indicates that they are interested in improving the overall situation in 
higher education.

THE AIM AND IMPORTANCE OF THE RESEARCH

This study Aims to fi nd out the opinions of the students, their judgments about the current situation in higher 
education in Macedonia and gives hope that the fi ndings and recommendations will be seriously considered and taken 
into account when planning future development in institutions of the higher Education.

Although the importance of this paper is to address individual problems of students, however, considering the 
diffi culties they face in the labor market, I think that their opinion will present a contribution to solving the problem. 
During the survey, casually met a student in master studies, who was graduated three years ago and spoke to us 
about his experience in studies, but also for employment vacancies for which he had applied. He claimed that after 
graduation has applied to over ten competitions but unsuccessfully. In the competition for jobs in the state institutions, 
have asked of him necessarily to join a political party in power, while private companies have asked the working 
experience, which he did not possess. He is convinced that the faculty has not prepared him enough to be found in the 
labor market, since he has taught theory and practical work carried out one month is insuffi cient to obtain the skills 
needed for employment. If hired now, that will be needed several months to adapt to the workplace.

With these problems facing almost all graduates, so I think that is of particular importance to get more student 
opinion to the problems that they encounter during their studies, which have to do with the quality of teaching. 

RESULTS

The survey results provide a realistic picture of the research subject. In our case, these results represent the views 
of students about current processes and policies on higher education. Specifi cally, students are those, for which legal 
measures are taken, improve conditions in the universities and technical infrastructure facilities, are trained teachers 
and strengthen measures to improve quality. Therefore, the free expression of students’ opinion not only refl ects their 
beliefs about reality in higher education policy, but also suggests other measures that can improve the current situation.

7  Law on Higher Education (changes and amendments), Offi  cial Gazette of the Republic of Macedonia, No 35, 14.03.2008.
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Table 1. Student Judgments on the Current Situation in Higher Education in Macedonia

Question Positive Negative No answer

1. What impacts have the new measures of normative-le-
gal character, dedicated teachers and their career ad-
vancement?

769 (69 %) 134 (12%) 212 (19%)

2. Is there in faculty evaluation system under which teach-
ers assessed by students?

535 (48%) 446 (40%) 134 (12 %)

3. Do you think the faculty where you study, has imple-
mented new methods for teaching? 

435 (39%) 357 (32%) 323 (29%)

4. How would you assess the governmental actions for the 
liberalization of public higher education (the opening 
of new universities and dispensation of public universi-
ties)?

457 (41%) 535 (48%) 123 (11%)

5. Do you think the private universities, with all the ad-
vantages (better services) and weaknesses (higher pric-
es) provide the real opportunities for the students, for a 
better education quality?

948 (85%) 100 (9%) 67 (6%)

In the fi rst question, in general, students said that they had welcomed the new legal norms relating to the criteria 
for teaching. The law on Higher Education (Offi cial Gazette No 35, 14.03.2008) in Chapter 10 (arts. 121-148) deals 
with Teacher academic titles. It clearly describes the conditions under which teachers can obtain scientifi c degrees, 
and career advance. Specifi cally, the teacher should have certain number of published scientifi c papers in international 
journals, must have achieved good results in research projects must have skill for teaching. The above provisions are 
intended to encourage teachers to be active even after their completion, to continue scientifi c and research activities, to 
pursue lifelong learning and to develop their academic potential conforming to the requirements of the time. Approval 
of this law was not welcomed by most universities, especially public ones, due to the aforementioned provisions which 
impose more stringent conditions for academic advancement of professors. While teachers of State University “Cyril 
and Methodius” were organized to protest in the streets, other universities began to adapt to new legal provisions, by 
harmonizing internal acts with the Law on higher education. Today, most of the teachers make an effort to meet legal 
requirements to maintain the job or for their advancement, and remains a major challenge for older professors (those 
in the last decade of their careers) who it is diffi cult to meet such requirements.  

Regarding the second question, the responses of students indicate that some universities (especially public, but 
some private) have not yet established a system for evaluation of teachers and in some cases students do not have 
information about this opportunity. However, in those universities where it is situated evaluation system for teachers 
(students do so either electronically, either by completing the questionnaire), was found to increase the quality of 
lectures, and improved quality of service delivery to students. In the case of SEE University, a continuation of the 
work contract or further engagement of teachers in the education process is closely related to the outcome of the 
evaluation by students. In addition, internal evaluation performed by competent authority at the University (Quality 
Assurance Offi ce), established to enhance teaching performance.

In the third question, students claim that they expect more from what their teachers do. They are relatively satisfi ed 
with their teachers on how they are transformed and adapt to new trends. Since the Bologna process is an innovation 
for universities in Macedonia, is still expected that a good part of the teachers will adapt to the contemporary forms 
and methods of teaching. To achieve this, requires a more specifi c commitment from professors, and a more active 
role of students in the learning process. It is the teacher who must include students, develops interactive learning; to 
use tools, techniques and instruments appropriate to the teaching process; to use adequate resources and to motivate 
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students. These circumstances impose a contemporary professor to be in step with technological development, Internet 
use, electronic libraries and guides students in using appropriate literature.

The fourth question relates closely with the government’s decision to distribute the several faculties of state 
universities in more peripheral cities. To be more precise, it should be pointed out that state universities (but also 
some private) began to make the distribution of studies on small towns, so that almost every town there are 2 or 
3 or more faculties, even in the same cities also repeated the same faculties of state universities and private ones. 
Students think that ... giving the possibility to study for all those who want to study have its advantages…, but most 
of them do not support the distribution of several research programs in outlying towns. This is substantiated by two 
reasons: fi rst, this opportunity is short, since the distribution of several research programs in certain regions cannot 
hold out much, because over time will lose the interest of prospective students to those areas, and second, it will 
be extremely increased number of graduate staff in certain research programs while it reduces the requirements for 
other study programs due to geographical proximity to faculty and student. Even for a small country like Macedonia, 
these measures are estimated to have more political effect, which consists in prolonging the demands of citizens for 
employment while they study.

In question fi ve, students estimate that private universities in Macedonia have good technical conditions and space 
for study, have better student and professional services, and have installed adequate system for handling requests, well 
equipped libraries, professors who devote more attention to students during consultations. Most of them prefer to 
study in private universities, however, their fi nancial capabilities pose an obstacle to choose a private university, and 
as a result, most of them enrolled in public universities. Somehow the private universities has increased competition 
in higher education for more than a decade earlier (2001), taking into account that students can now choose to enroll 
in public or private universities. Today in Macedonia operate 4 public universities, 5 private universities and 8 private 
universities, where students can choose to study.91

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Macedonia has so far made   progress in improving the legal infrastructure on higher education, but thrust in 
establishing a functional system which will modify the knowledge, practice and skills of students with the labor 
market demands. Also, the academic structures need more time to fi t legal changes and improve the quality of teaching 
in conformity with international standards.

To overcome abovementioned shortcomings we recommend:

• Introduction of the concept ‘learning objectives and outcomes’ in the curriculum, with focus on the practical 
skills and abilities for critical thinking, what the student knows and what they can do;

• Inclusion of experts from certain areas with the aim to develop the curriculum in accordance with the market 
needs;

• Introduction of the practice of visits to appropriate institutions/companies as part of the tutorials and writing 
of reports on the visit;

• Establishment of mechanisms for continuous revision of the curriculum by inclusion of the teaching staff, 
the students and the experts/practitioners;

• Instead of having internship every academic year, it would be more appropriate to have it during the last 
two academic years, but with longer duration and organized on a principle of guidance. It should envisage 
mandatory internship contracts, which should defi ne the obligations of the students and the companies, 
introduction of a person responsible for the trainees in the companies who will coordinate the activities of 
the trainees and evaluate their work. The student could make an analysis on what he has learned and the 
differences of the practical work and the theory that is learned in class;

9  Source: www.mon.gov.mk 
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• It is essential to pay more attention to the relations to the students, specifi cally: Availability during the 
consultation periods; providing the emails of the professors and encouraging email communication; 
establishment of a guidance principle and taking more responsibility for the students’ progress. 
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KİMYA LABORATUARI DERSİNİN WEB ORTAMI İLE DESTEKLENMESİNİN 

ÖĞRENCİLERİN DERSE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ

Duygu BİLEN KAYA*      Behçet ORAL**    M. Tahir KAVAK*** 

Özet 

Bu çalışmada, Temel Kimya Laboratuarı lisans dersinin web tabanlı ve web destekli 
işlenmesinin öğrencilerin derse yönelik tutumuna etkisi incelenmiştir. Bu amaçla (http://www.
diclekimyaegitimi.org) isimli web sitesinde öğrencilere,  Temel Kimya Laboratuarı II dersinin 
içerikleri sunulmuştur. Araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2009-2010  eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesi Ziya 
Gökalp Eğitim Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği Bölümleri’ nin birinci sınıfında 
öğrenim gören toplam 107 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 2 deney ve 1 kontrol grubu olmak 
üzere toplam 3 grup üzerinde yürütülmüştür. 1. deney grubu (web tabanlı grup) web ortamına 
aktarılan deneyleri derse gelmeden web’den takip etmiş, 2. deney grubu (web destekli grup), 
dersi hem laboratuar ortamında görmüş hem de web’den takip etmiştir. Kontrol grubunda ise 
dersi gösteri yöntemle işlemiştir. Öğrencilerin kimya laboratuarına yönelik tutumlarının be-
lirlenmesinde Nuhoğlu ve Yalçın (2004) tarafından geliştirilen Fizik Laboratuarına Yönelik Tu-
tum Ölçeği’nden yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen  “Kimya Laboratuarı Tutum 
Ölçeği” kullanılmıştır.  Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programında analiz edilmiştir. 
Araştırmada öğrencilerin Kimya laboratuarına yönelik son tutum puanlarına web destekli grup 
lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır.  

Anahtar kelimeler: Web tabanlı öğretim, web destekli öğretim, kimya laboratuarı

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of Web-Based and Web-Assisted Basic Chem-
istry undergraduate course on students’ attitude towards the course. For this purpose, Basic Chem-
istry Laboratory course content is presented to the prospective teachers in an area called (http://
www.diclekimyaegitimi.org). To fulfi ll this aim a research was made on the fi rst year students of 
the departments of Physics, Chemistry and Biology Teaching for Secondary Education in Dicle 
University Ziya Gökalp Education Faculty of 2009-2010 academic year.In this research, research 
patterns with pretest-posttest control and  experimental group were used. A total of 107 students  
made up the sample of the research in one control and two experimental groups. 1st experimental 
group followed the experiments on the web without attending Basic Chemistry Laboratory course, 
2nd experimental group both attended the course in laboratory and followed it on the web. Control 
group was instructed by traditional method. To evaluate the students’ attitude the course “Chem-
istry Laboratory Course Attitude Scale” was used at the beginning  and at the end of the study. 
Data collected were analyzed with SPSS 17.0 package program. After the analysis, Web-Assisted 
Instruction method has been more effective in terms of attitude.

Key Words: Web-based instruction, Web-assisted instruction, chemistry laboratory 
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GİRİŞ

Çağımızda bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ekonomik ve sosyal sistemleri etkilemektedir. Bu durum 
eğitimde de her geçen gün artarak kendini baskın bir şekilde hissettirmektedir. Akgündüz (2007:22)’ e göre bir uygarlık 
sisteminde her parça diğerleriyle doğrudan ve dolaylı etkileşim halindedir. Eğitimin bir alt sosyal gelenek olarak 
sistemin diğer parçalarıyla etkileşimi daha karmaşık bir nitelik arz eder. Çünkü toplumsal deneyimin bütün görgül 
refl eksleri sebep ve sonuç olarak öznel ve nesnel bileşenleri aynı vizyona bağlayan eğitim çarkıyla ilişkilidir.  Bilgisayar 
ve internet teknolojilerindeki gelişmelerin eğitimde kullanıldığı en üst nokta, web’ e dayalı eğitim sistemleridir. Web’ e 
dayalı eğitim/öğretim ile ilgili olarak alanyazında kullanılan farklı kavramlar bulunmaktadır. Çevrimiçi öğrenme, web 
tabanlı öğretim, web destekli öğretim, internet’e dayalı öğretim, internet destekli öğretim, internet’le eğitim, eş zamanlı 
(synchronous) eğitim, eş zamansız (asynchronous) eğitim, sanal eğitim, bilgisayar destekli eğitim bunlardan bazılarıdır. 
Tüm bu kavramlar ve benzerleri, farklı uygulamaları içermekle birlikte, esasen bilgisayar ağları ile yapılan öğretme-
öğrenme süreçlerini açıklamaktadır (Aydın, 2002). Web’e dayalı öğretim, ders malzemesinin dağıtımını, eğitimin 
yönetimini, öğrencinin değerlendirmesini ve öğrenci ile iletişimi internet hizmetlerini kullanarak gerçekleştirmektir 
(Mutlu ve Öztürk, 1999). Web tabanlı öğretim, “geleneksel öğretim yöntemlerinin dışında, öğrencilerin bir konu ile 
ilgili öğrenme sağlamak amacıyla, internet ve bilgisayar alt yapısını kullanarak, farklı bilgi ortamlarında bulunan 
bilgilerin paylaşımında eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme sağlayan ortam” olarak tanımlanabilir. Web destekli eğitim 
ise sınıf ortamında yüz yüze yapılan öğretimin tamamlayıcısıdır. Web destekli öğretimin gelişimi 1990’lı yıllarda bilgi 
ağlarından internetin ortaya çıkması ve kullanımının yaygınlaşmaya başlamasıyla oluşmuştur. Birçok kaynakta web 
destekli öğretim ve web tabanlı öğretim aynı anlamda kullanılmıştır. Fakat uygulanışları bakımından incelendikleri 
zaman web tabanlı öğretim tek başına uygulanabilirken, web destekli öğretim; öğrencilerin bir konu ya da dersle ilgili 
öğrenmelerini artırmak, diğer öğretim yöntem ve tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda öğrenme-öğretme sürecini 
desteklemek için kullanılabilmektedir (Uzunboylu, 2002). 

Günümüzde web tabanlı ve çevrimiçi derslerin sayısı hızla artmaktadır ve bu dersler dünya çapında eğitim 
pedagojisinin önemli bileşeni olmaktadırlar. Çevrimiçi ya da e-öğrenme öncelikli olarak iletişim teknolojilerinin 
kullanımından, örneğin elektronik posta, bülten tahtası sistemleri, elektronik beyaz tahtalar, sohbet odaları ve masaüstü 
video konferansları gibi www araçlarından etkilenmektedir (Suanpang ve diğ., 2003; Akt.: Engelbrecht ve Harding, 
2005). Üniversitelerde yeni kaynakların geliştirilmesine de önemli katkılar sağlayan web destekli eğitimin, dünyada 
en yaygın kullanılan öğretim yaklaşımlarından biri olduğu belirtilmektedir (Zhang, Niu, ve Jiang, 2002; Akt.: Çakır, 
2003). 

Bireylerde tutum ve değer oluşturmak önemli süreçlerdir. Çalışmalarda genellikle başarıya yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır fakat başarının temelinde bir durum, olay ya da olguya yönelik olumlu tutumlar önemli yer tutmakta 
ve davranışın temelini oluşturmaktadır. Tutum genel olarak bir davranışa hazırlık sağlayan eğilimdir(Kağıtçıbaşı, 
2006,106).

Bu çalışmada web tabanlı ve web destekli öğretim yöntemleriyle işlenen Temel Kimya Laboratuarı dersinin 
öğrencilerin derse yönelik tutumuna etkisi incelenmiştir.

YÖNTEM

Kimya Laboratuarı Dersinin Web Ortamı ile Desteklenmesinin Öğrencilerin Derse Yönelik Tutumuna Etkisini 
belirlemeye yönelik bu araştırmada ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmacıya yüksek 
bir istatistiksel güç sağlayan bu durum elde edilen bulguların neden sonuç bağlamında yorumlanmasına olanak 
tanımaktadır (Büyüköztürk, 2010). 

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Dicle Üniversitesi Ziya 
Gökalp Eğitim Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji Öğretmenliği programlarına kayıtlı, “Temel Kimya Laboratuarı II” 
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dersini alan 107 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada her üç anabilim dalı öğrencileri gruplara olasılıklı 
örnekleme- seçkisiz atama yöntemiyle seçilerek kontrol grubu (n=34), deney grubu 1 (n=38) ve deney grubu 2 (n=35) 
olmak üzere 3 gruba ayrılmışlardır. Araştırma öncesinde deney grubu öğrencileri yaklaşık 1 saat ön eğitime tabi 
tutulmuşlardır.

Veri Toplama Araçları

Öğrencilerin kimya laboratuarına yönelik tutumunun belirlenmesinde Nuhoğlu ve Yalçın (2004)’ın geliştirmiş 
olduğu Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği’nden yararlanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen  “Kimya 
Laboratuarı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde ilk olarak Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum 
Ölçeği’nde yer alan tutum cümleleri kimya laboratuarına uyarlanmıştır. 36 maddeden oluşan beşli likert tipi bu ölçek 
bir madde çıkarılarak Kimya Laboratuar dersine yönelik olarak uyarlanmıştır. 22 olumlu, 13 olumsuz maddeden 
oluşan ölçekte seçenekler “tamamen katılıyorum”, “katılıyorum”, “kararsızım”, “katılmıyorum” ve “kesinlikle 
katılmıyorum” şeklindedir. Yapılandırılan bu ölçek daha önce Kimya Laboratuar dersini almış 65 kişiye uygulanmış 
gerekli geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları araştırmacı tarafından tamamlanmış ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı 
0.825 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada ise, ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.932 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar 
ölçeğin güvenilir olduğunu göstermiştir. 15 haftalık eğitimin başında örneklem grubundaki öğrencilere tutumların 
belirlenmesi amacıyla ön test uygulanmış ve aynı ölçek son test olarak eğitim sonunda da uygulanmıştır.

Araştırma Deseni

Araştırmada, ön test-son test deney ve kontrol gruplu araştırma deseni ve Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Deseni

Grup Deney Öncesi Deneysel İşlem Deney Sonrası

Kontrol Ön Test (KLTÖ) Geleneksel sınıf içi öğrenme Son Test  (KLTÖ)

Deney 1 Ön Test  (KLTÖ) Web tabanlı öğrenme Son Test  (KLTÖ)
Deney 2 Ön Test  (KLTÖ) Web destekli öğrenme Son Test  (KLTÖ)

Araştırma süresi boyunca kontrol grubu öğrencilerine sırasıyla “Maddenin Özellikleri ile Tanınması, Çözeltilerin 
Hazırlanması, Asit-baz Titrasyonu, Gazların Difüzyonu ve Kütlenin Korunumu Yasası” konulu deneyler laboratuar 
ortamında demonstrasyon (gösteri) yöntemiyle anlatılmıştır. Daha önce araştırmacı tarafından yapılan deneyler 
profesyonel bir kamerayla video derse dönüştürülmüştür. Deney için gerekli teorik bilgiler de metin şeklinde web 
sayfasına gömüldükten sonra ilgili web sayfası hazır hale gelmiştir. Deney grubu 1 öğrencileri derste adı geçen 
deneyleri sadece uzaktan erişim olanağı sağlanarak zamandan bağımsız (ders dışındaki zamanlarda on line olarak) 
web ortamında yani web tabanlı olarak takip etmişlerdir. Deney grubu 2 öğrencileri ise dersi hem laboratuar ortamında 
hem de uzaktan erişim olanağı sağlanarak işlemişlerdir. 

Forum, e-posta grubu ve mesajlaşma araçlarının yardımı ile sınıf dışı ileti şim ve bilgi paylaşımı sağlanmıştı r. 

Verilerin Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 17.0 programı ile analiz edilmiştir. Kontrol ve deney gruplarında yer alan 
öğrencilerin, ön test puanları ile son test puanları arasında farkın anlamlılığını test etmek için tek yönlü anova testleri 
kullanılmıştır. Bu testlerde α = 0.05 anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.
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BULGULAR

Araştırma kapsamında, deneysel uygulama öncesi deney ve kontrol gruplarında yer alan öğretmen adaylarının 
web tabanlı öğretim yapmaya yönelik ön test tutum puanlarına ait betimsel analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ön Test Ortalama Tutum Puanlarının Betimsel Analizi

Grup N X     SS

Kontrol 34 4.0126 0.39722
Deney 1 38 3.8038 0.58298
Deney 2 35 4.0327 0.50234

Analiz sonuçları,  deney ve kontrol gruplarında yer alan öğretmen adaylarının kimya laboratuarı dersine yönelik 
ön test tutum puanları ortalamaları arasında fark bulunduğunu göstermiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını anlamaya yönelik varyans analizi yapılmıştır. Tablo 3’te varyans analizi sonuçları verilmiştir.

Tablo 3. Ön Test Ortalama Tutum Puanlarının Varyans Analizi

Varyans Kaynağı K.T Sd K.O F p

Gruplar Arası 1.182 2 0.591 2.332 0,102

Gruplar İçi 26.362 104 0,253

Toplam 27.544 106

Tablo 3 incelendiğinde, deney gruplarındaki öğretmen adayları ile kontrol grubunda yer alan öğretmen adaylarının 
kimya laboratuarı dersine yönelik son test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı 
görülmektedir, p=0.102, p<0.05. 

Deneysel çalışma sonrası her üç grupta yer alan öğretmen adaylarının kimya laboratuar dersine yönelik son test 
tutum puanlarının betimsel istatistikleri Tablo 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Son Test Ortalama Tutum Puanlarının Betimsel Analizi

Grup N X     SS

Kontrol 34 3.9580 0.4722
Deney 1 38 3.8850 0.4940
Deney 2 35 4.3396 0.3665

Analiz sonuçları,  deney ve kontrol gruplarında yer alan öğretmen adaylarının kimya laboratuarı dersine yönelik 
son test tutum puanları ortalamaları arasında fark bulunduğunu göstermiştir. Bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını anlamaya yönelik varyans analizi yapılmıştır. Tablo 5’te varyans analizi sonuçları verilmiştir.

Tablo 5. Son Test Ortalama Tutum Puanlarının Varyans Analizi 

Varyans Kaynağı K.T Sd K.O F p

Gruplar Arası 4.253 2 2.127 10.552 0,000

Gruplar İçi 20.959 104 0,202

Toplam 25.212 106
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Yapılan analiz sonucunda p<0.05 olduğundan son test tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunduğu saptanmıştır. Bu farkın hangi gruplar arsında olduğunu belirlemek için post hoc testlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu amaçla yapılan Scheffé testinin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Deney ve Kontrol Gruplarının Scheffé Testine İlişkin Sonuçları

Gruplar X Standart Hata p
Kontrol Grubu-Deney Grubu 1 (WTÖ) 0.07302 0.10598 0.789
Kontrol Grubu-Deney Grubu 2 (WDÖ) -0,38161* 0.10810 0.003

Deney Grubu 1(WTÖ)- Deney Grubu 
2(WDÖ)

-0,45463* 0,10517 0,000

Tablo 6’da Scheffé Testi sonuçlarına göre anlamlı farkın; Web Destekli Öğretimin uygulandığı ikinci  deney 
grubu ile geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu arasında ve Web Destekli Öğretimin uygulandığı ikinci  
deney grubu ile Web Tabanlı Öğretim yönteminin uygulandığı birinci deney grubu arasında olduğu görülmektedir. Bu 
sonuçlara göre ikinci deney grubuna uygulanan web destekli laboratuar öğretiminin, uygulanan diğer yöntemlere göre 
öğrencilerin kimya laboratuarı dersine olumlu yönde etkisi olduğu söylenebilir.
 TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmanın nicel sonuçları, Temel Kimya Laboratuarı dersi öğretiminde kullanılan web destekli yöntemin 
öğrencilerin Temel Kimya Laboratuarı dersi tutumuna olumlu bir etki ettiğini ortaya koymuştur. Burada, deneysel 
işlem olarak kullanılan web tabanlı ve web destekli yöntemler bağımsız değişken, öğrencilerin Temel  Laboratuarı 
dersine olan tutumu ise bağımlı değişkendir. Bu araştırmada, Web destekli Temel Kimya Laboratuarı dersi öğretimi 
uygulamalarına katılan öğrencilerin derse olan tutumu, uygulamalara katılmayan öğrenci grubunun tutumundan 
anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuştur. Ancak, geleneksel yöntem ile gösteri yöntemiyle işlenen ders uygulamalarına 
katılan grup (kontrol grubu) ile dersi sadece öğretmen görüntüsünün olduğu videoları izleyerek ve ders ile ilgili teorik 
bilgilere web sitesinden ulaşarak işleyen grup (web tabanlı grup) öğrencilerinin derse yönelik tutumu arasında anlamlı 
fark bulunmamıştır. Deneysel işlemlerin uygulandığı gruplardaki öğrencilerin izledikleri video derslerin Temel Kimya 
Laboratuarı dersine olan tutumlarına duyuşsal katkısı şu şekildedir; her iki grupta yer alan öğrenciler video dersleri 
ilgi çekici ve zevkli bulmuş ve öğrenciler video dersleri izlerken sadece konuya odaklanmışlardır. Ayrıca, öğrenciler 
web ortamında bulunan video derslere istedikleri zaman erişerek,  videoları kendi öğrenme hızlarına göre kullanarak 
ve istedikleri kadar tekrar ederek daha çok güdülenmişlerdir. Öğrencilerin ilgili web sitesinde yer alan video derslere 
farklı zaman dilimlerinde tekrar tekrar ulaşabilmesi ve anlamadıkları yerleri tekrar tekrar izleme olanağını bulabilmesi 
tutumlarını olumlu etkilemiştir.

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara ve alan yazından ulaşılan araştırmalara göre; 

Eğitim-öğretim ortamlarında multimedya kullanımının öğrencilerin derse yönelik tutumuna etkisi ile ilgili 
araştırmalar yapılabilir.

Özellikle kimya derslerinde farklı öğretim yöntemleri ve öğretim tasarım modellerinin kullanıldığı, interaktif 
web sitelerinin öğretimde kullanılmasının öğrencilerin web tabanlı öğretime yönelik tutumunu nasıl etkileyeceği 
araştırılabilir. 

Videoların, deney yapma olanaklarının bulunmadığı eğitim kurumlarında kimyayı öğretmek için kullanılmasının, 
öğrencilerin web ortamıyla desteklenen derslerine yönelik tutumunu nasıl etkileyeceği araştırılabilir. 

Öğrenenlerin bilgisayara ve internete karşı olan tutumunun, web tabanlı ve web destekli öğretime yönelik 
tutumunu nasıl etkilediği ile ilgili araştırmalar yapılabilir.
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USE OF DIGITAL VIDEO RECORDING IN THE PREPARATION STAGE OF PRE-

SERVICE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ MICRO-TEACHINGS

Perihan Savaş*

Abstract

The paper reports the fi ndings of a study done to investigate the perceptions of 64 pre-
service foreign language teachers on their experiences with digital video recording during 
the preparation of their micro-teachings to practice teaching English as a Foreign Language 
(EFL). For two semesters and in two EFL Methodology courses participants worked in small 
groups to prepare their lesson plans and in-class micro-teachings and their group discussions 
were self-recorded. Main data collection instrument of the study was a survey which included 
multiple choice/short answer questions to gather demographic data and open-ended questions 
on participants’ perceptions about video-recordings. Data were analyzed both quantitative and 
qualitative means. Findings of the study illustrate that the use of digital video-recording in the 
preparation stage of micro-teachings may have both advantages and challenges, which are 
discussed in the paper in relation to the author’s suggestions for pre-service teacher education 
and the use of digital videos.

Keywords: Digital videos, foreign language teacher education, pre-service teachers
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INTRODUCTION

Easy access to relatively affordable video recorders as well as in-built cameras in laptops and cell phones has 
made digital video capturing and viewing very popular in our lives. Particularly, the use of smart phones made it 
possible to record digital videos, edit and upload them to the Internet as well as to share videos with numerous online 
communities via online tools such as Facebook, Youtube, and Blogs. In addition to the everyday use of digital videos, 
teaching and learning with the help of digital videos have been very common in education for the last couple of 
decades. Even though the use of video has always been present in education, the introduction of digital video parallel 
to video capturing and editing software in personal computers has led to an increase in individual use on self-recorded 
videos by both teachers and learners. 

In addition, use of digital video can potentially be a powerful and effective technique in teacher education 
programs. Research done on the use of video to promote teacher refl ection and awareness has generally shown that 
teachers benefi t from using, recording, and viewing videos in several ways. For example pre-service or in-service 
teachers can watch good examples of teaching in their fi elds, they can watch peers’ teaching, or they can watch their 
own teaching performances. In technique, teachers -whether pre-service or in-service- can analyze videos, refl ect on 
the content, and/or give comments. This process is believed to increase the level of awareness about teaching and 
learners in general (Dymond & Bentz, 2006; Hernandez-Ramos, 2007; Kong, Shroff, & Hung, 2009; Liu, 2012; Tripp 
& Rich, 2011). In addition to promoting awareness and refl ection among teachers in teacher education programs, 
using videos have several other advantages. Videos are advantageous because videos provide teacher educators and 
teacher trainees with an opportunity to see the link between theory and practice (Dymond & Bentz, 2006) , a record 
of teaching practice for future use (Wu & Kao, 2008), and analyze the teaching/learning processes in slow motion by 
allowing to “replay, freeze, or view actions frame by frame” (Hung et al, 2004). Videos also serve as a “mirror” to 
one’s own or other’s teaching as they present an authentic representation of real world account of what happens in the 
classroom (Dymond & Bentz, 2006). So, Pow, and Hung (2009) claim that student teachers “may have a mental model 
for a planned teaching experience and have another mental model of what actually happens” (p. 776). Videos can 
help teachers to close the gap between two mental models as videos may provide an objective view of what happens 
in the real classroom. Clarke (2009), who asked learners to state “the plus, minus and interesting features of the use 
of cameras as a viewer” (p. 960), reported that learners found “video clips as more ‘honest’ conveying emotions and 
complexity in a way that it is not possible with text”(p. 960). 

Use of video may have further benefi ts and advantages for English as a Foreign Language (EFL) pre-service 
teacher’s education because with the help of videos EFL teacher trainees can watch native speakers, native EFL 
teachers, improve their speaking skills in English with self-monitor, and observe non-verbal language (Clarke, 2009) 
which is an integral part of communication. Using videos to teach English is a regular technique in EFL classrooms. 
However, how to create, edit, and present a video in EFL classrooms has been the focus of EFL teacher education 
programs only for the last couple of years. Hernandez-Ramos (2007) states that “the need to develop a critical ability 
when looking at video, and to use this ability as a refl ection and learning tools about one’s own practice, can only be 
developed with explicit practice” (p. 38). In other words, EFL teachers, like any other teacher in any fi eld, need to 
experience the use of video for refl ection on their own teaching and for their learners’ learning in their undergraduate 
education, which calls for an understanding of the advantages and challenges through experiencing the use of  digital 
videos as learners themselves fi rst. 

On the other hand, despite this need and the popularity of videos in EFL classrooms, the studies done on the use of 
digital video by EFL pre-service teachers are limited in number. Moreover, research on how FLE pre-service teachers 
use digital videos out of the classroom in the preparation stage for teaching practice is almost non-existent. Thus, there 
was a need to explore the EFL pre-service teachers’ opinions about the use of videos for the preparation of teaching in 
English Language Teaching (ELT) Methodology courses in the undergraduate programs. The study reported here was 
designed to take a step to meet this need. The main goal of the study was to investigate the advantages and challenges 
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the use of digital videos recorded during study group activities of EFL pre-service teachers outside the classroom. 
Main research question asked in this study was:

1) What are EFL prospective teachers’ perceptions on the use of digital video recording of their group work 
activities in the preparation stage for ELT Methodology micro-teachings?

a) Based on the perceptions of EFL pre-service teachers, what are the advantages of using digital videos in the 
preparation stage of micro-teachings

b) Based on the perceptions of EFL pre-service teachers, what are the challenges of using digital videos in the 
preparation stage of micro-teachings

With the help of the data gathered via this study, the educator-researcher hoped to analyze the advantages and 
challenges of digital videos in EFL teacher education courses with input, comment, and feedback from EFL pre-
service teachers. Rest of the paper gives more specifi c information about the method used in the study, fi ndings of the 
study, and discussion of the fi ndings. 

METHOD

In this section demographic data about the participants, the context in which the study was conducted, and the 
data collection procedures are presented in addition to the data collection instruments and data analysis methods. 

Participants

Participants of the study were 64 prospective EFL teachers who were in their third year of a four year B.A. 
program in Foreign Language Education at a state university in Turkey. Eight of the participants were male and 
the rest, 56, were female. The average age of the participants was 21. Participants were given a consent form at the 
beginning of the survey and they had the right to or not to participate in the survey. Each participant was given a 
number in the data collection and data analysis process to keep the identity of the participants confi dential and to 
preserve the rights of the participants. List containing the names of the participants and their assigned number was 
accessible only by the researcher. 

Data collected in Part A of the survey revealed that out of 64 participants 38 perceived themselves as “Intermediate” 
computer user whereas the rest, 26, perceived themselves as “Advanced” level computer user. None of the participants 
viewed themselves as “Novice” computer user, which indicated that they had basic computer skills. In terms of video-
recording skills, three participants stated that they were “Novice”, 45 identifi ed themselves as at “Intermediate” level, 
and 16 participants viewed themselves having “Advanced” skills in video-recording. Another fi nding that was revealed 
in Part A was that all participants, except one, used personal laptops. Thus, participants were not short of technological 
resources to view their preparation videos (prep-videos). In order to record their prep-videos, more than half of the 
participants (35) participants used digital camera, 22 used cell phone camera, and seven used in-built laptop camera. 
Overall participants had the necessary technical skills and technological devices to record and view their prep-videos.

Data Collection Procedure and Instrument

The data collection procedure lasted for two academic semesters. In each semester participants attended ELT 
Methodology courses and in these courses participants were expected to prepare EFL lesson plans and take part in 
micro-teachings in the classrooms. Participants prepared their lesson plans in pairs or groups of three; however, pair 
or group members took turns to act as teachers in the micro-teachings in class. Before micro-teachings, participants 
were asked to video record their pair/group work and hand the recording in to the educator-researcher on a DVD on 
the day of the micro-teaching. Participants were asked to video record fi ve to ten minutes of their group work activity 
to avoid excessive fi le size and recording/storage problems. Participants were advised to record the important stages of 
their preparation showing the main decisions they took regarding their lesson plans and micro-teachings. Participants 



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                  ISBN: 978-605-364-273-2  508

were expected to use English at all times as they were being trained to be future EFL teachers in a university whose 
medium of instruction is English. All the prep-videos were watched within two weeks after the initial submission of 
the fi les and participants were given general oral feedback on the appropriateness of the videos for course purposes by 
the educator-researcher. At the end of the two semester period, each pair/group submitted fi ve video recordings in fi ve 
different lesson plans and micro-teaching topics. 

At the end of semester two, in order to answer the research questions of the study participants were given a survey. 
The survey was designed in English and participants wrote their answers in English. This survey was mainly divided 
into two: Part A: Multiple choice/short answer questions to gather demographic data about the participants, data on 
participants’ perceived computers skills, and types of technological tools that they used for prep-videos and Part B: 
Open-ended questions to gather data on the perceptions of the participants’ about the advantages and challenges of 
prep-videos. Two open-ended questions that were asked to participants in Part B were:

1. In your opinion, what are the advantages of recording your preparation sessions before the micro-teachings? 
Please, support your answer by giving specifi c examples.

2. In your opinion, what are the challenges of recording your preparation sessions before the micro-teachings? 
Please, support your answer by giving specifi c examples.

Data Analysis

The data gathered in Part A of the survey were analyzed through frequency analysis. The participants’ answers 
to open-ended questions in Part B were analyzed through ‘Constant Comparison Method’ (Maykut & Morehouse, 
1994). All the responses of the participants Part B of the survey were read and analyzed line by line and patterns 
emerged from the data were analyzed through ‘open, axial, and selective coding’ (Strauss & Corbin, 1990). First, in 
open coding the data were coded to identify each category of meaning emerged from the participants’ responses to 
open-ended questions. As a result of open coding, common themes that emerged from the data were listed. In axial 
coding, open coding themes were analyzed and grouped under similar categories. Finally, most common themes were 
chosen in selective coding to the point of ‘theoretical saturation’ (Glaser & Strauss, 1967; Hatch, 2002); that is, until 
no further relevant data regarding categories emerged. 

FINDINGS

Responses of the participants to the open-ended questions asked in the survey revealed several advantages 
and challenges of using videos in EFL pre-service teachers’ preparation for their micro-teaching activities. These 
advantages and challenges will be presented in relation to participants’ perceptions and excerpts from their responses 
to the questions in the following sections. 

Participants’ Perceptions about the Advantages of Prep-videos

Participants stated several advantages of prep-videos in the survey. Table 1 below shows the top fi ve commonly 
stated advantages of prep-videos stated by the participants in their answers to Question 1 in Part B. 

Table 1 also presents the frequency of each advantage calculated at the end of the coding process in qualitative 
data analysis. 
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Table 1.

Top Five Most Frequently Stated Advantages of Prep-videos
Order Advantages of Prep-videos Frequency (f)
1st Allowing self-evaluation and correcting mistakes 19
2nd Increasing self-confi dence by being more prepared for micro-teachings 18
3rd Improving speaking skills in English 17
4th Helping to analyze the lesson plans in a better way 16
5th Increasing collaboration with peers and ensuring fair distribution of work load 13

As it can be seen in Table 1, the fi rst advantage stated by the participants was related to self-evaluation. Recording 
and watching their prep-videos encouraged participants to evaluate their work objectively. With the help of prep-
videos, 19 out of 64 EFL teacher trainees stated that they could see the weak points in their lesson plans because they 
had to talk about the process they went through. For example, one participant wrote:

“While you are preparing your lesson plan you may not see the faults of the lesson plan but if you 
vocalize it in some ways like recording, you can see the mistakes and correct them.” (Participant 17)

Another participant stated that prep-videos encouraged them to talk about the lesson plan, which helped them to be 
more prepared for the micro-teachings:

“When we record our preparation sessions, we talk about our lesson plans and what we will do. It 
makes my micro-teachings easier. I remember what I will say exactly. Sometimes I realize some errors in 
our lesson plans while recording videos, then I correct them. It is useful in this aspect.” (Participant 35)

Second advantage of prep-videos was increasing self confi dence among teacher trainees. Eighteen participants wrote 
about this advantage. One participant said “I know what I am going to do in detail and I feel confi dent” (Participant 
20) and another one stated “I feel more professional while I am recording my lesson plan” (Participant 29). Some 
participants felt that going through the prep-video process was similar to rehearsing the micro-teachings. For example:

“It helps us to revise what we did and speak about it so I can say recordings were some kind of mini 
micro-teachings☺” (Participant 42)

“This enables us to see what we have done for the micro-teachings better by revising it one more time 
and video-recording helps us too feel more confi dent in micro-teachings by improving the ideas related to 
the lesson plan and by developing our speaking.” (Participant 11)

“It helps me to revise what we did in our lesson plan and why we put some activities in it. It also helps 
us as a group to work collaboratively while we are telling what we have integrated to our lesson to be given. 
(Participant 63)

Thanks to the prep-video activity, participants felt more relaxed and comfortable in the actual micro-teaching as 
they had rehearsed what they would say and do in class. They also had the chance to refl ect back on their activities, 
which made them more aware of the decisions they made as a group and the rationale behind these decisions. Another 
advantage of prep-videos was improving speaking skills. Participants found prep-videos helpful especially for 
improving their pronunciation in English. One participant stated that with the help of the prep-video she had a chance 
to listen to her own speaking English (Participant 61). Another participant talked about this advantage by saying that:

“Good for our pronunciation skills. For example, when I am speaking I can’t realize how I spell a 
specifi c word, but when I record my voice I fi nd my mistakes (grammatical, pronunciation) and correct it 
before micro-teaching.”(Participant 30)
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Th e fourth top advantage that participants wrote about in relation to prep-videos was on organizing the lesson plans in 
a more detailed and better way. Participants (f=16) stated that prep-videos were helpful in going over the lesson plan 
before the actual micro-teaching so that they could see whether the stages, tasks, and activities were linked meaning-
fully. For example, Participant 1 said:

“It helps us to see the lack of smooth organization of the lesson plan. When we see that we don’t turn 
back to the lesson plan but we are careful about the transition between the stages when we are doing our 
micro-teachings”. (Participant 32)

Another important advantage of recording prep-videos was related to collaboration and fair distribution of workload 
among group members. Prep-videos made sure that group members came together as the videos would be watched by 
the instructor. In this way, prep-videos served as a control mechanism in the group work activity, which led to more 
opportunities for group members to share ideas and opinions. 

“If there is no recording sometimes just one member of the groups does everything, but if there is 
recording everybody has to be there.” (Participant 22)

“It provided us to take an equal role in preparing the lesson plan.” (Participant 36)

“By means of that (prep-videos), group members get together and share their opinions.” (Participant 47)

As participant 47 stated without prep-videos, it was not possible for the instructor to know for sure if everyone 
attended the group meetings, contributed to the preparation of the lesson plan, and supported their group members for 
the success of micro-teachings. With the help of prep-videos, even teacher trainees who were reluctant in coming to 
group meetings and/or collaborate with peers had to be present in the preparation stage of the micro-teachings. Another 
participant also mentioned that prep-videos were useful in increasing the level of collaboration and interaction among 
group members:

“The video recording task is very useful for the students. Video recording increases collaboration, 
interaction among group members. They can be aware of what they are doing and revise their work.” 
(Participant 57)

In addition to the top advantages of the prep-videos listed in Table 1, some participants also stated that they enjoyed 
and had fun in prep-video activity:

“It was enjoyable. We gather and prepare ourselves. I mean not only we prepare our speech, we also 
prepare ourselves, our clothes, hair. It was funny.” (Participant 55)

Thus, being in a group work activity for the prep-videos might have also had a motivating effect among some of the 
teacher trainees. In summary, EFL pre-service teachers in this study believed that prep-videos were useful because they 
helped teacher trainees to see/correct their own mistakes, increase their self-confi dence, improve their speaking skills 
in English, analyze their lesson plans in more detail, and increase the amount of collaboration and fair distribution of 
workload within their study groups.

Participants’ Perceptions about the Challenges of Prep-videos

A number of participants (f=21) wrote that prep-videos were not challenging whereas some other participants 
mentioned several challenges of prep-videos. Top fi ve frequently given answers to Question 2 in Part B by the 
participants are listed in Table 2 below: 
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Table 2.

Top Five Most Frequently Given Participant Responses about the Challenges of Prep-videos

Order Participants’ Answers Frequency (f)

1st None/No challenge 21

2nd Recording prep-videos was time-consuming 14

3rd Not useful if prep-videos were recorded after the preparation is over 13

4th Video-recording made me nervous 9

5th Speaking in English in prep-videos was diffi cult 3

Almost one third of the participants (f=21) said that prep-videos did not have any challenges. Among the participants 
who pointed out some challenges, the most frequently stated challenge of prep-videos was time-constraints (f=14). 
Participants stated that designing the lesson plan, preparing the micro-teaching activities, and recording the prep-
videos took a lot of time. 

“It requires time to record. It may seem just 5 minutes, but sometimes we have to record the video 
more than two times. Since we can make some mistakes and laugh to some situations we have to record the 
video again and again.” (Participant 32)

In addition, participants stated that it was sometimes diffi cult to fi nd a day and time suitable for all group members 
to come together and record the videos. Another challenge that was mentioned by some of the participants (f=13) 
was related to the ineffectiveness of the prep-videos. This challenge resulted from group members’ not following the 
proper process of group work and prep-video activities. Instead of recording the videos as they prepared the lesson 
plan, some participants chose to record the video after all the work was done. 

“As to be honest, we recorded the videos after we fi nished the lesson plan, but we pretended we have 
just started the lesson plan. Because we don’t have enough information or expectations without dealing 
with the lesson plan.” (Participant 49)

“It is not so easy to record our process of preparing the lesson plan. Since when we start preparing it, 
it is easier to continue till we fi nish without giving any break. So we prepared the video after we fi nished 
preparing the lesson plan.” (Participant 56)

Participants’ comments above show that some teacher trainees failed to notice or chose to ignore one important 
function of the prep-videos which was having a record of the preparation process as they go along. Instead, some 
teacher trainees recorded the prep-video after they fi nished all the work related to the lesson plan because they wanted 
to focus on the lesson plan fi rst. Most participants who did not benefi t from the prep-videos were the ones who did 
not follow the instructions to the prep-video activity. When they recorded after all the work was done, video recording 
seemed as an unnecessary activity. Teacher trainees who recorded prep-videos after the preparation was fi nished were 
unable to see the value of prep-videos in contrast to the teacher trainees who followed the instructions of the activity 
by recording they progress as they went along. Being unable to see the benefi t of prep-videos may also be the result 
of participants’ focusing too much on what and how they are going to say in the prep-videos. In fact, about another 
frequently stated challenge (f=9) participants wrote that they were nervous and they rehearsed or wrote down what 
they would say in the recordings, which made the activity unnatural to them:

“Even though it is useful sometimes it is like a burden. I feel anxious. Therefore, I generally memorized 
what to talk before readings. It was unnatural.” (Participant 16)

“It makes me nervous sometimes. I can’t say anything or I don’t know what to do. I hear my 
pronunciation, try to correct it and it takes time.” (Participant 25)
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The last commonly mentioned challenge participants stated was on the use of English, their foreign language, rather 
than Turkish, their native language. 

“Generally we talk in Turkish during preparation, but we are supposed to speak in English in the 
recordings. Thus we focus on language so much that sometimes we may lose our concentration on our 
lesson plan.” (Participant 13)

“It doesn’t sound natural because we are under a kind of stress and talking in English doesn’t allow us 
to behave naturally.” (Participant 19)

“I saw that I am a bit shy while talking to camera and while speaking in English, I am not effi cient 
enough and I am not comfortable. I understood these by means of video-recordings because it became a 
mirror which shows my faults, so thanks for this activity. (Participant 10)

However, only three participants wrote about this as a challenge. In general, participants did not have a problem with 
speaking in English as they were advanced speakers of English.  

While I am watching my video, I see my pronunciation and I also notice how I enjoy speaking in 
English.” (Participant 18)

Even though the benefi ts of the prep-videos outweighed their challenges according to the overall analysis done on 
the perceptions of participants, some diffi culties in prep-video activity as presented above were pointed out by the 
participants. In summary, we can list these challenges as time constraints, unnaturalness of prep-videos if they are 
recorded after the work is done, causing nervousness as a result of participants’ excessive self-monitoring of speech, 
and the diffi culty of using English as a second language. 

DISCUSSION AND CONCLUSION

Overview and Discussion of Findings

The fi ndings of the study demonstrated that using prep-videos in EFL pre-service teacher education may have 
both benefi ts and challenges. The responses of the participants in the study revealed that that the benefi ts of the use of 
prep-videos were relatively more than its challenges. One of the most important benefi t and advantage observed by the 
participants was in relation to self-evaluation and correction. Teacher trainees appreciated the chance to view their lesson 
plans in an objective way with the help of the videos and having the opportunity to make necessary corrections before 
the actual micro-teaching. This fi nding is similar to one of the conclusions Tripp and Rich (2011) made after reviewing 
“63 studies where participants recorded their own teaching, examined their performance on video and refl ected on their 
performances” (p. 1). Tripp and Rich (2011) stated that “novice teachers reported it was helpful to see other teachers 
at their same level because they were able to observe their peers’ mistakes they would make themselves but failed to 
recognize previously” (p. 6). Thus, working in groups with peers, discussing the lesson plans and decisions they made to 
design these lesson plans might have helped teacher trainees to evaluate their work in a better way.

Other important advantages of prep-videos for the participants were the increase in self-confi dence, being more 
comfortable and practicing speaking skills in English before micro-teachings. This fi nding is parallel to what Wu, Yen 
and Marek (2011) found in their study on the use of videoconferencing between EFL learners and native speakers of 
English. The results of their study showed that “well-designed videoconferencing for interaction” increased confi dence 
and improved motivation among EFL learners (p. 126). EFL teacher trainees could be seen as advanced EFL learners 
who are still in the process of developing their English profi ciency levels and prep-videos also helped them to rehearse 
what they would say in English before the micro-teachings. Increased level of collaboration with fellow teacher trainees 
was another advantage of prep-videos that participants mentioned. The fact that the teacher trainees went through the 
preparation for their micro-teachings and prep-video recordings in groups, the whole preparation experience enabled 
them to spend more time together and engage in more interaction. Liu (2012), who investigated the application of 
an online videocase discussion community among EFL pre-service and in-service teachers to promote professional 
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development, stressed the importance of social interaction by stating “when developing different roles in discussing 
teaching practices, the preservice and inservice teachers did not learn individually. Instead, the social interaction 
among each other fostered both groups of the teachers to self-refl ect and construct knowledge of teaching together.” 
(p. 12). Thus, collaborative work in recording and viewing videos in teacher education may be more advantageous 
than individual work on the part of the teacher trainees. 

Even though participants stated that they benefi tted from the prep-video activity in general, they also stated 
several challenges they faced in the process of recording and viewing the videos. Some of the challenges were 
related to affective factors since participants feared of making mistakes in the recordings and felt nervous.  Some 
participants also stated that micro-teaching activities required a lot of time to prepare and conduct and prep-videos 
caused extra work and time. Some participants developed negative attitudes toward prep-videos because they believed 
that recordings were “unnatural” or “artifi cial”. This perception may the result of participants’ not following the 
requirements of the prep-videos. Participants who believed that prep-videos were “unnatural” also stated that they 
recorded the prep-videos not as they were preparing their lesson plans, but after they fi nished their preparations. In 
a way, they took the “short cut” to record the videos, which prevented these participants from enjoying the process 
and seeing the value of prep-videos. Participants who followed the guidelines to prep-videos developed more positive 
attitudes towards the prep-video activity and they stated that they prep-videos were effective in helping them to be 
more prepared for micro-teachings.

Implications for EFL Pre-service Teacher Education

Teacher educators who wish to increase self-evaluation, refl ection, collaboration, and interaction among pre-
service teachers can use digital videos in the preparation stage of the micro-teaching activities. To increase the 
effectiveness of prep-videos, rationale behind these activities should be introduced to teacher trainees. Desirable 
and correct use of prep-videos can be shown as samples to prospective teachers so that the guidelines, nature, and 
value of prep-videos can be observed as well as implemented by teacher trainees. Kong, Shroff, and Hung (2009), 
who reported “on the development of a web enabled video system for encouraging student teachers to refl ect on their 
teaching performance” (p. 554), support this idea by suggesting that: 

Teacher training institutions should inform student teachers clearly about the rationale and process, 
and also remind them about the potential benefi ts and noteworthy issues, when using the system to scaffold 
the self refl ection process. These initiatives help to increase student teachers’ interest in and willingness to 
use the system. (p. 555)

The quality of prep-videos can be assessed and rewarded in the grading system so that the “short cut” behavior 
observed in the work of some participants in this study can be avoided. In addition, prep-videos can be available 
in an online environment to allow peer assessment and collaborative feedback sessions. This way, teacher trainees 
can see each other’s videos and learn from each other. Further study and research is needed to investigate whether 
teacher trainees would perceive prep-videos differently in other institutions and/or teacher education programs. As 
the participants in this study were EFL pre-service teachers, teacher trainees in other disciplines may have different 
view and applications with regards to prep-videos. Harnandez-Ramos (2011) states that “video is a natural ‘bridge’ to 
teachers interested in exploring interdisciplinary collaborations” (p. 37). Teacher trainees from different but related 
disciplines may share their videos and the effects of this kind of collaboration and interaction can also be studied as 
further research. Wildner (1999) claims:

…even though there are still many questions left unanswered as to how advanced technologies can 
be used most effectively in the FL (Foreign Language) classroom and as to how and by whom FL teachers 
should receive training in the use of teachnology, FL programs with teacher education programs have 
to react to the changing professional profi les of the workplace in globally oriented, information-based 
societies. (p. 230)
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It has been over a decade since Wildner (1999) made the claim above; however, the need to expose foreign language 
pre-service teachers to technology and train them in the effective use of it still remains. Digital video is only one 
but an essential technological tool in both teaching and learning. Therefore, one of the goals of teacher educators 
and researchers should be to continue exploring the effective use of digital videos in relation to pre-service teacher 
education in a various educational settings and a variety of participant profi les. 
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Abstract

Student course registration is an important as well as a trivial process and may encounter 
unnecessary graduation delays. United Arab Emirates University (UAEU) is one such institution 
where students have faced problems depending on number of factors which may include; a lack 
of a proper advising system, understanding and experience of Advisers, students’ ability to seek 
good advice, etc. Students not advised fi ttingly may suffer with lose time in selecting unnecessary 
and wrong courses. Students usually suffer with problems which may include: course selection 
with time confl icts, missed out on specifi c courses for appropriate semesters, selecting depart-
ment electives bypassing track restrictions, selecting too many or less courses, etc. A Student 
Auto Advising System (SAAS) is devised to guide students in selecting appropriate courses suit-
able to register online with the University Registration System. SAAS is developed using JAVA 
computer programming language. The outcome of the course selection is stored (semester-wise) 
to show a complete typical plan.
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INTRODUCTION

The purpose of the registration process at an academic institution is commonly to determine which students 
will be taking what courses within the university education system, and for the administration to keep its records up-
to-date. From the students’ point of view, the registration process enables them to acquire the necessary authorized 
membership of the University and to enable them to obtain their legal & authorized benefi ts and privileges. Typically, 
when students register for particular courses, or modules, then this registration information is collected by members 
of the teaching staff and administration to construct class lists, and offer other academic activities, etc.

The devised Student Auto Advising System at the Faculty of Engineering, United Arab Emirates University, 
help and guide students in selecting appropriate courses suitable to register with the online University Registration 
System. Students need to consult their Academic Advisers before the start of registration period but this consultation is 
commonly plagued with delays or a complete miss out with either Adviser too busy or student too lazy to seek advice.  
The registration system ascertains an academic hold on the online course selection but this hold is automatically 
released on the second day of registration. 

Most of these lose out students experience typical problems which may include: courses registered without 
completing prerequisites (this problem is almost resolved with the recent improvements to the banner system), course 
selection with time confl icts, missed out on specifi c courses which may be only offered for alternate semesters, 
selecting department electives bypassing track requirements and restrictions, selection of free electives restricted 
for specifi c colleges, selecting too many courses in a specifi c semester whereas this selection is based on academic 
warnings and low grade point averages, or too less courses which again is based on minimum credit hour requirements 
and grade point averages, etc. 

Students in some of these categories suffer with problems such as class expulsion after two or three weeks of 
the start because of prerequisites requirement, delay graduation because of unnecessary additional taken courses, 
drop a complete semester because of minimum number of courses requirement, etc. The SAAS is devised to counter 
such miss out or lost students to solve their advising and registration problems. The advising system helps and guide 
students in selecting the precise and appropriate courses suitable for online registration.

The paper describes complete operation of the advising package SAAS which includes prioritized course 
selection, course hierarchies, graphical charts, restrictions, and fi ling of the complete course plan, etc. Students can 
run the advising program through the electrical engineering department computer laboratories and create a typical 
course selection plan for all the remaining semesters until graduation. The outcome is in the form of semester-wise 
course selection stored in a fi le to show a complete typical plan. 

The system is currently being used in the Electrical Engineering Department on a trial basis and modifi cations 
are under process to suit the department needs. Once the testing phase is complete, then the advising program will 
be implemented in all departments of the Faculty. Work is also in progress to convert the advising JAVA application 
program into a JAVA applet. This completed applet will be mounted on the Faculty web server for students to access 
the advising system online.

COURSE REGISTRATION

Before early nineties, at most of the academic institutions throughout the world, the registration process used to 
involve student registrations at a single place, where most of the registration related activities were to be performed 
after the requisite form was fi lled and processed by the concerned department. This (centralized) single point activity 
used to generate many concerns for queues, fee payments, query handling and other related issues. 

In mid nineties, majority of the well known academic institutions throughout the world started to address this 
perspective of registration from many different angles including student advising, student course registration, class 
scheduling, administrative purposes, etc. Obviously, the objective seemed to produce a highly available application 
that required working in a distributed environment.
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Beginning nineties, institutions throughout the world have seen a rapid expansion of tertiary education. As 
twenty fi rst century approached, this trend increased nearly doubled. This rapid expansion has an indirect effect on the 
institution’s enrolment. The average age of prospective students has increased as well as the number of students. As the 
demand is stabilized so is a need to streamline the registration process that maximizes the allocation of course places 
and increases the number of registered students. 

Additionally, the institutions, in general, have progressed to offer programs that are specialized as well as 
multidisciplinary. This variety of programs has introduced time confl icts vis-à-vis chosen courses. The required 
registration system(s) are to be developed to provide on-line real time registration for students and enable students to 
maximize their opportunities in registering courses of their own interest as well as advising students in completing 
their degree requirements in a best possible way.

The multidisciplinary nature of modern day universities where faculties and departments can typically number as 
high as 10 and 50, respectively, course registration systems need to be smart enough to comprehend multiple course 
selections from different faculties and departments. A decent course advising system in this regard can prevent and 
resolve such confl icts.

The concept of computerized registration system has been to tolerate machine and network failures. It was hoped 
that most human errors, such as incorrectly inputting data, would be detected by the system as they occurred, but it was 
expected that some “off-line” data manipulation would be necessary for errors which had not been foreseen. 

Therefore, the success of any attempt to computerize this activity depends on the reliability, availability and 
integrity of the computer systems, both software and hardware, on which the registration programs are run. Because 
many of the departments at any university have most likely made signifi cant investments in computer hardware, it is 
logical that no specialized hardware is to be purchased and software fault-tolerance is to be used instead. The following 
section looks at some of similar old and recent advising systems.

COURSE ADVISING & REGISTRATION SYSTEMS

The PACE advising system is a decision model representation for course advising based on student’s need to 
know “what to do” and “how to do it”. It consisted of profi ling a student’s strengths and weakness, generating a 
personal curriculum customized to each person’s needs, and producing a schedule for the courses chosen (Gunadhi, 
Lim, & Yeong, 1995).

The advising software at the Electrical Engineering, Texas Tech University featured a graphical user interface, 
that allowed students to request only courses for which they have appropriate prerequisites, co-requisites, and standing 
(Hagler, 1995). Similar work has been investigated by Laghari, Memon, & Habib ur Rehman (2005) on an old and 
phased out curriculum. 

A Student Advising Software (SAS) is developed using JAVA computer programming language. It is a manual 
procedure which helps and guide students in selecting appropriate courses suitable for online registration with the 
Banner University Registration System (Laghari & Khuwaja, 2012). The academics at the Florida Atlantic University 
developed a similar web-based advising system that supplemented the conventional advising process (Marques, Ding, 
& Hsu, 2001). 

A Bayesian Network model for planning course registration and advising by using a data mining technique is 
developed to predict the sequences of courses to be registered by undergraduate students whose majors are computer 
science or engineering (Pumpuang, Srivihok, Praneetpolgrang, & Numprasertchai, 2008).

A SASSY advising system is developed at the Armstrong Atlantic State University. The system suggests courses 
for an advisee based on; frequency of the course offering, balancing the course load, shortening the path length to 
graduation, preference of advisee and entertaining different scenarios of course loads for the entire duration of the 
advisee’s university life (Hashemi & Blondin, 2010). 
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An expert system using JESS (a JAVA based rule engine and scripting environment) is developed that allows 
students to seek quick responses to their queries regarding their plan of study and progress in the program (Nambiar 
& Dutta, 2010).

Two project management tools are designed to help the students complete their degree plan sooner. The fi rst tool 
provides a visualization map of course sequences, customized for each student, making advising adjustments that will 
optimize the time to obtain the degree under a constrained set of resources. The second tool collects information from 
multiple students through several semesters and can be used to identify bottlenecks in the curriculum (Gonzalez & 
Esparza, 2010).

The Arjuna distributed system was developed at The University of Newcastle upon Tyne, UK. Its design aims 
were to provide tools to assist in the construction of highly available, fault tolerant distributed applications using 
atomic actions.  Shrivastava, Dixon, & Parrington (1991), have discussed the design and implementation of the 
registration system that successfully met their requirements (Shrivastava & Panzieri, 1988) & (Parrington et al., 1995).

Another development work was completed at the Wylie College IT for software architectural development of a 
course registration system using the specifi cations created for the college requirements. The Software Architecture 
Document provides an architectural overview of the C-Registration System. The C-Registration System was initiated 
by Wylie College IT to support online course registration (Johnson, 1999), (WyIT387, V1.0, Wylie College IT., 1998), 
(WyIT406, V2.0, 1999), & (WyIT418, V1.0, 1999).

As from one advising and registration system to another are browsed, it has been found that specifi cation 
document is fundamental and key to further develop a customized university course registration. Furthermore, as 
programs to be offered vary from institution to institution, and at the same time universities continuously revise their 
curriculum as well as program requirements in order to meet market demands, the fl exibility and reliability of the 
registration system to accommodate such changes in the program offerings has been deemed necessary for such a 
system to survive and evolve. 

Thus, the required development work involves customized design  of a network-enabled university student 
registration system that is capable of handling scenarios such as add/drop requests, student advising, availability of 
courses per term, student’s registration status, enrolment summary, reports, etc.

Furthermore, the devised advising system which is under test phase in the department has shown representational 
effi ciency and fl exibility, improved performance, and ease of software development and maintenance when compared 
with some of the mentioned systems.

THE SAAS PACKAGE

There are nine United Arab Emirates University Faculties which accommodate approximately 12,279 students. 
The student share of the Faculty of Engineering (FOE) is 1854 students distributed among fi ve departments. Students 
from Electrical Engineering Department (200 students) take 168 credit hours to fulfi ll the requirements for a B.Sc. 
degree in either of the two tracks of: Electrical Engineering or Communications Engineering. Typically it takes from 
a minimum of 11 to a maximum of 16 semesters to complete their degree requirements with an average course work 
of 15 to 18 credits (4 to 6 courses) per semester. 

The total of the credit hours is divided into UGRU (University General Requirements Unit) - 42 credits, 
FRU (Faculty Requirements Unit) - 41 credits, Department Compulsory Specialization Requirements - 52 credits, 
Department Elective Specialization Requirements - 12 credits, Industrial Training - 15 credits, and the Graduation 
Projects - 6 credits. 

The student automated advising software package consists of an interface as shown in Figure 1. The display 
consists of two text columns, student information section, several interactive buttons, and a completed credit hours 
text window. The fi rst (left) text column displays all courses of the department. A typical advising session starts with 
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the student pressing the ‘New User’ button shown in the lower button panel of the package. This allows the user to 
enter information such as the student name, ID, GPA (Grade Point Average), degree major, and the current date as 
shown in the display. Using the ‘Get Selections’ interactive button and by mouse click on the required all courses 
fi rst text column creates an display a list of all passed and current registered courses in the second (right) text column 
display. Figure shows the results of a typical student input with 72 credit hours of completed course work.

After this selection procedure, the student starts the process of automated course selection by pressing the ‘Auto 
Advising’ interactive button. The automated selection procedure continues selecting courses for each next semester 
by pressing the ‘Semester’ button until all the degree requirement courses are chosen and displayed semester-wise. 

Figure 2 shows the display for the fi rst semester (Spring 2012) of course selection with six courses automatically 
chosen for the student. The credit hours window is also increased to 88. Subsequently, each next semester courses 
are displayed in the next semester column until the course selection of the last semester as shown in Figure 3 with 
completed credit hours equals to 168 credit hours of degree requirement. All subsequent displays are saved in a fi le 
for the student to keep a record of advising to use later for registration purpose. Figure 4 shows the complete contents 
of the saved fi le in the Appendix. 

Figure 1: Interface of the SAAS package showing 72 CH of previously passed and current semester courses.
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Figure 2: First interaction with the Auto Advising button showing Spring 2012 courses.

Figure 3: Completed auto course selection procedure showing the last semester of Fall 2014. 
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Department Electives

Some of the department core courses are offered in alternate semesters of either 1st (Fall) or 2nd (Spring). However, 
most of the courses are offered in both semesters. Figure 5 shows an EE course hierarchical chart with some of the 
offered courses distributed according to semesters shown as 1 or 2 over courses. Courses with no number are offered 
in both semesters. The course hierarchies are shown with arrows. Similarly, department electives are also separated 
to be offered in both semesters. In the auto course selection, when the system has to choose a department elective it 
automatically pops up an elective course list specifi c for the offering semester. The student is then given a choice to 
select an appropriate elective of interest. The elective course selection is completed with the mouse click. 

Well, at the course offering time for a scheduled semester the chances are that the earlier chosen elective may not 
be offered because all electives are not offered at all times. Then, defi nitely student has to choose another department 
elective. Alternately, student can make a request for a particular elective to be offered.

University Courses

All engineering students take two General Culture/Humanities & Social Science courses and two Free Electives 
selected from other Faculties. There is long list of offered courses in both the disciplines. Similar to the department 
electives all university courses are not offered in both semesters. Therefore the system automatically selects courses 
with generic names such as Free-Elective 1, etc. At the time of registration, student chooses courses of interest from 
a pool of university offered courses.

Knowledge Area

As mentioned previously that appropriate courses are offered in specifi c semesters. In a typical advising session, 
student inputs all previously passed or currently registered courses. Dependant on the entry date the system fi nds the 
next semester to be either 1st or 2nd. Then based on student entered course data, the system selects only specifi c courses 
of the next advising semester whose prerequisite has been already been passed or taken by the student. For example, 
if for next semester 20 department courses are offered, then only a shorter list of courses is consider by the system 
to choose from. Therefore, the systems’ decision to choose specifi c courses is not based on all courses offered in the 
semester but on a shorter list.
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Figure 5: Study chart with course hierarchical levels.

The system also calculates the total number of credit hours required after the previously passed and current 
semester courses to fi nd out the total number of semesters needed and also the number of courses for each semester. 
For example, from Figure 1, the remaining # of credit hours is 168 – 72 = 95. Removing another 15 (industrial training 
semester) leaves 81 credit hours. With the typical student average of 15 to 18 credit hours of course work, the student 
needs a total of six semesters including industrial training as shown in Figure 4. Students with higher GPAs are given 
a choice for a normal or fast track of degree completion. More than six courses per semester may be chosen for a fast 
track degree. 

The SAAS decision to choose a specifi c course from a pool of offered and appropriate courses is based on the 
knowledge area built around each course. Figure 6 shows the MATH 2210 Faculty Requirements Unit course with 
its associated knowledge area. All courses are bracket together with additional fi elds; the fi rst value of 3 in the fi eld 
indicates that the course has three forward hierarchical levels; the second indicates the number of course(s) opening in 
the next semester which is dependent on this particular course; the third indicates that there are a total of six courses 
in the following semesters dependent on this course; and the last value of the fi eld indicates the number of department 
electives dependent on this course. 

The associated course fi elds are prioritized in the advising system with the fi rst fi eld having the highest priority. 
The advising selection procedure performs a fi eld-wise comparison of all suitable courses. All courses with a higher 
fi rst fi eld value are chosen fi rst. If there are courses still remaining to fi t in a semester and the fi rst fi eld value is same 
for many such courses then second fi eld is considered. Again the selection is the choice of which course opens more of 
the next semester courses. If still more courses for an individual semester is required then the third fi eld is considered 
and so on.
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There is also a chance that there may be two or more choices of same level courses for a specifi c semester then 
the student is allowed to choose between the two or more courses of interest.      

ECOM 360

ELEC 360

MATH 2210

ELEC 431
ELEC 433 ECOM 432

ECOM 442

Signals & Systems

Control Systems

Instrumentation
& Control Lab

Data Communications
and Networks

Data Communications 
& Networks Lab

Fundamentals of
Communication Systems

Differential Equations &
Engineering Applications

MATH 2210 (3, 1, 6, 0)

three hierarchical levels Opens one course 
in the next level 

Overall opens 
six courses

Opens zero 
elective course 

Figure 6: Systems’ knowledge area with additional fi elds.

CONCLUSION

Student course registration is an important as well as a trivial process and may encounter unnecessary graduation 
delays. United Arab Emirates University is one such institution where students have faced problems with advising 
and course registration. A Student Auto Advising System has been devised to guide students in selecting appropriate 
courses suitable to register online with the University Registration System. SAAS is developed using JAVA computer 
programming language. The outcome of the course selection is stored (semester-wise) to show a complete typical plan. 
Future work will concentrate on integrating the automatic procedure with a manual procedure investigated earlier.
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ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINI YÜRÜTEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ 

MATEMATİK UYGULAMALARINA BAKIŞLARI

Mihriban Hacısalioğlu Karadeniz*                                        Hasan Hüseyin Aksu**

Özet

“Öğretmenlik Uygulaması” dersi çerçevesinde planlanan uygulama süreci öğretim 
elemanlarının ve uygulama öğretmelerinin, öğretmen adaylarının yeterliliklerini geliştirme ve 
mesleğe hazırlama sorumluluğunu birlikte üstlenmelerini gerektirmektedir. Uygulama, 2010-
2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Giresun Üniversitesi İlköğretim bölümü okul öncesi 
öğretmenliği anabilim dalında görev yapan 7 öğretim elemanı ile yapılmıştır. Çalışma, özel du-
rum yöntemi ile yürütülmüştür. Veriler, uygulama sonunda öğretmenlerle gerçekleştirilen gözlem 
ve mülakat ile elde edilmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışmanın sonunda, öğretim elemanlarının önemli bir kısmının “Öğretmenlik Uygulaması” 
dersini bir ders olarak görmedikleri, matematik uygulaması hakkında çok fazla bilgiye sahibi 
olmadıkları, kendilerine verilen gruba ait bir fi kirlerinin olmadığı, rehberlik konusunda pek çok 
eksiklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, nitelikli bir eğitimin ancak nitelikli bir öğretmen 
yetiştirme programının uygulanmasıyla sağlanacağına dikkat çekmektedir. Nitelikli bir progra-
ma hayat verecek olan da onu uygulayacak olan öğretmen ve öğretim elemanlarıdır. Dolayısıyla 
bu konuda yeterli eğitim ve bilgi düzeyine sahip uzman kişilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Elemanı, Okul Öncesi Öğretmeni Adayı, Öğretmenlik 
Uygulaması, Matematik Uygulamaları.

Abstract

The application-process planned in parallel with  the course of ‘Teacher-Practice’ requires 
both the lecturers and the practice-teachers to take over the responsiblity for  the preparation of 
prospective-teachers in line with the teaching-career  and the development of their profi ciency 
or competence. In the study were involved 7 lecturers employed in the Department of Pre-school 
Teaching, The Department of Primary-school Teaching, Giresun University, in spring term, in 
the academic year of 2010-2011. The study was implemented with a special-case method. The 
data were obtained from the inteviews and observations made with the teachers at the end of 
the application or practice. Descripitve-analyses method was used to analyse the qualitative 
data. The results obtained indicated that a important number/part of the lecturers did not view 
the teacher-practice as a course and were not very well informed of Mathematics-Practice. The 
results also showed that a great part of the lecturers were not well informed about the group of 
prospecitve-teachers and they also knew next to-nothing about guidence. This is the case that 
points out that qualifi ed education can only be based on the application of a qualifi ed teacher-
training program. The most crucial element of a qualifi ed program is the lecturers and teachers 
who are to implement or apply the program. Therefore, what is needed here is  the specialists or 
experts who are well trained and equipped in the fi eld concerned.

Key Words: Lecturers, Pre-school Prospective Teachers, Teacher-Practice, Mathematics-
Practice

* Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi GİRESUN
** Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi GİRESUN
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GİRİŞ

Türkiye’de öğretmenlerin daha nitelikli yetiştirilmesine ilişkin çalışmalar Cumhuriyet’ten öncesinden günümüze 
kadar dayanır. Öğretmen eğitimi uygulamalarının 150 yıllık geçmişi vardır (Alkan ve Hacıoğlu, 1997). Cumhuriyet’in 
ilanından sonra öğretmen yetiştirmeye yönelik çabalar Atatürk’ün önderliğinde hızla artmıştır. Atatürk; “Öğretmenler, 
yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle, yeni nesillerin nitelikli bir şekilde yetiştirilmesinde öğretmenin rolünün 
ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmiştir. 

Günümüzde, öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin önemi gittikçe artmaktadır. Özellikle de okul öncesi 
öğretmenleri, çocukların ilk defa karşılaştıkları öğretmen modeli ve onların şekillenmelerinde büyük payı oluşturacak 
kişi olması nedeniyle daha da önem taşımaktadır. Evinden sonra ilk geldiği formal mekanda karşılaşacağı okul 
öncesi öğretmeniyle etkileşime giren çocuklar için yepyeni bir dünyanın kapıları açılmaktadır. Bu kapı ne kadar 
donanımlı ve bilinçli açılırsa çocuk için uzun yıllar sürecek eğitimin niteliği o kadar başarılı olacaktır. Çünkü okul 
öncesi eğitimi ile çocuğa temel bilgi ve beceriler kazandırılmakta, doğuşta gelen gizilgücünü zirveye çıkarabilmekte 
ve bunu yapabilmek için de kendisine sunulan doğru uyarıcılara gereksinimi vardır. Dolayısıyla çocuğa verilecek 
okul öncesi eğitimin niteliği gündeme gelmektedir. Günümüzde giderek yaygınlaşan okul öncesi eğitim hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesinde fi ziksel çevre, araç-gereç, materyal ve program okul öncesi hizmetlerinden beklenen yararın 
sağlanması öğretmenlerin nicelik ve nitelik açısından yeterliliklere sahip olmasına bağlıdır (Yaşar, 2002). Başka bir 
deyişle okul öncesi öğretmeni adaylarının alacakları eğitimin niteliği hizmet öncesinde ve sonrasında kazandırılan 
yeterliliklere bağlıdır. Alkan ve Hacıoğlu’na (1995) göre, çağımızda eğitim sürecinde kuram uygulama bütünlüğüne 
önem verilmesine ve geleneksel olarak ihmal edilmiş öğretmenlik uygulamalarının ağırlık kazanması gerektiğine 
dikkat çekmektedirler. Öğretmenlerin daha iyi yetiştirilmesinde başarılı olmak için, hizmet öncesinde uygulanması 
gereken programın bilimsel olarak yürütülmesine önem verilmelidir (Gözütok, 1991). 

Okul öncesi eğitimde öğretmen yeterliliği ve özelliklerinin nitelikli olması, bu eğitimin nitelikli olacağı anlamına 
gelmektedir. 2005-2006 eğitim öğretim yılında İlköğretim Programında yapılan yenilikler, okul öncesi eğitim 
alanında yapılan araştırmalar ve uygulamalardan alınan geri bildirimler, Avrupa Birliği ve uluslar arası normlara 
uyum sağlama amacıyla çeşitli ve Avrupa Birliği Ülkelerindeki okul öncesi eğitimde yapılan uygulamalar analiz 
edilmiştir. Ayrıca, çocukların insan haklarına, demokrasiye ve farklı kültürlere duyarlılık kazanmaları da amaç olarak 
benimsenmiştir. Verilerin incelenmesi sonucunda programın gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, “Temel Eğitimi Destekleme Projesi” çerçevesinde, uluslararası uzmanlardan, 
üniversitelerin ilgili bölümlerinden, akademisyenlerden, öğretmenlerden ve Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 
yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından, çağdaş program geliştirme yaklaşımları ve günümüzde kabul gören 
psikoloji kuramları dikkate alınarak Okul Öncesi Eğitim Programı hazırlanmıştır (MEB, 2006). Bu bağlamda 2006 
yılında uygulamaya konulan Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programındaki “Matematik Eğitimi” dersinin içeriğinde 
yer alan; “Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle 
ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, 
matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, 
sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, 
doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), gibi öğeler kullanılarak etkinlik 
örnekleri oluşturma” amacına yönelik hedefl erin, öğretmen adaylarına, “Öğretmenlik Uygulaması” kapsamında 
matematik uygulamaları açısından yeterli düzeyde kazandırılmasını gerektirmektedir (YÖK, 2004). 

YÖK/Dünya Bankası tarafından oluşturulan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, 1994-1998 yılları arasında 
“Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi” derslerinin önemine vurgu yapmak ve buna paralel olarak da 
öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerine dikkatleri çekmek amacıyla ortaya çıkmıştır (YÖK, 1998). Bu durum 
okul öncesi öğretmeni yetiştirmeye yönelik değerlendirilirse; öğretmen adaylarına kazandırılmak istenen beceri ve 
davranışların lisans döneminde hizmet öncesinde yer alan meslek bilgisi ders ve etkinliklerle sağlandığı görülmektedir. 
Bu ders ve etkinliklerden elde edilen kazanımların uygulamalarla ilişkilendirilmesi ve öğretmen adaylarının mesleğe 
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başlamadan önce öğretim uygulamaları yapmalarının ne kadar hayati değer taşıdığı açıkça görülmektedir (Şahin, 
2005).  Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında fakülte ve MEB okullarının ortak sorumluluğu 
temelinde öngörülen ve uygulamalı bir ders olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin amacı, öğretmen adayının daha 
önce edinmiş olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamaya koyup geliştirmesi ve mesleğinin gerektirdiği 
yeterlilikleri kazanması için planlanmış bir derstir (Kavcar, 2003). Bu uygulamanın sonunda öğretmen adayının 
mesleğinin gerektirdiği yeterliliklere ulaşması, kendi alanıyla ilgili okul-eğitim programını doğru bir şekilde 
öğrenebilmesi, okullarda kullanılan program kaynaklarını ve materyalleri hakkında bilgi sahibi olması, programın 
önerdiği “öğrenci değerlendirme” teknikleri ile ilgili yorum yapabilmesi, uygulama sırasında elde ettiği deneyimleri 
uygulama öğretmeni, öğretim elemanı ve arkadaşlarıyla paylaşmayı geliştirebilmesi beklenmektedir (YÖK, 1998; 
YÖK, 1999).

Üniversiteler, Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında okuyan öğrencilerine, 
dört yıllık hizmet öncesi eğitim süresi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarındaki anasınıfl arında 
uygulama yapma olanağı tanımaktadırlar. Öğretmen adayları uygulamalar kapsamında “Öğretmenlik Uygulaması” 
adı altında çeşitli dersler alarak, sınıf ortamında gerek gözlem yoluyla, gerekse öğretme öğrenme sürecinin aktif 
katılımcıları olarak öğretmenlik becerilerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu sürecin işleyişi, fakülte-okul işbirliği 
çerçevesinde, fakülteler ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarca görevlendirilen çeşitli koordinatörler, uygulama 
öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanları tarafından sağlanmaktadır.  “Öğretmenlik Uygulaması” dersi YÖK/
Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi çerçevesinde; öğretmen adaylarının 
kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği kazanımları 
sağlaması için planlanan bir derstir (Dursun ve Kuzu, 2008).

Eğitim fakültelerinde “Öğretmenlik Uygulaması” dersini alan öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması yapmak 
üzere seçilmiş uygulama okullarına haftada altı saat süreyle devam ederek yaptıkları sınıf içi uygulamalarını tartışmak 
ve değerlendirmek amacıyla öğretim elemanı tarafından fakültede yürütülen ve “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin 
haftada iki saatlik teorik kısmına katılmaktadırlar (YÖK, 1998). Bu süreçte “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde 
kazanılan bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra mesleki yeterliliklerinin kazanılması, sınıf içi matematik 
uygulamaların yapılması, okul öncesi eğitim programı ve öğretmen kılavuz kitabı hakkında bilgi sahibi olunması, 
kullanılan materyallerin tanınması, çocukları değerlendirme teknikleri hakkında deneyim kazanılması ve bu süreçte 
kazandıkları deneyimleri uygulama öğretmeni, öğretim elemanı ve arkadaşlarıyla tartışabilecek seviyeye gelinmesi 
amaçlanmıştır. Sonuç olarak yapılan sınıf uygulamalarının değerlendirilmesi sürecinde ise fakültelerin belirlediği 
esaslara göre uygulamadan sorumlu öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni öğretmen adayının başarısını birlikte 
değerlendirmektedirler. Fakülte-okul işbirliği çerçevesinde uygulanan “Öğretmenlik Uygulaması“ sürecinde başarılı  
olunabilmesi için öncelikle bu programın üzerine oturtulduğu üçlü sac ayağını oluşturan uygulama öğretmeni, ilgili 
öğretim elemanı ve aday öğretmenin her birinin rol ve sorumluluğunun bilincinde, sürekli iletişim içinde, planlı ve 
koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir (Beck ve Kosnik, 2002; Burton, 1998). Çünkü bu sistem içinde her bir 
ayak birbirini tamamlamakta ve denetlemektedir. Sistemin önemli ayağını oluşturan öğretim elemanının uygulamaların 
yürütülmesi ile ilgili görüşleri son derece önemlidir. Literatürde öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin 
“Öğretmenlik Uygulaması” ile ilgili değerlendirmelerinin yapıldığı pek çok çalışmaya rastlanmıştır. Ancak bu dersin 
sadece öğretim elemanları boyutunda değerlendirilmesi konusunda çok az çalışmaya ulaşılmış olması çalışmamıza 
ayrıca bir önem kazandırmaktadır. Bu  nedenlerle, bu  çalışmada,  öğretim elemanlarının, okul öncesi öğretmeni 
adaylarıyla birlikte yürüttükleri “Öğretmenlik Uygulaması” dersi ve bu dersin sınıf içi matematik uygulamaları ile 
ilgili yukarıda sıralanan alt problemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi planlanmıştır. Tüm bu bilgiler doğrultusunda 
tasarlanan bu çalışma, YÖK/Dünya Bankası tarafından oluşturulan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, 1994-1998 yılları 
arasında “Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi” derslerinin önemine vurgu yapmak ve buna paralel olarak da 
öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerine dikkatleri çekmek amacıyla ortaya çıkan “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin 
sınıf içi matematik uygulaması boyutuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.
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YÖNTEM

Nitel  araştırma yöntemlerinin doğal ortama duyarlılık sağlaması, araştırmacının  katılımcı rolü olması, bütüncül 
bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı 
bir analize sahip  olması  önemli özellikleridir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu bağlamda nitel araştırmalar,  araştırmanın  
üretildiği sosyal  bağlama duyarlılığı  sağlamaktadır (Kuş, 2003).

Bu çalışma, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim 
Dalında görev yapan öğretim elemanlarının bu ana bilim dalındaki öğretim elemanlarının “Öğretmenlik Uygulaması” 
dersi hakkındaki görüşlerini ve bu ders kapsamında yapılan sınıf içi matematik uygulamalarını ortaya koymak için 
yapılan bir özel durum çalışmasıdır. Özel durum çalışmaları, belirli bir fenomene ait özel bir durumu derinlemesine 
inceleyerek fenomene ışık tutmaya çalışan araştırmalardır (Çepni, 2007).

Katılımcılar

Bu çalışma, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalından seçilen 7 
öğretim elemanı ile yürütülmüştür. Araştırma etiği çerçevesinde katılımcıların isimleri gizli tutulmuştur. Öğretim 
elemanları “ÖE1”, “ÖE2”, “ÖE3”, “ÖE4”, “ÖE5”, “ÖE6” ve “ÖE7” olarak adlandırılmışlardır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Öğretim elemanları ile birebir mülakatlar yapılmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen mülakatlar genel olarak 
yapılandırılmamış olarak ve ayaküstü mülakatlar şeklinde yürütülmüştür. Hall ve Hord (2006) ders aralarında, 
koridorda, dinlenme salonunda çay ya da kahve içerken, öğle yemeklerinde yapılabilen kısa, informal görüşmelere 
“ayaküstü mülakatlar” adı vermişlerdir. Bu kısa dakikaların sıklığının, uygulamanın başarısını belirlemede kritik 
fırsatlar sunduğu ifade edilmektedir. Ayaküstü sohbetler esnasında öncelikli olarak göz önünde bulundurulması 
gereken en önemli nokta, öğretmeni sınıfta neler yaptığı ile ilgili açıkça ve derinlemesine ifade vermesi yönünde 
cesaretlendirmek ve düşünceleri, hisleri hakkındaki açıklayıcı cevaplar vermesini sağlayacak sorular sorabilmektir. 
Sonra öğretmelerin verdikleri cevapların ayrıntılı olmasına dikkat ederek, derinlemesine bilgiler elde etmek çalışmayı 
daha güçlü kılacaktır. Araştırmacı görüşme esnasında öğretmene “Ne anlatmak istiyorsun?, Örnek verebilir misin? 
Biraz daha açar mısın?, Neden böyle düşünüyorsun?, Şöyle düşünemez misin?” gibi açık uçlu sorular sorarak verileri 
derinlemesine elde edebilir.

Çalışmanın verileri, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Betimsel analiz yönteminde görüşme ve gözlem süreçlerinde sorulan sorular ya da boyutlar göz önüne alınarak da ifade 
edilebilir. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde ortaya koyabilmek 
amacıyla bireylerden elde edilen doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Burada amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş 
ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır. Betimsel analizin asıl hedefi  bulgulara ilk elden ulaşabilmek ve elde 
edilen bulguları düzenli bir şekilde yorumlayarak okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, sistematik ve 
açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra tanımlanan bulgular açıklanır ve bulgulara bağlı yorumlar yapılır. (Yıldırım 
ve Şimşek, 2006).

BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, öğretim elemanlarının okul öncesi öğretmeni adaylarının aldığı “Öğretmenlik Uygulaması” dersiyle 
ilgili genel görüşlerinden elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.

Öğretim Elemanlarının Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarıyla Birlikte Yürüttükleri Öğretmenlik 
Uygulaması Dersi Hakkındaki Genel Görüşlerinden Elde Edilen Bulgular

Öğretim elemanlarının, okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri öğretmenlik uygulaması dersi 
hakkındaki genel görüşleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Öğretim elemanlarının, okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri öğretmenlik uygulaması dersi 
hakkındaki genel görüşleri

Olumlu

ÖE1

“Öğretmen adaylarımız sorumluluk sahibiler. Kılavuzu verdim ellerine her şey orda 
yazıyor. Verilen görevleri çok güzel yerine getiriyorlar. Staja her hafta gidiyorlar, içler-
inde devamsız kimse yok. Gittikleri okuldaki ana sınıf öğretmeni ne isterse onu yer-
ine getiriyorlar. Hem saygılılar, hem çalışkan. Çocuklarla bol bol oyun oynuyorlarmış, 
çocuklarda onları çok seviyor. “

ÖE2

“İçlerinde bir erkek öğretmen adayım hariç hepsi çok iyiler. O çocukta bölüme karşı 
soğuk o nedenle isteksiz. Ancak staja gidiyor, sorumluluklarını yerine getiriyor. 
Öğretmen adayları burada öğrendikleri her şeyi staj okullarında uyguluyorlar. Bi-
zim çocuklar okullara gidince oradaki öğretmenler bayram ediyor. Çünkü öğretmen 
adaylarımız çok hevesli ve çalışkanlar.”

ÖE3

“Benim staj grubum çok iyi. Bu yılki çocuklar geçen seneye göre daha gayretliler. 
Durmadan beni bilgilendiriyorlar. Ben onlara çok güveniyorum. Her biri gelecekte çok 
iyi birer okul öncesi öğretmeni olacaklar. Bahçede, yolda beni gördüklerinde okulda 
işlerin iyi gittiğinden bahsediyorlar. Mesleklerini çok seviyor hepsi. En önemli şey 
bu. Diğerleri ardından geliyor zaten. Okullardaki öğretmenlerde çok memnun bizim 
öğretmen adaylarından. “ 

ÖE4

Olması gereken her şeyi yapıyoruz. Öğrencilerimiz zaten her şeyin fakında. Benim 
yapmam gereken pek bir şey yok. Gerçek öğretmen olduklarınd a daha iyi olurlar. Bu 
meslek yaptıkça gelişir. Çok sıkmaya gerek yok. Adaylar gayet iyiler. Okullardan gelen 
tepkiler de iyi.

ÖE5

“Stajın çok önemli olduğunu düşünmesem de çocuklara, gerekirse “FF” bile 
verebileceğimi söyledim. O yüzden çok iyi çalışıyorlar. Öğretmen adaylarımız stajı çok 
ciddiye alıyorlar. Bunlar öğretmenlikte kazanılan tecrübelerdir.”

ÖE6

“Öğretmen adaylarımız her hafta düzenli olarak program kitabından plan ve etkinlik 
hazırlayarak staj okuluna gidiyorlar. İki haftada bir toplantı yapıyorum, toplantıda 
onlardan geri bildirimler alıyorum. Dosyalarını kontrol ediyorum. Varsa eksiklikleri 
söylüyorum.”

ÖE7

“Öğretmen adaylarımız seneye öğretmen olacaklar, atamaları da rahat. İsterse 
çalışmasınlar, öğretmen olunca görürler gerçek dünyayı. Benim bu yılki grubum iyi, za-
ten 4 yıldır derslerine giriyorum. Hepsi üstesinden geliyor stajın, okuldaki öğretmenden 
iyiler.”

Tablo 1’de, öğretim elemanlarının (ÖE5 hariç) okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri öğretmenlik 
uygulaması dersini olumlu karşıladığı görülmektedir. Öğretim elemanlarının, yürüttükleri öğretmenlik uygulaması 
dersinde okul öncesi öğretmeni adaylarının yararlanacağı sınıf uygulamaları hakkındaki görüşleri ise Tablo 2’de 
verilmiştir.
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Tablo 2. Öğretim elemanlarının, yürüttükleri öğretmenlik uygulaması dersinde okul öncesi öğretmeni adaylarının 
yararlanacağı sınıf içi matematik uygulamaları hakkındaki görüşleri

    Önem                                Bilgi

ÖE1
“Fakültede öğrendikleri teorik bilg-
ilerin nasıl uygulandığını öğrenmeleri 
açısından çok gerekli, hatta bu dersin 
kredisi daha da yükseltilmeli.”

“Yıllardır staj verdiğim için öğretmen adaylarına rehber-
lik yapabiliyorum. Alanı çok bilmiyorum ama öğretmen 
adaylarım çok gayretli ve sorumluluk sahibiler. Matematik 
uygulaması da yapıyorlar. Hem gözlem yapıyorlar hem de 
uygulama. Dolayısıyla iyi yetişiyorlar.”

ÖE2
“Dört yıldır gördükleri bilgileri gerçek 
okul ortamında uygulamaları açısından 
çok önemli. Mesela matematikte 
öğrendiklerini stajda uygulamalılar.”

“Yeterince bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. Yıllardır 
staj grubum olduğu için öğrencilerden çok şey öğrendim. 
Matematik etkinliklerine bakıyorum, somutlaştırdıklarını 
görüyorum. Bu ilköğretim programında yer alan “Matematiği 
somut nesne veya resimlerle öğretmeliyiz” ifadesine uygun 
düşmektedir.” 

ÖE3
“Uygulama çok önemli, teori her şekilde 
alınır, önemli olan onu pratiğe aktarmak. 
Onu da ancak öğretmen olunca yapar-
lar. Çok zorlamaya gerek yok. Örneğin,  
matematikte kolay mı pratik yapmak?”

“Uygulamaları gayet iyi yapıyor öğrencilerimiz. Bu yıl 
aldığım grup çok bilgili ve çok çalışkan. Bende onları mo-
tive etmeye çalışıyorum. Okul deneyimi adı üzerinde 
öğretmenlerimize deneyim kazandırıyor. Yaptıklarını çok 
anlamasam da sanırım iyi şeyler yapmaya çalışıyorlar. Özel-
likle matematikten çok şey yapmışlar dosyalarına.”

ÖE4
“Öğretmenlik mesleği tecrübeye dayalı 
bir meslek olduğu için stajın çok sıkı 
olmasına gerek yok. Atanınca zaten 
öğrenecek her şeyi.”

“Alanlarını pek bilmiyorum. Kadrom burada olduğu için staj 
grubu veriyorlar. Dersim de çok zaten, ara sıra görüşüyoruz. 
Gözlem yapıyorlar, çocuklarla oynuyorlar. Onlar yapılması 
gerekenleri yapıyorlar. Matematik olmalı mı o dönemde? 
Çocuklar yapıyorlardır herhalde. Bundan sonra dikkat ed-
erim.”

ÖE5
“Uygulamanın çok önemli olduğunu 
düşünmüyorum. Çoğu okullarda -dost-
lar alışverişte görsün- zihniyeti mevcut. 
Oradaki öğretmen ciddiye almayınca 
öğretmen adayı da çok önemsemiyor.”

“Dönem sonunda bir dosya getirecekler. Her yıl bir önceki 
yıllarda yapılanlara bakıyorlar. Zaten okula gittiklerinde 
ana sınıf öğretmeni onlara gerekenleri söylüyor. Çok staj 
grubum var, kim olduklarını bile bilmiyorum. Alan dışı bir 
hocayım üstelik. Matematik olması gerektiğini biliyorum. 
Ancak yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Dönem sonunda 
dosyalarını inceleyip notlarını vereceğim.”

ÖE6
“Benim için bu ders çok önemli. 
Öğretmen adaylarımızda bunun farkında. 
Bu dönem olumlu geçerse adayın hayatı 
boyunca unutamayacağı bir deneyim 
kazanır.”

“Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan amaç-kazanımlar 
doğrultusunda plan hazırlayarak okullara gidiyorlar. Uygu-
lama öğretmeninin rehberliğinde matematik etkinliği düzen-
liyor ve sınıfta uyguluyorlar. Matematik etkinliklerini çok 
özenli ve  güzel hazırlıyorlar.”

 
ÖE7

“Uygulama, lisans dönemi boyunca 
okudukları en lüzumlu ders bana göre. 
Öğretmenlik bilinci ancak o dönemde 
gerçekleşiyor.”

“Uygulama öğretmenlerinden aldıkları planlarla etkin-
likleri düzenleyip sınıfta uyguluyorlar. Bazen materyal 
hazırlıyorlar bazen de oyun hazırlayarak ana sınıfına gidi-
yorlar. Ancak bu güne kadar matematik uygulaması ile il-
gili bir konu geçmedi. Dönem sonunda dosyalarına en çok 
matematik ve sanat  etkinlikleri koyuyorlar. Çok da güzel 
görünüyor.”

Tablo 2’de, öğretim elemanlarının, yürüttükleri öğretmenlik uygulaması dersinde okul öncesi öğretmeni 
adaylarının yararlanacağı sınıf uygulamaları hakkındaki görüşlerini ele aldığımızda; öğretim elemanlarının ikisi hariç 
(ÖE4 ve ÖE5) okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri öğretmenlik uygulaması dersini önemsediği 
görülmektedir. Öğretim elemanlarının bu derse yönelik bilgi düzeylerine baktığımızda ÖE3 , ÖE4 ve ÖE5 öğretim 
elemanlarının, dersin içeriğini çok fazla bilmedikleri gibi matematik uygulaması yapılması gerektiğinin de farkında 
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olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna rağmen ÖE3 bu dersi önemsemese de grubunda bulunan adayların dosyalarında bol 
matematik etkinliği olduğunu ifade etmiştir. ÖE3, ÖE1 ve ÖE4 öğrettim elemanlarının ise dersin adını bilmedikleri 
tespit edilmiştir. Hatta bazı öğretim elemanları hangi ana bilim dalına ait öğretmen adayı grubuna sahip olduğunu 
bilememektedir. Bazı öğretim elemanları (ÖE1, ÖE3 ve ÖE4) öğretmen adayları ile dönem sonunda karşılaştıklarını, 
verilen dosyaya göre değerlendirme yaptıklarını yapılan ayaküstü sohbetlerde ortaya çıkmıştır. ÖE4 ve ÖE5 öğretim 
elemanları okul öncesinde kadro aldıkları için burada olduklarını, çok fazla uygulama grubuna sahip oldukları 
gerekçesi ve alan dışından oldukları için öğretmen adaylarıyla çok fazla ilgilenmediklerini ifade etmişlerdir. 

Tablo 3. Öğretim elemanlarının, okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri “Öğretmenlik Uygulaması” 
hakkındaki bilgi düzeylerine ilişkin görüşleri   

                                                    Bilgi  Düzeyi

ÖE1
“Öğretmenlik Uygulaması” dersinin içeriğinde bulunan tüm etkinliklerin öğretmen adayları tarafından 
gerçek okul ortamında uygulamasıdır. Bu derste öğretmen adayının öğretmen olduğunu hissetmesi çok 
önemli. Bir öğretmenin, çocuklar arasındaki bireysel farklılıkları görmesi, sınıfın disiplinini sağlaması, 
kısacası yaparak yaşayarak öğretmenliği öğrenmesi gerekmektedir. Öğretmen adayımız bunları da ancak 
stajla kazanabilir. Ellerinde kılavuz da var. Ona göre uygulama yapıp dosya hazırlayacaklar.”

ÖE2
“Bu dersin en önemli özelliği adayların okul havasını tatması, çocukların seviyesine inmeyi öğrenecek 
olmaları. Uygulama kılavuzunu aldılar, kılavuzun yardımıyla uygulamalarını yapacaklar. Gerçek bir sınıf 
ortamında gerçek öğrencilerle iletişim kuracaklar. Orada ortaya çıkan gerçek problemlere çözüm arayacak-
lar. Belki matematik, fen ve Türkçe etkinliklerinin uygulamasını öğrenemeyecekler ancak çocuklarla bir 
arada olacaklar, onları tanıyacaklar.” 

ÖE3
“Staj çok önemli, teori her şekilde alınır, önemli olan onu pratiğe aktarmak. Okul deneyimi adı üzerinde 
öğretmenlerimize deneyim kazandırıyor. Öğretmen adayların deneyim edinmeleri için iyi bir ders. Biz 
onlara 4 yıl boyunca çok şey öğretiyoruz. Öğrendiklerini okullarda uygulayacaklar. Üst sınıfl ardan yardım 
alabileceklerini söyledim. Eski dosyalardan da yararlanıyorlar.”

ÖE4

“Öğretmen adayları gözlem yapıyorlar, oradaki öğretmenler onlara yardımcı oluyorlar. Üst sınıfl ara da 
soruyorlar. Staja gittiklerinde öğretmenlere sorsunlar. Sonuçta onların görevi bu. Geçen dönem yaptıkları 
gözlemleri bu dönem uygulayacaklar. Açıkçası bu çocuklarla çok fazla ilgilenemiyorum. Çok dersim var, 
bazı grupları tanımıyorum bile. Dönem sonunda dosyalarını getiriyorlar. Onlar biliyor ne yapacaklarını.”

ÖE5
“Uygulama ile ilgili elimizde bir kaynak yok. Yıllardır yaptığımız gibi eski dosyaları inceleyerek bir dosya 
hazırlatıyoruz. Bu dosyalar çok önemli dağ başına gittiklerinde ellerinde sadece bu dosyalar olacak.”

ÖE6

“Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzunu anlattım onlara. Fotokopi yaptırdım dağıttım. Bu dersin amacı; 
öğretmen adayının, kazanılan bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra mesleki yeterliliklerinin 
kazanılması, sınıfta matematik uygulamaların yapılması, okul öncesi eğitim programı hakkında bilgi sahibi 
olması, kullanılan materyalleri tanıması, bu süreçte kazandıkları deneyimleri uygulama öğretmeni, öğretim 
elemanı ve arkadaşlarıyla tartışabilmesidir. Son olarak yapılan sınıf uygulamalarının değerlendirilmesinde 
ise fakültelerin belirlediği esaslara göre uygulamadan sorumlu öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni 
öğretmen adayının başarısını birlikte değerlendirmesidir.”

ÖE7 “Öğretmenlik uygulaması dersi, bir dönem boyunca yapılan sınıf uygulamalarının değerlendirilmesi süre-
cinde uygulamadan sorumlu öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni öğretmen adayının başarısını birlikte 
değerlendirecekleri bir derstir. Öğretmen adayının kendini öğretmen gibi hissetmesi, sınıfın kontrolünü 
nasıl sağlayacağını görmesi, çocukları tanıması açısından önemli gerçekten. İlk gün fakülte-okul işbirliği 
kılavuzunu tartıştık. Birer kopyasını dağıttım. Her hafta yapmaları gerekenleri oradan öğrenebilecekler.”



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                  ISBN: 978-605-364-273-2  534

ÖE3 öğretim elemanı grubundaki öğretmen adaylarının, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin yerine “Okul 
Deneyimi” dersini aldıklarını düşünmektedir. Üstelik öğretim elemanı, öğretmen adaylarının yaptıkları çalışmalardan 
haberdar olmadığını da ifade etmektedir.

ÖE4 öğretim elemanı öğretmen adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde “Gözlem” yaptıklarını 
söyleyerek bu dersle Okul Deneyimi dersini birbirine karıştırdığı ortaya çıkmıştır. Üstelik bu öğretim elemanı, dersinin 
fazla olması nedeniyle öğretmen adayları ile yeterince ilgilenemediğini de ifade etmiştir.

ÖE5 öğretim elemanı elinde bir kaynak olmadığını belirtmiştir. Bundan dolayı öğretim elemanı “Öğretmenlik 
Uygulaması” dersinin içeriğinin eski dosyalardan yararlanarak öğretmen adaylarına hazırlatılan bir dosyadan ibaret 
olduğunu düşünmektedir. 

 Oysa YÖK/Dünya Bankası tarafından oluşturulan Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, 1994-1998 yılları arasında 
“Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi” derslerinin önemine vurgu yapmak ve buna paralel olarak da 
öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerine dikkatleri çekmek amacıyla ortaya çıkmıştır (Anonim, 1998). Ayrıca bu 
derslerin kılavuz kitapları da uzmanlar tarafından hazırlanarak fakültelere gönderilmiştir. ÖE5 öğretim elemanının 
sahip olduğu bu düşüncelerinden bu dersle ilgili bilgisinin ne kadar eksik olduğunu ve yıllardır bu eksikliğin farkına 
bile varmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca öğretim elemanının pek çoğu “Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi 
I-II” yerine hepsine birden “Staj” demektedirler. Bazı öğretim elemanlarının bu derslerin ayırımını yapamamalarının 
nedeni bu olduğu düşünülebilir. Ortaya çıkan bu durum da düşündürücüdür.

 Ayrıca ÖE1, ÖE2, ÖE6 ve ÖE7 dışındaki öğretim elemanlarının Fakülte-okul işbirliği çerçevesinde hazırlanmış 
bir kılavuzdan haberdar olmadıkları da şaşırtıcıdır. ÖE5 öğretim elemanının; “Uygulama ile ilgili elimizde bir kaynak 
yok. Yıllardır yaptığımız gibi eski dosyaları inceleyerek bir dosya hazırlatıyoruz. Bu dosyalar çok önemli dağ başına 
gittiklerinde ellerinde sadece bu dosyalar olacak.” şeklindeki görüşleri durumu olduğu gibi ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla ÖE1, ÖE2, ÖE6 ve ÖE7 öğretim elemanları, okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri 
öğretmenlik uygulaması hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde, çalışmanın bulgularına göre ulaşılan sonuçlar sunulmuştur. Uygulama öğretim elemanlarının, rol 
ve sorumluluklarını yerine getirme hususunda yeterince titiz  davranmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmen adaylarına 
rehberlik edecek uygulama öğretmenleri ve öğretim elemanları yetişmiş, deneyimli ve istekli öğretim elemanlarından   
seçilmelidir   (Brooks   ve   Sikes, 1997). Uygulama öğretmenlerine üniversite  bünyesinde  yaz   aylarında   kısa   
süreli  kurslar vasıtasıyla  rehberlik   yapma, gözlem ve   değerlendirme   yapma,  dönüt verme  ve   elde edilen bilgi   
ve  değerlendirme  formlarını   öğretim   elemanı   ile  paylaşımı hususunda yetiştirilerek kendilerine “uygulama 
rehber öğretmeni statüsü” verilmelidir (Brooks, 2006). Benzer şekilde uygulama öğretim elemanına da “uygulama 
rehber öğretim elemanı statüsü” verilmelidir. Bu şekilde bu tür aktivitelerin yetişmiş ve istekli  kişiler tarafından daha 
profesyonelce yapılması sağlanacaktır. 

Çalışma aday öğretmenlerin üniversitedeki aldıkları matematik derslerini okul matematiği ile ilişkilendirmekte 
zorlandıklarını ortaya koymuştur. Bu hususta alınan derslerin gerek matematiksel düşünce sistemini  gerekse 
temel matematiksel becerileri (Objektif düşünme, soyut  düşünme, akıl yürütme, sebep-sonuç ilişkisini açıklama, 
ilişkilendirme, problem çözme, genelleme, ispat  ve tahmin gibi) kazandırma ve bunların gerçek hayat problemlerine 
uygulanması bakımından öneminin vurgulanması aday öğretmenlerin derse karşı motivasyonunu arttıracak ve  
öğrenilen matematik kavramlarını anlamlı hale getirecektir. 

Sağlam ve Sağlam (2004), “Okul Deneyimi” derslerinin yürütülmesinde uygulama öğretmenlerinin karşılaştıkları 
sorunlar arasında, uygulama öğretmenleri ile uygulama öğretim elemanları arasındaki işbirliği ve iletişim eksikliği 
olduğunu tespit etmiştir. Yıldız (2006) çalışmasında, uygulama öğretmenlerinin % 49’ unun fakülte öğretim elemanının 
öğrenci çalışmalarını yönlendirmede kendileriyle hiç işbirliği yapmadığını belirttiklerini ortaya koymuştur.  Köksal 
(2005),  uygulama öğretmenlerinin, uygulama öğretim  elemanlarının yeterli zamanı olmadığı için kendileriyle çok 
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fazla görüşemedikleri ve yeterli iletişim kuramadıklarından şikayetçi olduklarını ifade etmiştir. Saratlı (2007) yapmış 
olduğu çalışmasında, danışmanlık hizmetinin yetersizliğinin başlıca nedenlerinden birinin öğretim elemanı, uygulama 
öğretmenleri ve öğretmen adaylarının iletişim ve işbirliği eksikliği  olduğuna vurgu yapmıştır.

Fakülte-okul işbirliği sürecinin yürütülmesini üstlenen görevliler, uygulama öğretim elemanı-uygulama 
öğretmeni iletişiminin etkili düzeyde olmadığını düşünmektedirler. Buna neden olarak ise, fakülte uygulama öğretim 
elemanlarının ilgisizliklerini göstermişlerdir (Güzel, vd., 2010).

Çalışmada öğretim elemanlarının, okul öncesi öğretmeni adaylarıyla birlikte yürüttükleri öğretmenlik uygulaması 
dersi hakkındaki genel görüşleri sonucunda belirlenmiş ve çalışma kapsamındaki sorunlara çözüm önerileri 
getirilmiştir. Öğretim elemanları tarafından dile getirilen görüşlerde sorunlar dersin daha verimli yürütülebilmesi için 
oldukça önemli birer veri konumundadır. Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu bu ana bilim dalındaki kadro 
eksikliğini giderme amacıyla alan dışından görevlendirilmiş olduklarından okul öncesi eğitimi alanından haberdar 
değillerdir. Dolayısıyla “Öğretmenlik Uygulaması” dersine gereken özeni gösterememektedirler. Buna rağmen 
çalışmada öğretmen adaylarının bu derse gereken hassasiyeti ve ciddiyeti gösterdikleri, mesleklerine olan saygıdan ve 
aldıkları eğitimden dolayı uygulamaları gayet güzel bir şekilde yürüttükleri öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretim elemanları ile yapılan görüşmelerde, öğretmen adaylarının bu dersi çok 
önemsediğini ve kendilerine bu noktada çok güvendiklerini açıkça ifade etmişlerdir.

Öğretmen adayları dört yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri “Öğretmenlik Uygulaması” dersiyle uygulama 
fırsatı bulmaktadırlar. Dolayısıyla bu uygulama boyunca yaşadıkları ve edindikleri deneyimler gelecekteki öğretmenlik 
mesleğini icra ederken meslekle ilgili olumsuz yargı geliştirmelerine zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, öğretim 
elemanlarının öğretmen adaylarının uygulama süreci başlamadan önce okul, okul yöneticileri, uygulama öğretmeni, 
kuralları, okul öncesi öğretmenleri ve eğitim-öğretim süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları bu sürecin etkili 
ve verimli geçmesini sağlayabilir. Öğretim elemanları uygulama sürecine başlamadan önce uygulama öğretmeni 
ve öğretmen adayları ile iletişime geçerek bir toplantı düzenlemeli ve dönemin planı birlikte yapılmalıdırlar. Süreç 
boyunca bu toplantılar devam etmeli, öğretim elemanı öğretmen adaylarından ve uygulama öğretmeninden geri bildirim 
almalıdır. Öğretim elemanı, öğretmen adaylarının MEB okullarındaki uygulama çalışmalarını izleme, öğretmen 
adayları ile bu çalışmaları tartışma ve öğretmen adaylarına yazılı dönütler verme “Öğretmen Adayı Değerlendirme” 
formu ile son değerlendirmeyi yapma şeklinde sıralanan sorumluluklarını yerine getirmelidir. Öğretim elemanı 
öğretmen adayını değerlendirme konusunda uygulama öğretmenini bu değerlendirme sürecine mutlaka katmalı ve 
uygulama öğretmeninin görüş ve önerilerinden yararlanmalıdır. 

Bu çalışmanın  sonuçları öğretim elemanlarının dönem sonunda açık uçlu 7 soruya verdikleri yazılı ifadeler 
ile sınırlıdır. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin eksik ve aksayan yönlerinin tespitine yönelik yeni yapılacak 
araştırmaların öğretmen adaylarıyla yapılacak yarı-yapılandırılmış bire bir görüşlerinin yansıra okulda görev yapan 
uygulama öğretmenlerinin ve fakültedeki öğretim elemanlarının da görüşlerini içine alacak şekilde genişletilmesi bu 
programın geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesine katkıda bulunacaktır.

Ayrıca vurgulanması gereken bir son nokta ise öğretmen adaylarının, fakülte-okul işbirliğinin önemli bir ayağı 
olan “öğretim elemanlarına” yönelik olumlu veya olumsuz bir  değerlendirme yapmamalarıdır. Bunun nedeni, bu 
süreçte görev alan öğretim elemanlarının,  bu uygulamayı sürekli takip etmemeleri ve her hafta öğretmen adaylarının 
yapmış olduğu uygulamalarla ilgili fakültede düzenli değerlendirme toplantıları yapmamaları, aday öğretmenlerin bu 
toplantıları öğretmenlik uygulamasının bir parçası olarak algılamalarını zorlaştırmış ve bu hususta bir değerlendirme 
yapmalarını engellemiş olabilir. Son olarak öğretmen adaylarının olumsuz değerlendirme yaptıkları taktirde bunun 
başarı notlarına yansıyabileceğini düşünmeleri de bir gerekçe olarak gösterilebilir..

Bu çalışma, Giresun Üniversitesinde ve sınırlı sayıda öğretim elemanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Başka 
üniversitelerde ve daha fazla öğretim elemanı görüşleri alınarak araştırmanın tutarlılığına bakılabilir. Ayrıca elde 
edilen sonuçlar Giresun Üniversitesiyle  karşılaştırılabilir.



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                  ISBN: 978-605-364-273-2  536

KAYNAKLAR

Alkan, C. ve Hacıoğlu, F. (1995). Öğretmenlik Uygulamaları, Ankara: Önder Matbaacılık.

Alkan, C. ve Hacıoğlu, F. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları, Ankara: Alkım Yayınevi.

Beck, C., ve Kosnik, C. (2002). Components of a Good Practicum Placement: Student Teacher 

Preceptions, Teacher Education Quarterly, 29(2), 81–98.

Brooks, V. (2006).  A ‘quiet revolution’? The impact of Training Schools on Initial Teacher Training Partnerships, Journal of 
Education for Teaching, 32(4), 379–393. 

Brooks, V., ve Sikes, P. (1997). The Good Mentor Guide: Initial Teacher Education in Secondary Schools, London: Open 
University Press.

Burton, D. (1998). The Changing Role of The University Tutor within School-Based İnitial         Teacher Education: İssues 
of Role Contingency and Complementarity within a Secondary        Partnership Scheme, Journal of Education for 
Teaching, 24(2), 129–146.

Çepni,  S.  (2007).  Araştırma  ve  Proje Çalışmalarına  Giriş, (Genişletilmiş  Üçüncü  Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Dursun, Ö. Ö.  ve  Kuzu,  A. (2008).  Öğretmenlik  Uygulaması  Dersinde  Yaşanan  Sorunlara  Yönelik Öğretmen  Adayı  ve  
Öğretim  Elemanı  Görüşleri, Selçuk Üniversitesi Ahmet  Keleşoğlu  Eğitim Fakültesi Dergisi, 25:159 -178.

Gözütok, F. D. (1991). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Formasyonu Açısından Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması, 
[Needs Assessment of Secondary School Teachers’ Educational Needs  from the Viewpoint of  Teaching Certifi cation.] 
İstanbul  Eğitimde  Nitelik  Geliştirme  Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri, 214-217.

Güzel, H., Cerit Berber., N., Oral, İ. (2010). Eğitim Fakültesi Uygulama Okulları İşbirliği Programında Görevli Öğretmenlerin 
ve Öğretim Elemanlarının Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi,  Cilt:18 No:1, 
19-36.

Hall, G. E. ve Hord, S. M. (2006). Implementing Change: Patterns, Principles and Potholes, 2nd

Edition, Allyn and Bacon, Boston.

Köksal, N. (2005). Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamındaki Uygulamaların Sınıf Öğretmenlerine Katkıları, XIV. 
Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim  Fakültesi, Denizli, 596- 599.

Kuş, E. (2003). Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara: Anı Yayıncılık.

Sağlam, A.Ç. ve Sağlam, M. (2004). Öğretmenlik Uygulaması ve Okul deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı: 305,        18- 25.   

Saratlı,  E. (2007). Okul  Deneyimi-I Dersi Uygulamasında  İlköğretim  Fen  Bilgisi  Öğretmen Adaylarına Sunulan 
Danışmanlık Hizmetinin Yeterliliği (Siirt İli Örneği), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 
Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kavcar, C. (2003). Alan Öğretmeni Yetiştirme, Eğitimde Yansımalar  : VII Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme 
Ulusal Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas, 10-12.

Şahin, E. (2005). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adayları ve Öğretmenleri İçin Uygulama Kılavuzu, Ankara: Anı  Yayıncılık.

Yıldırım,  A.  ve  Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin  Yayıncılık.

Yıldız, H. (2006). YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kapsamında Yer Alan       Okul Deneyimi-II 
Etkinliklerinin Değerlendirilmesi (Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi Örneği),  Cumhuriyet  Üniversitesi  Sosyal  
Bilimler  Enstitüsü Yüksek  Lisans  Tezi,  Sivas.      

YÖK/DÜNYA BANKASI. (1998). Fakülte-Okul İşbirliği, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen 
Eğitimi, Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

YÖK. (1999). Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon, Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi.

YÖK. (2004). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara.



 

3rd Internati onal Conference
on New Trends in Educati on and Their Implicati ons

26-28 April, 2012 Antalya-Turkey     ww.iconte.org

Pegem Academy Publising (Pegem Akademi Yayıncılık) Ankara – Turkey                                     ISBN: 978-605-364-273-2  537

ÖĞRENCİLERİNİN SINAV NOTLARI DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

EVALUATING THE DISTRIBUTION OF EXAM GRADES:

A CASE OF CIVIL ENGINEERING STUDENTS

Barış Yılmaz*                                                             Tamer Yılmaz**

Özet

Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nde aynı öğretim üyesi tarafından verilen Hidroloji ve İstatistik derslerinin 2009-
2010 öğretim yılı ders başarı ve ders geçme notlarının dağılımı incelenmiştir. Bu amaçla her 
iki derse ait sınav notları kesikli değişken olarak değerlendirilerek frekans grafi kleri çizilmiş 
ve yorumlanmıştır. Frekans grafi klerinden ders başarı ve ders geçme notlarının sağa çarpık 
olduğu gözlenmiş, bu görsel bilgiler ilgili dersler için hesaplanan çarpıklık katsayılarının 
sayısal değerleri ile de örtüşmüştür. Hidroloji dersi; ders başarı ve ders geçme notları çarpıklık 
katsayıları sırası ile 0.41 ve 1.36, İstatistik dersi; ders başarı ve ders geçme notları çarpıklık 
katsayıları yine sırası ile 0.91 ve 1.28 hesaplanmıştır. Bu sonuçlar öğrencilerin yaklaşık %60’ının 
derslerden sadece geçer not almayı amaçladıklarını göstermiştir.

Anahtar kelimeler: başarı notu, kesikli değişken, frekans grafi ği

Abstract

In this study, the distribution of course grades and passing grades of Hydrology and Sta-
tistics courses given by the same faculty member of the academic year 2009-2010 in the Celal 
Bayar University Department of Civil Engineering were examined. For this purpose, each exam 
grades of the courses are evaluated as discrete variables, and drawn frequency graphs are in-
terpreted. Frequency plots of the grades were observed to be skewed to the right, and this visual 
information about the courses overlapped with the numerical values of the coeffi cients of skew-
ness. The skewness coeffi cients of course grades and passing grades were determined as 1.36 
and 0.41 for Hydrology course, respectively; while the skewness coeffi cients of course grades 
and passing grades were determined as 0.91 and 1.28, respectively. These results are indicated 
that approximately 60% of students intend to receive a suffi cient grade for courses.

Key words: passing grade, discrete variables, frequency chart

* Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, baris.yilmaz@bayar.edu.tr
** Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, tamer.yilmaz@bayar.edu.tr
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GİRİŞ

Değişik mühendislik dallarında, araştırma ya da ölçmeler sonucu elde edilen değerler birbirinden farklı ve 
dağınıktır. Bu birbirinden farklı ve dağınık değerleri iki mühendislik alanıyla ilgili birer örnekle açıklayalım. 
Bunlardan ilki (Tablo 1), çevre mühendisliği ile ilgili olup İzmir-Karşıyaka Hava Kalitesi Gözlem İstasyonunda Şubat 
2010 ayında ölçülen günlük hava kirletici PM değerleridir (ÇŞB,2011). Diğeri ise (Tablo 2), meteoroloji mühendisliği 
ile ilgili kesikli bir değişken Manisa’da son 30 su yılı (1979-2008) yağışlı gün (P ≥ 0.1 mm) sayısı değişkenleridir 
(MMİM,2009). 

Tablo 1. İzmir-Karşıyaka Şubat 2010 ayı günlük PM değerleri (μg/m3)

34 37 87 43 53 63 22
22 50 56 89 62 32 34
24 15 48 63 121 42 50
95 32 38 38 97 33 26

Tablo 2. Manisa’da son 30 su yılı yağışlı gün sayısı

Su yılı Yağışlı gün sayısı Su yılı Yağışlı gün sayısı Su yılı Yağışlı gün sayısı
1979 99 1989 62 1999 96
1980 103 1990 64 2000 70
1981 93 1991 82 2001 75
1982 90 1992 60 2002 77
1983 78 1993 74 2003 87
1984 101 1994 66 2004 75
1985 77 1995 93 2005 80
1986 71 1996 85 2006 76
1987 81 1997 75 2007 46
1988 92 1998 89 2008 65

Yukarıdaki tablolardan anlaşılacağı gibi, İzmir-Karşıyaka istasyonunda ölçülen ve Tablo 1’de gösterilen N=28 
adet günlük PM kirliliği değerleri 15 – 121 μg/m3 arasında,  Manisa’da son 30 su yılı yağışlı gün sayısı ise 46-103 
arasında değişmiştir (Tablo 2). Bu bildiride araştırma konusu seçilen ders notları da Tablo 2’deki örnekte olduğu gibi 
kesikli değişkendir. Buna örnek olarak CBÜ Müh. Fak. İnş. Müh. Bölümü Hidroloji dersi 2009-2010 öğretim yılı 1. 
öğretim öğrencilerinin ders başarı notları (N=47) verilmiştir (Tablo 3). Tablo 3’ün incelenmesinden de anlaşılacağı 
gibi başarı notları 12 ile 88 arasında değişmektedir.

Tablo 3. Hidroloji dersi başarı notları

72 66 60 60 64 77 48 40

65 47 68 63 77 12 71 60

35 20 48 52 64 60 80 67

69 75 60 75 77 60 81 61

70 72 61 66 60 37 79 68

68 33 78 60 46 88 84
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Yukarıdaki üç örnekte görüldüğü gibi birbirinden farklı ve dağınık değişkenlerden biri olan ders başarı ve ders 
geçme notlarını değerlendirip yorumlanabilir hale getirmede izlenecek yol ve uygulanacak yöntemler bu bildirinin 
konusunu oluşturmuştur.

YÖNTEM

Bu çalışmada, 2009-2010 öğretim yılı 1. ve 2. öğretim öğrencileri Hidroloji ve İstatistik ders başarı ve ders geçme 
notlarının dağılımları değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın ilk aşamasında, araştırma dersleri olarak seçilen Hidroloji ve İstatistik dersi 1. ve 2. öğretim 
öğrencileri ders başarı ve ders geçme notları arasında fark olup olmadığı varyans analizi ile kontrol edilmiştir (Yılmaz, 
2002). Analiz sonucu 1.ve 2. öğretim öğrencilerinin ders notları arasında fark olmadığı görülmüş ve her iki öğretim 
öğrenci notları bir örneğin elemanı olarak değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu değerlendirmede, ders başarı ve ders geçme notlarının ortalama etrafında simetrik dağılıp dağılmadığı denklem 
(1) de verilen çarpıklık katsayısı ile kontrol edilmiştir. 

Csx = 3
xm  / 3

xS                   (1)

2)/N1)(N(N

)( 3
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−−

−

=
∑

=

N

i
i

x
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m                  (2)

İkinci aşamada ders başarı notu; <60, 60-69, 70-79, 80-89 ve 90-100 olmak üzere 5 sınıfa, ders geçme notu 60-69, 
70-79, 80-89 ve 90-100 olmak üzere 4 sınıfa ayrılarak ve her sınıfa düşen öğrenci sayısı (ni) toplam öğrenci sayısına 
(N) bölünerek sınıfl arın frekansı (fx= ni / N) hesaplanmıştır. Gerek ders başarı gerekse ders geçme notları frekans 
sınıfl arı arasında olan benzerliğin önemlilik kontrolunda regresyon analizinden yararlanılmıştır (Yılmaz, 2002).

BULGULAR

Birinci ve İkinci Öğretim Öğrenci Notları

Araştırma dersleri notlarının (Hidroloji ve İstatistik) birinci ve ikinci öğretim öğrencileri arasında fark olup 
olmadığı varyans analizi ile kontrol edilmiştir. Yapılan bu kontroller sonucu ders geçme ve ders başarı notları arasında 
fark olmadığı görülmüştür. Yapılan kontrollerden sadece Hidroloji dersi başarı notları varyans analiz sonuçları Tablo 
4 de gösterilmiştir.

Tablo 4. Hidroloji dersi başarı notları varyans analizi

Varyasyon 
kaynağı

Serbestlik 
derecesi Kareler toplamı Kareler 

ortalaması
İstatistikler

F p

Öğretimler 1 652 652 2.20 0.142

Hata 95 28196 297

Genel 96 28848
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1. Öğretim N1=47            1X =61.47            SX1= 16.05

2. Öğretim N2=50            2X =56.28            SX2= 18.26

Tablo 4 ün incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi; ders başarı notları için hesaplanan p istatistiğinin p=0.142 
> 0.05 olması 1. ve 2. öğretim öğrencileri ders başarı notları arasında fark olmadığını göstermektedir. Bu sebeple 
değerlendirmede örnek eleman sayısı N1+N2 = 47+50 = 97 alınmıştır. 

Araştırma Dersleri Frekans Grafi kleri

Araştırma derslerine ait notların dağılımları hakkında bilgiler edinmek için ilgili derslere ait notların frekans 
grafi kleri çizilmiş ve yorumlanmıştır. Frekans grafi kleri çizimi için ilk aşamada ders başarı notları frekansları (Tablo 
5) ve ders geçme notları frekansları (Tablo 6) hesaplanmıştır. Bu çizim için ilk aşamada başarı notları; <60, 60-69, 
70-79, 80-89 ve 90-100 olmak üzere 5 sınıfa ayrılmıştır. Daha sonra hers sınıfa düşen başarı not sayısı (ni) belirlenerek 
frekans (fx) ve eklenik frekans (Fx) değerleri hesaplanmıştır (Tablo 5). Aynı yöntem 4 sınıfa ayrılan ders geçme notları 
için de uygulanarak hesaplanan (fx) ve (Fx) değerleri Tablo 6 da gösterilmiştir.

Tablo 5. Ders başarı notları frekansları

Sınıf Başarı notu Hidroloji İstatistik

ni f
x
= n

i 
/N Fx ni f

x
= n

i 
/N Fx

1 < 60 30 0.31 0.31 24 0.24 0.24
2 60-69 42 0.43 0.74 46 0.46 0.70

3 70-79 17 0.18 0.92 19 0.19 0.89

4 80-89 6 0.06 0.98 9 0.09 0.98

5 90-100 2 0.02 1.00 2 0.02 1.00

Toplam N=97 1.00 N=100 1.00

Tablo 6. Ders geçme notları frekansları

Sınıf Geçme notu Hidroloji İstatistik

ni f
x
= n

i 
/N Fx ni f

x
= n

i 
/N Fx

1 60-69 42 0.63 0.63 46 0.60 0.60

2 70-79 17 0.25 0.88 19 0.25 0.85

3 80-89 6 0.09 0.97 9 0.12 0.97

4 90-100 2 0.03 1.00 2 0.03 1.00

Toplam N=67 1.00 N=76 1.00
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Tablo 5 den yararlanarak araştırma dersleri başarı notu frekans grafi ği (Şekil 1), Tablo 6 dan yararlanarak araştırma 
dersleri geçme notu frekans grafi ği çizilmiştir (Şekil 2). Şekil 1 ve 2 nin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi; ders 
başarı ve ders geçme notlarının dağılımı sağa çarpıktır. Yani sağa doğru uzayan bir kuyruk sözkonusudur. Bu görsel 
bilgiler denklem (1,2) ile hesaplanan çarpıklık katsayısı değerleri ile de örtüşmektedir. Denklem (1,2) ile Hidroloji ve 
İstatistik dersi başarı notları çarpıklık katsayıları sırası ile Csx=0.41, Csx=0.91 (Şekil 1), ders geçme notu çarpıklık 
katsayıları yine sırası ile 1.36 ve 1.28 hesaplanmıştır (Şekil 2). Ayrıca araştırma dersleri başarı ve ders geçme notları 
sınıfl arının frekansları arasında büyük bir benzerlik vardır. Nitekim bu benzerlik regresyon analizi ile bulunan r, t ve 
p istatistikleri ile de kanıtlanmıştır (Tablo 7). Araştırma dersleri ders başarı ve ders geçme notları sınıfl arı frekansları 
için hesaplanan p değerlerinin p < 0.01 olması ilgili değişkenler arasında %99 güven düzeyinde anlamlı bir ilişki 
bulunduğunu göstermektedir. 
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Tablo 7. Araştırma dersleri frekansları ve istatistikler
Sınıf Ders notu Ders başarı (fx) Sınıf Ders notu Ders geçme (fx)

Hidroloji İstatistik Hidroloji İstatistik

1 < 60 0.31 0.24 1 60-69 0.63 0.60

2 60-69 0.43 0.46 2 70-79 0.25 0.25

3 70-79 0.18 0.19 3 80-89 0.09 0.12

4 80-89 0.06 0.09 4 90-100 0.03 0.03

5 90-100 0.02 0.02 Toplam 1.00 1.00

İstatistik t =7.0     p=0.006  r = 0.971 İstatistik t =25.01   p=0.002  r = 0.998

Farklı Geçme Notu Frekans Grafi ği

Bu çalışmada aynı araştırma dersleri için fakültede 2008-2009 öğretim yılı öncesi uygulanan 50, sonrası 
uygulanan 60 ders geçme notu dağılımı da incelenmiştir. Ders geçme notunun 50 olduğu 3 öğretim yılı (2004/5, 
2005/6 ve 2006/7) ortalama değerleri Şekil 3 de gösterilmiştir.
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    Şekil 3. Ders geçme notu 50 için frekans grafi ği

Şekil 2 ile Şekil 3 ün karşılaştırılmasından anlaşılacağı gibi; geçme notunun 10 puanlık ilk sınıfında (50-59 ve 
60-69) öğrencilerin %60 ı yer almaktadır. İkinci 10 puanlık grupta bu oran %25 civarındadır. Sonuçta başarı notunun 
50 den 60 a yükseltilmesi geçme notu ortalamasını 50-59 aralığından 60-69 aralığına çekerken, sağa olan çarpıklık 
üzerinde önemli bir değişiklik yaratmamıştır (Yılmaz, 2005). 

SONUÇLAR

1. İnş.Müh. 1. ve 2. öğretim öğrencileri notları arasında istatistiksel anlamda fark yoktur.

2. Öğrencilerin ders başarı ve ders geçme notlarının dağılımı sağa çarpıktır.

3. Ders geçme notunun 50 den 60 a çıkartılması, sadece öğrencilerin ders geçme notunun ortalamasını 
yükseltirken, not dağılımında değişiklik yaratmamıştır.

4. Derslerden başarılı olan öğrencilerin %60 ı ilk 10 puanlık başarılı sınıfta yer alırken, ikinci 10 puanlık 
başarılı sınıfta bu oran %25 e düşmektedir.
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ELECTRONIC TESTING SYSTEM IN GRADING OF KNOWLEDGE OF 

GENERAL PHYSICS

Kapanadze D.S.*

 
     Zhvania T.G.**

   
    Bzhalava T. N.***

 
   Tsirekidze  M. A****

Abstract 

The subject of thinking for educational society and sciences all over the world is the process 
of education. Important component of education process is the assessment of knowledge. Meth-
ods of testing, especially the methods based on information technologies, became more popular 
and applicable. The electronic testing as an effi cient and economical method obtains the par-
ticular importance in educational institutions, where th  e knowledge of great number of students 
should be assessed in comparatively short time. Objectivity, common criteria of grading, equal 
conditions for students are the main principals of motivating in choosing the electronic testing 
systems. The Lear   ning Management System (LMS-Moodle) is used for achieving the intended 
educational goals. The structure of Questions Bank, types of questions and the formation of 
Quizzes   are considered. Statistics and analysis of results of testing about 2000 students of dif-
ferent faculties in general physics are proposed. Findings are applicable to other educational 
programs as well.  

Keywords: e-Learning, Testing, Statistical analysis, Physics education 
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1. INTRODUCTION

The subject of thinking for educational society and educational sciences all over the world is the process of 
education. Objective as    sessment o  f knowledge and technical skills developed in teaching is an important part of 
education process. Side by side with classical methods of assessment of knowledge, the method of testing becomes 
more popular and wide-spread [1, 2].  Methods of testing based on information technologies, especially on electronic 
testing systems, obtain the particular importance in educational institutions, where the knowledge of great number of 
students should be assessed in comparatively short time. Objectivity,   common criteria of grading, equal conditions 
for students in a testing process are the main principals motivating us in choosing the electronic testing system for 
knowledge assessment. The Learning Management System (LMS-Moodle) is well-known as an effi cient and fl exible 
system easily applicable to various educational programmes [3]. Therefore, LMS-Moodle is proposed for knowledge 
grading in general physics. 

2. FORMULATION AND METHOD OF DECISION

Conti ngent of students in Georgian Technical University (GTU) is about 15 000. Knowledge assessment of such 
a large quanti ty of students requires the signifi cant ti me resources of academic staff  and fi nancial resources as well. 
Educati onal process lasts during two semesters in an academic year. For a semest  er curriculum predetermines - 
fi ft een weeks of training and knowledge assessment by means of two testi ng inter-semestrial and two exams main 
and additi onal. Using e-testi ng for knowledge assessment in general subjects (maths, physics, and chemistry) 
becomes objecti ve necessity in reality of GTU. 

LMS-Moodle contains well-developed testi ng module widely used in e-testi ng. On the other hand, “quiz” is 
known as the tool consisti ng of the system of stati sti cally equalized questi ons (test tasks), a standardized executi on 
procedure, pre-processing technology of results and analysis [4].  Using LMS-Moodle one can: 

1) construct the   structured bank of questions, which makes possible to insert questions in quiz manually or 
automatically in a random way;      

2) set time limit in the testing procedure;    

3) shuffl e questions in quiz and also shuffl e within questions;   

4) pass the quiz one or several times (allowed attempts). In the latter case different grading methods (e.g. highest, 
average, last) may be used;     

5) attach the comments and feedback to each correct and/or incorrect answer; 

6) review the re  sults and comments. 

System (LMS-M   oodle) makes possible to generate many options in the same quiz quickly and easily, if Questions 
Bank is well-structured and large enough, as well as to analyse each   question after testing for the purpose of improving 
the quality of questions. 

Formation of quizzes is labour-intensive process. Main and important part of this is the process of creation of 
scientifi cally-grounded questions.  Choice of topics, defi nition the criteria for grading of questions and rating of 
quiz as one whole is the subject of discussion, analysis and agreement of an academic staff.  Process of creation of 
questions passes through the stages such as:  planning, formulation of pre-test questions, approbation of questions, 
analysis and correction of questions.

Formati on of   quizzes is mainly based on Questi ons Ban  k.  In this pa  per we emphasise the problems concerning 
the Questi ons Bank and stati sti cal analysis of quiz characteristi cs. 

We propose for consideration the structure and the hierarchy   of the Questions Bank in general physics used for 
knowledge grading in GTU (see Fig. 1). 
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The Questi ons Bank is constructed of diff erent levels. The fi rst three levels are built on themati c principle, 
the    fourth is built on complexity   pri  nciple within an each topic. The fi rst level is built of six categories (mechanics, 
molecular physics, etc.), the second is built of two / three subcategories, the third is built of two - four subcategories, 
the fourth is built of four subcategories   called “simple”, “medium”, “complicated”, “calculated” subcategories. Each 
subcategory contains from 20 to 50 questi ons of diff erent types. The Questi ons Bank in general physics contains the 
questi ons of following types:  

1) Multi ple Choice; 2) Matching Questi ons;  3) Numerical Questi ons;  4) Calculated Questi ons; 5) Short Answers;  
6)  True/False;

The variety of types and considerable quanti ty of questi ons makes possible to diff erenti ate and grade the 
questi ons.  For grading are used the test scores.  The total score for quiz is determined by the number of questi ons in 
quiz and by the test scores corresponding to each questi on. 

Here are presented examples of some questions of different types used in the fi rst inter-se  mestrial testing in 
general physics.   

Question type (1). Multiple Choice – one correct answer.

Question text: The rate of change of momentum of a body is equal to:  

Set of answers:   a) the acceleration b) the velocity  

c) the mass    d) the net force applied to it 
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Question type    (1) . Multiple Choice – multiple answers (e.g. three correct answers).

Questi on text:   Determine the relati on between the linear ( S ,V , τa ) and angular (ϕ , ω , ε ) 

                               quanti ti es of a rotati ng body (T is the period of rotati on, R  - radius of circle).

Set of answers: a)  ϕ=S T  b) ω=V T  c)  τ ε=a T
 

d)  ϕ=S R  e)  
ϕ

=S
R

   f)  
ω

=V
R  

g) ω=V R  i)  τ ε=a R
 

k)  τ
ε

=a
R

Question type (2) . Matching Question.

Questi on text:   Match the formulas the physical quanti ti es characterizing the rotati onal moti on of  a body  

                                ( I  is the moment of inercia, ϕ  - angle, t - ti me).    

a)
d
dt
ϕω =

 
      b) 

ϕε =
2

2

d
dt

      c) ω=L I          d) ε=M I
  

Corresponding answers:  a) instantaneous angular velocity   b) instantaneous angular acceleration

                                        c)  angular momentum    d) net torque 

Question type (3). Numerical Question - answer must be written down into the data fi eld.  

Questi on text:   Displacement ( s ) as a functi on of ti me ( t ) has the f orm:  3 24 3 5 .S t t t= + +

Calculate the accelerati on at the moment 3t = s.  

Question   type (4). Calculated Question - answer must be written down into the data   fi eld. 

Dataset of parameters {m, a}, range of values (e.g. {m} and {a}), formula for the answer are predetermined.    

Question text:    A body of mass {m} kg in an elevator accelerates downward. The magnitude of acceleration

Is  {a} 2/m s . Determine the weight of the body.   

3.  FINDINGS AND DISCUSSION    

In this part of paper we present the quiz structure used for the fi rst inter-semestrial testing in g  eneral physics.

Quiz consists of 17 questi ons of diff erent types. Questi ons are chosen from the fi rst fi ve themati c categories in a 
random way. The principle of choice is defi ned as follows: one questi on from each subcategory (“simple”, “medium”, 
“complicated”) of every topic plus two “calculated” questi ons. Each of the questi o  ns are graded, thus the score for a 
“simple” questi on is 0.5, f  or  “medium” – 1.0, for “complicated” – 1.5, for  “calculated” – 2.5. The total score of the 
quiz for the fi rst inter-semestrial testi ng must be equal to 20. 

The system LMS-Moodle and quizzes formed in an abovementi oned way were used for e-testi ng in general 
physics. During the fi rst inter-semestrial testi ng i  n 2010 and 2011 academic years have been assessed the number of 
students 1876 and 1696, correspondingly.        

Results of the fi rst inter-semestrial testing in general physics are given in Clustered Columns form, representing 
the score-frequency distribution in 2010  (see     Fig. 2) and 2011 (see Fig.3) years. 
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One can see a frequency distribution, which simply shows how many times a certain event (e.g. score) occurred.  
A Probability (normal) distribution says how many times it should have occurred.  Probability (normal) distribution is 
a theoretical counterpart to the frequency distribution. 
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Based on real frequency distribution we have used the mathematical statistics methods for estimation of main quiz 
characteristics such as mode, median, arithme  tical mean (average), dispersion, standard deviation, excess kurtosis, 
asymmetry. 

Computations of quiz characteristics are carried out for two academic years (2010 and 2011), results are given 
in Table 1.      

Table 1:  Quiz  Characteristics

Characteristics 2010 2011

Mode 7.00 6.00

Median 7.50 8.00

Arithmetical mean 7.78 8.55

Dispersion 9.58 16.93

Standard deviation 3.10 4.11

Asymmetry 0.40 0.48

Excess kurtosis -0.70 -0.41

  Analysis of quiz characteristics allows us to examine and evaluate the quiz as a tool assessing the level of 
knowledge. The fi ndings are proposed below. 

Mode is the number that occurs most often (frequently) in a data set or a probability distribution.  In our case 
mode is equal to 7.0  in 2010, and 6.0  in 2011.   

Median is described as the numerical value separating the higher half of results, from the lower half.  As we see 
this value has increased from 7.5 to 8.0.   

  Arithmetical mean is the average of   all individual results (scores), which has increased from 7.78 to 8.55, 
corresponding to 2010 and 2011 academic years.  As it was expected arithmetical mean differs from the mode.  
Increasing of arithmetical mean indicates on process of  improving  teaching methodology.      

Dispersion and Standard deviation – show the variability of test scores data from the arithmetical mean of ones.  
A low standard deviation indicates that the data points tend to be very close to the mean, whereas high standard 
deviation indicates that the data points are spread out over a large range of test scores data. Dispersion is commonly 
used for elaboration of standard quizzes.  

Asymmetry indicates how the curve of test scores distribution differs from symmetry of normal distribution curve.  
  Asymmetry is positive if a large part of students get high test scores, otherwise asymmetry is negative.   Asymmetry is 
positive if the quiz is constructed of simple questions.    Asymmetry of well-balanced quiz is near to zero.

  Excess kurtosis (peakedness factor) is a descriptor of the shape of a probability distribution. For normal 
distribution   excess kurtosis is zero. A distribution with positive excess kurtosis has a more acute peak around the mean 
and fatter tails.  A distribution with   negative excess kurtosis is called platykurtic and has a lower, wider peak around 
the mean and thinner tails. The negative excess kurtosis indicates on insuffi cient number of students whose test scores 
are close to the arithmetical mean.  In our case excess kurtosis is negative, however the result are improved in 2011.

Analysis of   quiz characteristics shows that frequency distribution is in line with statistic distribution, but differs 
from theoretical (normal) one.    It means that the quiz and the level of test-taker’s knowledge do not fi t, however we 
think that simplifying the test questions is not the best way for achieving the intended education level. Elimination 
of stylistic errors, improvement of terminology, determination of symbols is the acceptable method for creating the 
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effi cient questions. Study of quiz characteristics is   signifi cant for constructing the scientifi cally-grounded quizzes.  
  Research   activity is necessary to achieving the high results in a process of grading and knowledge assessment and we 
intend to intensify it in future.        

4. CONCLUSION   

  Structured Questions Bank of about 2500 questions of various types in general physics is created. Quizzes fl exible 
to any conditions and requirements of knowledge and grading can be formed in comparatively short time.  Statistical 
analysis of results for the fi rst inter-semestrial testing in general physics is carried out. 

Comparing the quiz characteristics of 2010 and 2011 academic years displays the improvement of quiz 
characteristics. Frequency distribution of test scores approximately is near to theoretical (normal) statistical distribution.  
  The Questions Bank is scientifi cally justifi ed. Quiz based on structured Questions Bank is a powerful tool applicable 
for individual assessment of quality of test-taker’s knowledge.       

  Learning Management System (LMS-Moodle) and the quizzes created in GTU give great opportunity to develop  
e-Learning and  individual teaching programs as well. 
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİYLE İLGİLİ KAVRAMLARI AN-

LAMA DÜZEYİ VE ASTRONOMİ DERSİNİN EĞİTİM İÇİN ÖNEMİ

Tugay Keçeci*

Özet

Bu çalışmanın amacı, bilhassa ilk ve ortaöğretim düzeyi öğrencilerinin astronomiye dair 
en temel kavramlarını anlama düzeylerini ve bu kavramlarla ilgili yanılgılarını tespit etmek-
tir. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 24.04.1992 tarihli 98 numaralı 
kararına göre 10. ve 11.sınıfl ar için seçmeli bir ders olarak okutulması istenilen “Astronomi 
ve Uzay Bilimleri” dersinin, önemi ile eğitim ve öğretim sürecine olan katkıları konusunda 
değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Astronomi eğitimi, astronomi, kavram yanılgısı.

Abstract

The purpose of this study is the fi rst and secondary level students, especially the most basic 
concepts of astronomy misconceptions about these concepts and to determine the level of under-
standing. Thus, Ministry Of National Education according to Decision No. 98 dated 24.04.1992 
the Board of Education 10 and taught as an elective course for 11.sınıfl ar desired “Astronomy 
and Space Science” course, the importance of education and training will be assessed on their 
contribution to the process.

Key words: Astronomy education, astronomy, misconception.

* BTK Akademi, Matematikçi-Astronom. btkececi@gmail.com 
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1. GİRİŞ

Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de halen seçmeli bir ders olarak ders listelerinde var olarak görünen ama 
çeşitli sebeplerden ötürü nerdeyse hiçbir okulun hiçbir dönemi içinde açılamamış olan Astronomi dersinin etkinliği 
ve öğrencilerin eğitimleri üzerine olan etkileri konusunda kısa bir değerlendirme sunumu yapılacaktır. Ardından 
Astronomi dersinin yerine ilgili konuları kendi müfredatlarında verdiği iddia edilen sosyal bilgiler ve fen bilgisi 
derslerinde işlenilen ve çoğunluğu genel kültür düzeyinde bile kolayca öğrenilebilecek olan bazı astronomi 
kavramlarının bilinirliğine dair yapılan bir araştırma çalışmasına geçiş yapılacaktır.

Bu araştırma süresince, Ankara ili merkezinde bulunan çeşitli okulların ilköğretim 6 ve 11. sınıfl arında okuyan 
farklı düzeyde ve rastgele-gönüllülük esasına göre seçilen öğrencilere, astronomiyle ilgili; evren, güneş sistemi, 
gezegen, yıldız, uydu, yörünge ve güneş gibi temel kavramlara dair bilgi ve anlamlandırma düzeylerine yönelik bir 
takım sorular içeren anket çalışması yapılmıştır. Araştırma süresince temel ölçü birimi olarak kavram bilgisi baz 
alınmıştır. Zira kavram; insan zihninde anlamlı hale gelen farklı obje ve olguların değişebilen ortak özelliklerini 
temsil eden bir bilgi yapısı (Ülgen, 2001) olması nedeniyle, kavramların, konuya dair ölçümlenme yapılmasında değer 
taşıyacak en net ölçü birimi olacağı düşünülmüştür. Bu gerekçeyle sonuç bölümünde yapılacak çıkarım ve öneriler 
için de elde edilen kavram bilgisi anket değerlendirmesi sonuçları temel alınmıştır.

Araştırma için seçilen kavramlar, ilköğretim sosyal bilgiler ve fen bilgisi müfredat programlarında yer alan 
konuların içinden alınmıştır. Araştırma boyunca nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanılması esas 
alınmıştır. Bu itibarla hazırlanan ankette yer verilen sorular daha çok, kısa cevaplı ve açık uçlu sorular şeklindedir. 
Araştırma sonuç ve değerlendirme aşamasına geçildiğinde, öncelikle yapılan bu anket değerlendirme sonuçlarına göre 
çıkarımlar yapılmaya çalışıldığı gibi, daha önce ulusal düzeyde yapılmış benzer nitelikteki az sayıda araştırmaların 
(Ekiz ve Akbaş, 2005; Şahin, 2001) değerlendirme sonuçlarına da göndermeler yapılmıştır. Araştırma sonunda, 
öğrencilerin yöneltilen kavramlara dair yeterli bilgi ve anlamlandırma düzeyinde olamadıkları ve bu kavramlarla 
ilgili birçok kavram yanılgısına düştükleri tespit edilmiştir. İlgili kavramlara dair yaşanan sorunun temel astronomi 
bilgisine dair yaşanan bilgi eksikliğinin bir sonucu olacağı görüşünden hareketle, ilgili alana yönelik program 
geliştirme uzmanlarına ve bu kavramların öğretimiyle görevli öğretmenlere bazı önerilerde bulunulmuştur. 

2. TÜRKİYEDE İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE ASTRONOMİ EĞİTİM ÖĞRETİMİNİN KISA 
TARİHÇESİ

Türkiye tarihindeki Astronomi Bilimi’ne yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde bilhassa Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde iyice ön plana çıkan pek çok büyük bilim insanı ve bilim merkezlerinin varlığından söz 
etmek mümkündür. Osmanlı Türkleri’nin modern astronomi ile ilk temasları 17. yüzyıl ortalarında başlamıştır (Unat, 
2009). Yakın Cumhuriyet Devri’ne gelindiğinde ise bu konuda bir takım değişimlerin yaşandığı gözlenmiştir. Örneğin 
Tanzimat’tan sonra, İdadi ve Rüştiye Mektepleri’nde okutulan astronomi bilgileri, 1937 yılına kadar bağımsız bir ders 
olma özelliğini korumuştur (Tunca, 2002). Örneğin, Lise Fen Kolunda bağımsız ders olarak okutulan “kozmografya” 
dersi bunlardan birisidir. 1937 den sonra, Matematik dersi içerisinde birkaç haftalık bir bölüm haline getirilmiş, ancak 
yine de zorunlu olarak öğretilmiştir. 1974 yılına gelindiğinde ise, parçalı bir halde de olsa zorunlu bir ders statüsünde 
olan Astronomi Dersi, bu tarihten sonra “seçmeli” bir ders olarak ayrılmıştır. Bu tarihten sonra, günümüze kadar 
devam eden süreç boyunca hep seçmeli ders olarak kalmıştır. İlginç olan taraf ise, birkaç örnek dışında bu ders 
açılmamıştır. Oysa Devlet Bakanlığı’nın 1983 yılında yayınladığı “ Türk Bilim Politikası 1983-2003” adlı kitabın 
daha birinci sayfasında astronomiye dair ciddi atıfl ar yer almıştır (Aslan, 2006): 

““ ...Bilim ve teknolojinin gerçek gücünü kullanmaya yönelen ülkeler, insanlık tarihinin kısacık bir döneminde, 
30-40 yıl içinde, insanlık için yeni ufuklar açmışlardır. Dünya yüzeyindeki bilgi öylesine hızla artmaktadır ki, her 7 
yılda bir ikiye katlanmaktadır. Evrenin gerçek başlangıcının keşfi ne yönenilmiştir.” ....”İnşa edilen radyo teleskop 
sayesinde ışığı 10-15 milyar yıl öteden bize ulaşan gök cisimleri tespit edilebilmektedir. Bir uzay aracı güneş 
sistemimizin en uzak gezegenine ulaşarak bize ışık hızıyla resim gönderebilmektedir” denmektedir. 

Tüm bunlara karşın Astronomi dersi seçilemeyen ve açılamayan bir seçmeli bir ders olarak kalmaya ve 
öğrencilerin eğitimlerine sağlanacak olan faydalardan uzak kalınmaya devam edilmektedir. 
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3. ARAŞTIRMANIN YAPILIŞ AMACI VE ASTRONOMİ DERSİNİN ÖRGÜN EĞİTİM İÇİN 
ÖNEMİ 

3.1. Astronomi Dersinin Örgün Eğitim İçin Önemi

1993’de ortaöğretim okulları için hazırlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri ders kitabının önsözünde (Aslan, Aydın, 
Derman vd, 1993) şöyle denilmektedir: “Evren, doğal laboratuvarların en büyüğü, astronomi de doğal bilimlerin 
ayrılmaz parçasıdır. Bilimlerin en eskisi ve özellikle uydu teknolojisi ile birlikte hızla gelişen en yenisidir. Gelişmeler, 
evren hakkında çok hızlı bilgi birikimi sağlamıştır. Hızla biriken bilgilerin değerlendirilmesi ve evrenin, uzaklık olarak 
daha derinliklerini ve zaman olarak da daha geçmişini öğrenme dürtüsü bu alana ilgiyi artırmaktadır”.  

1986 yılında tamamlanan TUG (Türkiye Ulusal Gözlemevi) yer seçimi çalışmalarından sonra Ulusal Gözlemevi 
kurulması için hazırlanan proje öneri taslağında ise astronomi için şöyle bir atıfta bulunulmaktadır (Aslan,2006): 
“Bilimler arasında insanın düşünce yapısına etkisi bakımından astronominin bir benzeri yoktur. İnsan aklının Evrenin 
yapısını öğrenmede gözlemleri kullanma becerisine en iyi örnek astronomi bilimidir. Astronomi gözlemevinin amacı 
Evrenin içeriğini, Evreni yöneten fi zik yasalarını ve Evrendeki değişimleri öğrenmektir.”  

Astronomi diğer bilimlerle iç içedir (Hacısalihoğlu, 2006). Astronomi ve uzay bilimleri, evrensel niteliği taşıyan 
yasaların görsel olarak ortaya konduğu, sınandığı, bilinen en büyük düzeyde bir uygulama laboratuvarı olması 
bakımından diğer tüm bilim dalları ile büyük bir birliktelik içinde olmaya devam etmektedir. Astronomi ile diğer 
temel bilim dalları-Fen Bilimleri arasındaki en belirgin bağlılık budur (Şekil-1). Örneğin; yıldızlararası gazda, soğuk 
yıldız atmosferlerinde ve gezegenlerde molekül oluşumu (Kimya); yıldız ve gezegen atmosferleri (Meteoroloji); 
gezegenlerin yüzeyleri ve iç yapıları (Jeofi zik); gök cisimlerinin model model hesapları (Bilgisayar ve Hesap bilimleri); 
alet geliştirilmesi ve mühendislik (Elektronik, Optik, Mekanik); kozmik ışınlar, Büyük Patlama Kozmolojisi (Parçacık 
Fiziği, Kuramsal Fizik)”; yıldızlarda enerji üretimi (Çekirdek Fiziği) gibi. Örneğin “sonsuz ne kadardır?” sorusuna 
cevap olarak evrenin boyutlarını, “sonsuz neresidir?” sorusuna da cevap olarak, bir uzay aracının evrende doğrultu ve 
yön değiştirmeden varabileceği noktayı kullanabiliriz.

 

Şekil-1: Astronomi’nin Diğer Bilimlere Göre Yeri. (Hacısalihoğlu, 2006)

3.2. Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersinin Genel Amaçları Ve Sağlayacağı Faydalar

MEB, Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığının 24.04.1992 tarih ve 98 sayılı kararı ile Astronomi ve Uzay 
Bilimleri dersinin genel amaçları belirlenmiştir. Bu amaçlar incelendiğinde görülmektedir ki, gerçekten Fen Bilimleri 
ile Astronomi ve Uzay Bilimleri konuları arasındaki ilişki çok açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur. Karar aşağıya 
aynen alınmıştır: 

“ Ortaöğretimde Astronomi Programı içerik ve kullanıldığı yöntemler açısından Matematik, Fizik, Kimya ve bir 
ölçüde Biyoloji programları ile ayni amaçları paylaşmaktadır. Bu derslerde görülen birçok yasanın doğal uygulama 
laboratuvarı evrendir. Bu laboratuvarın nasıl işlediğini anlamak astronominin amaçlarındandır. Buna ek olarak 
kendine özgü kavramları doğrultusunda da çeşitli amaçlar gütmektedir. Bunları özetle şöyle sıralamak mümkündür. 
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1. Astronomi Bilimine karşı toplum içinde olumlu bir tutum geliştirmek 

2. Bilimsel yöntemi öğretmek ve bu bilgilerle tümevarım-tümdengelim ilkelerini kavratmak, 

3. Günlük hayatta karşılaşılan bazı problemlere temel bilimler açısından yaklaşmayı öğretmek, 

4. Özellikle Matematik ve Fizik alanında edinilen kuramsal kavram ve problem çözme becerisini, doğadaki 
gerçek fi ziksel olaylara uygulamak,

5. Temel Bilimler arasında, ilk gelişen astronomi biliminin tarihsel gelişimini öğretmek, 

6. Bilimsel araştırma ve inceleme alışkanlığı kazandırmak ve sonuçlar hakkında yorum yapma yeteneğini 
geliştirmek, 

7. Yaratıcılık ve bilimsel düşünme yeteneğini geliştirmek, 

8. Üç boyutlu düşünebilme kavramını geliştirmek,

9. Zaman, konum ve sayılar arasındaki ilişkilerin kavranmasını sağlamak, 

10. Astronomideki hızlı teknolojik gelişmeler ve bunların temel bilimlerle nasıl etkileştiğini öğretmek, 

11. Dünya dışı yaşam ve olaylar hakkında gerçekçi ve bilimsel temellere dayanan fi kirleri kazandırmak.”

4. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ASTRONOMİYLE İLGİLİ KAVRAMLARI ANLAMA 
DÜZEYİ ARAŞTIRMASI

4.1. Araştırmanın Metodolojisi ve Aşamaları 

Araştırma süresince nicel ve nitel araştırma metodolojilerinin ve bunlara bağlı metotların bir çalışma içinde 
birlikte kullanılmasının araştırmanın doğasına uygun olmasından (Bryman, 1988; Ekiz, 2003) ve birden çok metodun 
kullanılmasının araştırmanın güvenirliliğinin arttırılması (Ekiz, 2003) tespitinden hareketle nicel ve nitel araştırma 
yöntemlerinin birlikte kullanılması esas alınmıştır. Bu itibarla, araştırmanın nicel boyutunda, örneklemi geniş 
tutabilmek adına, çoğunluğu açık uçlu sorulardan oluşan bir anket uygulamasının yapılması uygun görülmüştür. Diğer 
boyut olan nitel araştırma öğesi olarak da öğrencilerin astronomik kavramlar hakkında görüşlerini derinlemesine 
incelemek amacıyla mülâkat tekniği uygulanmıştır. 

Ankara merkezli tüm ilköğretim düzeyi okullarının araştırma evreni alındığı bu araştırmada örneklem kümesi 
olarak seçilen okullar, temel örneklem seçme yöntemlerinden biri olan “Randomize Seçim Yöntemi” (Kaptan, 1993) 
ile seçilmiştir. Zira, eğer evrende yer alan objeler benzeşik özellikler taşıyorlarsa ve eşit değişim özelliklerine sahip 
iseler, örneklemi rastgele yöntemi ile seçmede yarar vardır (Kaptan, 1993). Bu itibarla Ankara merkezinde yer alan 
ve ilköğretim düzeyinde hizmet veren bir dershaneye yapılan ziyaret sonrası, dershanelerinde kayıtlı öğrencilerin 
gittikleri okullarının adları alınmış ve örneklem gurubu olarak bu okullar kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında 
oluşturulan okullar listesinden, il merkezinin farklı bölgelerinde bulunan ve sosyoekonomik çevresi farklı olan 
okulların içinden ilk 5 okul seçilmiş ve bu okullarda okuyan öğrenciler üzerinde izinli ve gönüllülük esasına göre 
belirlenmiş 200 öğrenciye anket çalışması uygulanmıştır (bkz. Tablo-1). 

Tablo 1: Okullar ve Katılan Öğrenci Sayıları

Okul Sırası Okulun Adı Katılan Öğrenci Sayısı

1 Satuk Buğra İ.Ö.O 60

2 Yücetepe İ.Ö.O 50

3 Namık Kemal İ.Ö.O 50

4 Nebahat Keskin İ.Ö.O 20

5 Kent Koop İ.Ö.O 20
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4.2. Veri Toplama Metotları   

Araştırmada öğrencilerin bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla hazırlanmış, çoğunluğu kısa cevaplı açık 
uçlu sorulardan oluşan anket kullanılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin kavramlar hakkındaki görüşlerini daha 
derinlemesine incelemek amacıyla mülâkat metodu uygulanmıştır. Mülâkat yapılan öğrenciler, araştırmacılar 
tarafından örneklem kümesinde bulunan bir ilköğretim okulundaki 7. sınıf öğrencileri arasından, öğretmenlerinin 
tespiti ile, notları sınıf ortalamasının altında, üzerinde ve sınıf ortalamasında olan, sosyal iletişimi iyi olan öğrenciler 
arasından seçilmiştir. Bilhassa kavram anlama düzeyi ile ilgili çalışmalarda yaygın olarak kullanıldığı bilinen 
(Klein,1982; Sneider ve Pulos, 1983) mülakat tekniği ile amaç, öğrencilerin kavramlar hakkındaki bilgi düzeylerini 
tespit ederek yanlış anlamalara sebep olan nedenleri ortaya çıkarabilmektir. Bu amaçla yapılan mülâkat soruları ile 
araştırmada kullanılan diğer kavram soruları arasında paralellik sağlanabilmesi amacıyla tüm sorular benzer şekilde 
hazırlanmaya çalışılmıştır. Anket soruları uygulanmadan önce daha evvel yapılmış benzer çalışmalar göz önünde 
bulundurularak, gerekli görülen sorularda sorular ifade bozukluğu olan veya anlaşılma düzelerine göre yeniden 
düzenlenme yoluna gidilmiştir. Ayrıca öğrenciler için seçilen kavramları genel olarak onların ne düzeyde anladıklarını 
belirlemek amacıyla sorular, benzer çalışmada da olduğu gibi (Ekiz ve Akbaş, 2005); “Evren denince aklınıza ne 
geliyor?”, “Yörünge ne demektir?”, şeklinde yöneltilmiştir. 

Gerek anket gerekse mülâkat aşamalarına geçilmeden önce ise, ilgili öğretmen ve öğrencilere, yapılan çalışma 
hakkında özet bir bilgi verilmiştir. Öğrencilere yönelik görüşmelerde ise sorulara verecekleri cevapların notlarını 
etkilemeyeceği anlatılarak öğrenciler rahatlatılmaya çalışılmıştır. Bu itibarla da anket dağılımı ve cevaplanması 
aşamasında öğretmenleri sınıftan çıkarılmış ve toplanan anketlerde hiçbir şekilde kimlik bilgilerinin yazılmamasına 
dair telkinlerde bulunulmuştur. Mülâkatta kaydetme aracı olarak bilgisayarın ses kayıt programı kullanıldığından etik 
değer açısından öğrencilerden seslerini kaydetme konusunda izin alınmış ve seslerin de tıpkı yazılı dokümanlar gibi 
kimlik bilgileri içermeyecek şekilde düzenlenmesine özen gösterilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülâkat 
yöntemi kullanılmış daha önceden belirlenmiş ana sorular etrafında gerekli görülen yerlerde, yönlendirici olmamak 
şartıyla, “neden?” “niçin?” “biraz daha açıklar mısın?” gibi sorularla öğrencilerin anlamalarını ve düşüncelerini ortaya 
çıkarmada yardımcı olabilecek sorular sorulmuştur. 

4.3. Verilerin Analizi

Anket sonrasında verilen cevaplara göre öğrencilerin kavramları anlama düzeyleri ayrı kategoriler halinde 
incelenmiştir (Harwood ve Mcshane, 1996). Mülâkat sorularına verdikleri cevaplar de benzer kategorilere göre 
incelenmiştir. Bununla birlikte mülâkatlarda anlamama kategorisine uygun cevaplar olamadığından mülâkat 
analizlerinde bu kategoriye değinilmemiştir. Araştırma neticesinde ortaya konulan anlama seviyelerini gösteren 
kategoriler, ilgili literatürden de (Platten, 1995) yararlanılarak şu şekilde tespit edilmiştir:

1. (Tam) Anlama: Soru ile ilgili bilimsel cevabın bütün yönlerini içeren cevapları içermektedir.

2. Sınırlı Anlama: Geçerli olan bilimsel cevabın bir ya da birkaç yönünü içeren fakat bütün yönlerini içermeyen 
cevapları kapsamaktadır. 

3. Anlamama: Soruyu aynen tekrarlama, ilgisiz ya da açık olmayan cevaplar bu kategoride yer almaktadır. 

4. Yanlış Anlama: Geçerli olan bilimsel cevaplara alternatif olan öğrenci cevapları bu kategoride toplanmıştır. 
Bu kategorideki öğrenci cevapları çok değişik olabilir ve genellikle bilimsel gerçeklere uymayan farklı 
öğrenci anlamalarını içerir.

5. Cevap Ver(e)meme: Boş bırakma, “bilmiyorum” ya da “unuttum”, şeklinde verilen cevaplar bu kategoride 
toplanmıştır. 
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4.4. Bulgular ve Yorumlar
Yapılan anket neticesinde sorulan sorular, belirli konu başlıklarına sınıfl andırılmıştır. Her konu başlığında ise 

ilgili sorulara verilen cevaplara göre elde edilen ölçümleme değerleri anket ve mülakatlara dair ayrı sonuç tabloları 
halinde aşağıda sunulmuştur:

Tablo-2: Öğrencilerin Anket Sorularına Dair Genel Anlama Düzeyleri

N=200 Tam Anlama Sınırlı Anlama Anlamama Yanlış Anlama Cevap Ver(e)
meme

Soru-
lar f % f % f % f % f %

1 67 33.5 28 14 33 16.5 65 32.5 7 3.5

2 42 21 62 31 11 5.5 73 36.5 12 6

3 44 22 47 23.5 7 3.5 66 33 36 18

4 16 8 27 13.5 47 23.5 88 44 22 11

5 22 11 42 21 25 12.5 70 35 41 20.5

6 64 32 37 18.5 24 12 40 20 35 17.5

7 24 12 67 33.5 13 6.5 68 34 28 14

8 68 34 29 14,5 21 10.5 54 27 28 14

9 16 8 15 7.5 32 16 47 23.5 90 45

10 11 5.5 14 7 40 20 51 25.5 84 42

4.4.1. Evren Kavramına Dair Sorular ve İlgili Değerlendirmeleri

Öğrencilerin evren kavramını anlama seviyelerini ölçmek için onlara ankette iki soru yöneltilmiş, ayrıca 
öğrencilerle bu kavramla ilgili olarak mülâkat yapılmıştır. 

Soru-1: Evren denince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Tablo-2’de görüldüğü üzere bu soruya 200 öğrenciden yalnızca 67 tanesi, %33.5’lik bir yüzde oranıyla tam 
anlama kategorisine giren doğru bir cevap verebilmiştir. Verilen cevapların geneli incelendiğinde öğrenciler evren 
denildiğinde akıllarına ‘uzay’, “büyük boşluk” ya da “ içinde yıldızlar, gezegenler ve güneşlerin olduğu büyük bir yer” 
geldiğini söylemişlerdir. Bu soruya verilen cevaplarda dikkat çeken bir başka nokta ise nerdeyse tam anlama düzeyine 
denk bir miktarda öğrencinin tama aksi yönde yanlış anlama düzeyinde cevaplar vermiş olmasıdır. Bu veriler ışığında 
öğrencilerin evren konusunda genel bir kanaat düzeyinde bilgilerinin olmasına karşın bu kavram ile ilgili birçok 
yanılgının görüldüğü ve düzenli bir şekilde ifade etmeye yetmeyecek düzeyde kopuk bilgiler içerdiğini söyleyebiliriz. 

Soru-2: a-Evren b-Yıldız c-Gezegen d-Uydu

Yukarıda verilenleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.: 1………..  2…………  3…………….  4…………….

Soruya dair verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin sadece % 33.5’ine denk gelen 42 öğrencinin bu 
soruya tam anlama düzeyinde cevaplar vererek sıralamayı doğru bir şekilde yapmış olduğu görülmüştür. Verilen 
doğru cevaplar, bu kavramlara dair, en azından büyüklük açılarından da olsa yeter düzeyde doğru bilgilere sahip 
olduğunu göstermektedir. Bu soruda karşılaşılan en belirgin anlam hatalarının başında ise gezegenlerin ve uyduların 
büyüklüklerine dair yaşanan sıralama hatalarıdır. Nitekim katılan öğrencilerin % 36.5’i (73 kişi) bu tip sırlama hatası 
nedeniyle yanlış anlama sınıfında değerlendirilmişlerdir. Bu veriler ışığında öğrencilerin bu kavramlar arasındaki 
farkları ve bu kavramların özelliklerini tam olarak anlayamadıkları söylenebilir. 

4.4.2. Güneş Sistemi Kavramına Dair Sorular ve İlgili Değerlendirmeleri
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Öğrencilerin güneş sistemi kavramını anlama seviyelerinin ölçmek amacıyla ankette üç soru yöneltilmiş, ayrıca 
öğrencilerle bu kavramla ilgili olarak mülâkat yapılmıştır.

Soru-3: Güneş Sistemi ne demektir? Açıklayınız

Ankete katılan öğrencilerden 44’ü (%21’i) bu soruya tam anlama kategorisine giren cevaplar vermişler, güneş 
sistemini doğruya yakın bir biçimde açıklamışlardır; “Merkezde güneş ve onun etrafında dönen Dünyamız gibi 
gezegenlerin olduğu sistemin adı”, “güneş ve etrafında gezegenlerin dolandığı bir sistem”, biçiminde cevaplar 
vermişlerdir. Aynı soruya yanlış anlama düzeyinde cevap veren 66 öğrencinin (%33) ise bir kısmı Güneş sistemi 
konusunda uyumsuz bilgiler verirken bir kısmında ise güneşe dair hiçbir bilginin yer almaması dikkat çekici 
olmuştur: ”Gezegenlerin toplandığı yer” ya da “güneşlerin bir arada bulunduğu sistemin adı” tarzında ilgisiz cevaplara 
rastlanılmıştır. Bu soruya öğrencilerden 36 tanesi ise cevap vermemişlerdir. Bu soruyu cevapsız bırakan öğrencilerin 
bu kavramla ilgili görüşlerinin olmadığı veya bildiklerini ifade edebilecek kadar sözel yeteneklerinin gelişmediği 
kanısına varılabilir.   

Soru-4: Güneş Sistemi içindeki gezegenler niçin güneşin çevresinde dönerler? Açıklayınız

Bu soruya dair verilen cevaplarında en dikkati çeken durum, öğrencilerin nerdeyse yarısında fazlasının bu soruya 
ya yanlış vermeleri ya da hiç cevap vermemiş olmalarıdır. Katılımcı öğrencilerin 88 tanesi (%44) yanlış anlama 
düzeyinde ilgisiz cevaplar verirken 22 tanesi ise (%11) hiç cevap vermemişlerdir. Bir diğer ilginç sonuç ise bir önceki 
güneş sistemine doğru cevap veren öğrencilerden sadece 16’sının bu sorunun cevabı olarak güneşin oluşturduğu 
merkezi çekim gücü olabileceğine dair bir cevap verebilmiş olmasıdır. Bu verilerden hareketle öğrencilerin güneş 
sisteminin yapısı ve işleyişi konusunda temel bilgilerden yoksun olduğu söylenebilir. 

Soru-5: Güneş Sistemimizde kaç gezegen vardır? Sırasıyla yazınız.

Bu sorunun ankete eklenmesinin iki sebebi vardır: Öncelikli amaç; astronomiye dair en temel bilgi olması gereken 
ve bizimde içine bulunduğumuz güneş sistemimiz ve diğer komşu gezegenlerimiz hakkında genel kültür düzeyinde bile 
olsa ne düzeyde bir bilgiye sahip olunulduğunu tespit etmekti. İkincil amaç ise yakın zamana kadar Güneş Sistemi’nin 
en son gezegeni olarak bilinen Plüton’un 2009 yılında Prag’da toplanan 75 ülkeden 2 bin 500 astronomun yaptığı 
oylama sonucu konumunun gezegen statüsünden cüce gezegen statüsüne indirilmesi sonrası (Derman, 2011) güneş 
sistemindeki gezegenler sırasından çıkarıldığına dair ne derece bilgi sahibi olduklarını görebilmektir. Nitekim elde 
edilen anket sonuç tablosuna bakıldığında öğrencilerin sadece %11’lik bir kısmını oluşturan 22 kişinin hem gezegen 
sayısı hem de doğru sıralaması konusunda Tam anlama düzeyinde bir başarı elde edebilmiş olduklarını görürüz. 
Yanlış anlama düzeyinde tespit edilen 70 öğrencinin (%35) büyük bir kısmı (45 kişi) ne gezegen sayısı ne de sıralama 
konusunda doğru cevap verememiştir. 41 öğrencinin ise (%20.5) yanlış cevap yazmaktansa hiç cevap yazmamayı 
tercih edercesine yazmış oldukları cevapları sonradan silerek soruyu cevapsız bıraktıkları görülmüştür. 

4.4.3. Yıldız ve Gezegen Kavramlarına Dair Sorular ve İlgili Değerlendirmeleri

Öğrencilerin yıldız ve gezegen kavramlarını anlama düzeylerini tespit etmek amacıyla onlara ankette üç soru 
yöneltilmiştir.

Soru-6: Yıldız ile gezegen arasında ne fark vardır?

Tablo-2’de görüldüğü gibi ankete katılan 200 öğrenciden 64’ı (%32) bu soruya tam anlama kategorisine uygun 
düzeyde cevaplar vererek, kavramlar arasındaki farkı ve kavramların özelliklerini doğru bir biçimde açıklamışlardır; 
“yıldızlar patlamalarla kendi ışığını üretir ama gezegenlerde böyle olmaz”, “Yıldızlar etrafındaki uzayı aydınlatırken 
ısı ve ışık saçarlar. Gezegenler ise bir yıldız etrafında dönerler.”, türündeki cevaplar buna örnek olarak gösterilebilir. 
Öğrencilerden 40’ı (%20) yanlış anlama kategorisine giren cevaplar vermişler, yıldız veya gezegen kavramlarından en 
az biri hakkında tutarsız bilgiler vermişlerdir. Bu konuda yapılan en tipik hata yıldız ve gezegenlerin büyüklüklerine 
göre karşılaştırmak olarak göze çarpmaktadır. Örneğin; “gezegen daha büyüktür” diyen olduğu gibi “Yıldızlar 
büyüktürler ve çokturlar, gezegenlerse ise birer tanedir” türünde cevaplar verildiği görülmüştür. Diğer bir yanlış 
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anlama grubu ise aralarında hiç fark olmadığını söyleyen az sayıda öğrenci grubudur. Bu soruya, ankete katılan 
öğrencilerden 35’i (%17.5) cevap vermemiştir. 

Soru-7: Gezegen ve Uydu arasında ne farklar vardır?

Ankete katılan öğrencilerin sadece 24’ü (%12) bu soruya tam anlama düzeyinde doğru cevaplar verebilmiş iken 68 
kişi (%34) yanlış anlama düzeyinde tamamen ilgisiz cevaplar vermiş ya da bilmiyorum diye cevaplandırmışlardır. 28 
kişi (%14) ise cevaplandırmayarak boş bırakmıştır. Soruya yanlış cevap verenlerin nerdeyse tamamı uydu konusunda 
yanlış cevaplar vermişlerdir: Uyduyu “dünyaya sinyal gönderen bir alet” ya da “TV izlememizi sağlayan çanaklar” 
olarak tanımlayan bu grubun dışında kalan çok az bir öğrencinin ise uydu ve gezegen arasındaki farkları ya yaşam 
olması ya da birbirinin etrafında dönmesi konusunda yanlış cevaplar verdiği görülmüştür.

Soru-8: Güneş bir yıldız mıdır? Niçin? 

Katılan öğrencilerin 68’si (%34) bu soruya tam anlama kategorisine giren cevaplar vermişlerdir; “evet yıldızdır. 
Güneşte tıpkı diğer yıldızlar gibi sıcaklık ve ışık verir”, örneğinde olduğu gibi güneşin bir yıldız olduğunu ve çevresine 
ısı ve ışık yaydığını belirtmişlerdir. Öğrencilerden bazıları sınırlı anlama kategorisine girecek şekilde, güneşin bir 
yıldız olduğunu belirttikleri halde nedeni konusunda bir açıklama yapmamışlardır. 

Öğrencilerden 54’ü (%27) yanlış anlama kategorisine giren cevaplar vermişlerdir. Bu kavramlarla ilgili görülen 
belirgin yanlış anlamaların başında yıldızın ışığını kendisinin üretmediğine dair oluşan bilgidir. Bazı öğrenciler ise; 
Güneşi yıldızdan daha farklı ve özel bir gök cismi olarak düşünüp, bize sadece Güneş’in ısı verdiğini yıldızların 
ise sadece ışık ürettiklerini iddia etmişlerdir. Bu konudaki bir diğer hatanın ise Güneşin büyüklüğü ile yıldızların 
büyüklükleri konusunda yaşanan göreceli karşılaştırma konusunda olduğu görülmüştür. Bu cevaplardan hareketle 
öğrencilerin bilimsel gerçekleri tam olarak anlayamadıkları ya da bilimsel doğrulardan daha çok kendi deneyimlerine 
göre kavramları anlamaya çalıştıkları söylenebilir. Bu soruya öğrencilerin 28’i (% 14) cevap vermemiştir.

4.4.4. Yörünge Kavramına Dair Sorular ve İlgili Değerlendirmeleri

Anket cevapları içinde alınan en düşük tam anlama oranları bu konuda sorulan iki soruda alındığı görülmektedir. 
“Yörünge ne demektir? Açıklayınız. ” şeklindeki 9.anket sorusuna katılımcıların sadece 16’sının (% 8) tam anlama 
düzeyinde doğru cevap verebilmişken, “Yörüngeler olmazsa ne olurdu? Açıklayınız.” Şeklindeki 10. Soruya ise 200 
öğrencinin sadece 11’inin (% 5.5) doğru cevap verebildiği görülmüştür. 

Yörünge tanımına doğru cevap verenlerin az bir kısmının “gezegen ve yıldızların dönerken takip ettikleri yol”, 
şeklinde tanımlama yaparken, büyük bir çoğunluğunun ise gezegen ve yıldızlar demeyip sadece “gök cisimlerinin 
dönüşleri sırasında takip ettikleri yol” şeklinde cevap vermiş olmasını, yıldızların da bir yörüngesi olması konusunda 
tereddüt yaşamış olabilecekleri kanısı uyandırmıştır. Yörünge tanımına dair yapılan sınırlama anlama düzeyi cevapların 
büyük çoğunluğu ise yörüngenin şekli konusunda verilen “daire şeklinde yol” tarzı cevaplar göze çarpmaktadır. Diğer 
bir kısım öğrenci grubu ise yörünge için sadece “Dünyamızın Güneş etrafında dolanması sonrası oluşan yolun adı” 
şeklinde sınırlı bir tanım yapmışlardır. 

“Yörünge olmazsa ne olurdu ?” sorusuna verilen doğru cevaplar incelendiğinde ise, ağırlıklı cevapların “gök 
cisimlerin yönlerini şaşırarak birbiri ile çarpışabilecekleri” şeklinde olduğu görülmüştür. Geri kalan cevaplar içinde ise 
sadece sınırlı bir alan düşünülerek. “Dünyanın düzeni bozulurdu” ya da “yıldızlar gezegenlere çarpabilir”, şeklinde 
tekil gök cisimlerinin durumlarına dair bilgiler verildiği görülmektedir. Öğrencilerden 84’ü (%42) ise bu soruya cevap 
vermemiştir. 

4.5. Öğrencilerin İlgili Mülâkat Sorularına Verdikleri Cevaplardan Elde Edilen Bulgular

Öğrencilere soru dağılımlı olarak yapılan ilgili mülâkatta yöneltilen sorular ve bunların sonuçları aşağıdaki 
tabloda (Tablo-3) genel olarak açıklanmıştır. Yapılan mülâkatlarda anlamama kategorisine uygun cevaplar olmadığı 
için sonuçlar açıklanırken bu kategori çıkarılmıştır. 

Tablo 3: Öğrencilerin ilgili mülâkat sorularına verdikleri cevapların sonuçları
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Mülakat Soruları Anlama Sınırlı
Anlama

Yanlış
Anlama

Cevap
Vermeme

1- Evren denilince aklınıza ne geliyor? Evren ve
Güneş Sistemi aynı şey midir? 5 1 2 2

2- Güneş Sistemi denilince aklınıza ne geliyor?
Güneş Sistemi içindeki gezegenler niçin
güneşin çevresinde dönerler?

4 4 2 -

3- Güneş Sistemimizde kaç gezegen vardır?
Sırasıyla söyleyiniz. 2 3 5 -

4-Yıldız, gezegen ve uydu arasında ne gibi 
farklılıklar vardır? Hangisi daha büyüktür?
Güneş bunlardan hangisi olabilir? Niçin?

3 5 2 -

5- Evrendeki gök cisimleri nasıl hareket ederler?
Bu hareketleri yaparken niçin çarpışmazlar? 2 2 4 2

4.5.1. Öğrencilerin Evren ve Güneş Sistemi İle İlgili Mülâkat Sorularına Verdikleri Cevaplardan Elde Edilen 
Bulgular

Öğrencilerin güneş sistemi ve evren hakkındaki anlama düzeylerini tespit etmek amacıyla öğrencilerle 3 adet 
mülakat sorusu yöneltilmiştir. “Evren denilince aklınıza ne geliyor?” şeklindeki ilk sorunun ardından öğrencinin evren 
ve güneş sistemi arasında bir karşılaştırma yapması istenmiştir. Buna göre örnek alınan 10 öğrencinin 5 tanesi anlama 
düzeyinde doğru cevaplar vererek evrenin tanımını doğru biçimde yapmış ve güneş sisteminin de evren içinde bir 
sistem olduğunu söyleyebilmişlerdir. Mülâkatta bu soruya sınırlı anlama düzeyinde cevaplar veren öğrenciler ise sadece 
evrenin büyüklüğünü belirtmişler ama ancak güneş sisteminin evrenin bir parçası olduğunu ifade edememişlerdir. 

Mülakattaki 2.soru olan “Güneş Sistemi denilince aklınıza ne geliyor?” sorusuna “güneş ve içindeki gezegenlerden 
oluşan bir sistemdir” şeklinde cevap veren öğrencilere ayrıca “Güneş Sistemi içindeki gezegenler niçin güneşin 
çevresinde dönerler?” şeklinde ikinci bir soru daha yöneltilmiştir. Bu sorulara katılımcı 10 öğrencinin 4 tanesi anlama 
düzeyinde doğru cevaplar verirken, 4 tanesi ise sadece sorunun ilk bölümüne cevap verebilmişlerdir. 

İlk grup sorular içinde alınan en büyük yanlış cevap oranı ise güneş sistemindeki gezegen sayısı ve doğru 
sıralanması konusunda yaşanmıştır. Mülakata alınan 10 öğrenciden 5 tanesi sayı ve doğru sıralama konusunda 
yanlış cevaplar vermişlerdir. Bu öğrencilerden sadece bir tanesi Plüton’un gezegen listesinden çıkarıldığı ek bilgisini 
sunabilmiştir.

4.5.2. Öğrencilerin Güneş ve Yörünge Kavramıyla İlgili Mülâkat Sorularına Verdikleri Cevaplardan Elde 
Edilen Bulgular 

Öğrencilerin güneş ve yörünge kavramı hakkındaki anlama düzeylerini tespit etmek amacıyla öğrencilerle 
yapılan mülâkat sorularında (Tablo-3’de 4 ve 5. sorular) onlara ilk olarak; yıldız gezegen ve uydu arasındaki temel 
farkları boyut türüyle karşılaştırmasına yönelik olarak bir soru soruldu. Bu soruya tüm katılımcılar doğru bir şekilde 
cevap verdiklerinden hepsine bu defa da Güneş’in bunlardan hangisinde yer alabileceği ve bunun nedenine dair devam 
sorusu sorulunca, mülakata katlan öğrencilerin sadece 3 tanesi niçin sorusuna anlama niteliğinde doğru cevaplar 
verebildi. 5 öğrenci ise niçin sorusuna tatminkar bir cevap vermeyerek sınırlı anlama düzeyinde başarı gösterebildiler. 
2 öğrenci ise niçin sorusuna dair yanlış cevaplar verdiler. 

“Evrendeki gök cisimleri nasıl hareket ederler?” sorusuna ise sadece 4 öğrenci “Bir yörünge üzerinde” diye 
cevap verdiler. Bu cevap veren 4 kişiye de devam niteliğinde olan “Bu hareketleri yaparken niçin çarpışmazlar?” 
sorusu yöneltildiğinde ise sadece 2 öğrenci yörüngeye bağlı bir cevap sunabildi. 2 öğrenci ise hiç cevap vermedi. 
Genel olarak verilen cevaplar incelendiğinde; öğrencilerde görülen yanlış anlamaların ankette elde edilen verilere 
benzerlik göstermekte olduğu görülmüştür. Örneğin tıpkı ankette olduğu gibi evrenin içindeki gök cisimlerinin 
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bir hareketinin olduğunu belirtmişler, fakat bu hareketi ya tam açıklayamamışlar ya da bilimsel anlama uymayan 
düşüncelerle açıklamaya çalışmışlardır. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Genel olarak araştırmanın sonuçlarını değerlendirdiğimizde, öğrencilerin astronomiyle ilgili kavramları 
gerek sosyal bilgiler gerekse fen bilgisi derslerinde verilen halleriyle, bilimsellik doğrultusunda tam bir şekilde 
anlayamadıkları gözlenmiştir. Daha önce yapılan gerek yerel (Ekiz ve Akbaş, 2005; Şahin, 2001) gerekse diğer 
benzer tür çalışmalarda da (Klein,1982; Vosniadou, 1991; Platten, 1995) görüldüğü gibi öğrencilerin kavramları 
ve özelliklerini tam olarak anlayamadıkları takdirde, birbirleriyle karıştırdıkları, kavramlar hakkında bilimsel 
doğrulara uymayan birçok yanlış anlamaya sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin ilgili kavramları anlamlı bir 
şekilde öğrenmeleriyle ilgili olarak birçok problemlere sahip oldukları tespit edilmiştir. Mesela ”evren” kavramını 
tam anlamıyla kavrayamayan bir takım öğrencilerin evrenin kendisini de bir gök cismi gibi tanımlamaya çalıştıkları 
gözlenmiş bir veridir. Aynı şekilde Güneş sistemini oluşturan gök cisimlerini ve bu sitemin işleyişini anlayamadıkları 
da elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır. Güneşin bir yıldız olmadığı veya dünyanın güneşten daha büyük olduğu 
gibi yanılgılar Klein,(1982) tarafından yapılan bir çalışmada da tespit edilmiştir. Özetle; bahsi geçen kavramlar ile 
ilgili bilimsel bilgiler öğrencilerin zihinlerinde anlamlı olarak yerleşip yapılanmadığından, onların kendi bildiklerini 
ve deneyimlerini kullanarak bilimsel bilgilere alternatif ve genellikle yanlış anlamalar içeren düşünceler geliştirdikleri 
ortaya çıkmıştır (Driver,1983). Bu sonuçlar incelendiğinde Ausebel’in anlamlı öğrenme teorisine göre (Özyürek, 
1984), eski bilgiler yeni bilgilerle birleştirilemediğinden tam bir öğrenme olamamış ve geçmiş bilgileriyle yeni 
bilgilerin uyum içinde birleştirilmesi sağlanamadığından dolayı da bu kavramların öğrenilmesinde istenilen yönde bir 
gelişme sağlanamamıştır. Ayrıca öğrencilerin bir bölümü birçok soruyu boş bırakmışlardır. Bu öğrenciler ya bilgilerine 
yeterince güvenemediklerinden ya da ezberledikleri bilgileri unuttuklarından dolayı sorulara cevap vermemişlerdir. 
Bu çalışmayla ilişkin olarak iki farklı grupta önerilerde bulunulabilir: 

Birincisi, program geliştirme uzmanlarına yöneliktir. Örneğin İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler programında 
yer alan “Dünyamızın Evrendeki Yeri” konusuna öğretmenlerin genellikle programdaki konuların fazlalığı nedeniyle 
en fazla 3 ders saati ayırabildikleri görülmektedir (Ekiz ve Akbaş, 2005). Bu kadar sınırlı ders saatiyle öğrencilerin 
astronomi kavramlarını anlamlı bir biçimde öğrenebilmeleri ve yapılandırabilmeleri beklenecek bir sonuç değildir. 
Bu nedenledir ki ilgili konuların doğrudan ilgili olmayan bir dersin içinde 3 saat gibi bir dar zamanda vermek yerine 
“Astronomi ve Uzay Bilimleri” tarzında temel bir ders başlığı altında sunulacak olmasının hem ilgili bilgilerin 
sağlıklılığı hem de güncelliği açısından büyük bir değer taşıyacağı dikkate alınmalıdır. 

İkincisi ise, halen ilgili dersleri sunmakla görevli olan öğretmenlere yöneliktir. İlgili ders konularına yönelik 
eğitim etkinliğinin daha aktif olabilmesi adına, konuya dair uzman niteliği taşıyan “Astronom” kimlikli kişilerden 
yardım alınmasının büyük fayda sağlayacağı unutulmalıdır. Driver (1983)’e göre bilimsel bilgilerin öğretimde, 
öğretme etkinliği sonunda öğrencinin kavram hakkında düşünceleri değiştirilmezse, bilimsel yapının zayıf 
düşüncelerin üstüne oturtmak gibi ciddî bir tehlike ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bilhassa astronomi gibi büyük 
çoğunluğu görsel örneklerle desteklenmeye meyilli olan dersleri anlatırken, konuya dair en son gelişmeleri içeren 
ilgili resim ve görüntülerin ders materyalleri içine eklenmesinde büyük fayda olacaktır (Harwood ve McShane 1996). 
Özelikle, uzayla ilgili düzenlenmiş belgesellerin öğrencilere izletilmesi ve evren, güneş, gezegen, uydu kavramları ile 
ilgili resimlerin gösterilmesi bu kavramların etkili öğretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü bu tür ders 
işlenişleri, soyut olan bu kavramları somutlaştırabilecektir. Ayrıca kavramların, öğrenciler tarafından algılanabilmesi 
için onların ön bilgilerinin yeterli olması, etkin olarak kavramları ve o kavramlar arasındaki ilişkileri düşünmeleri de 
gereklidir (Demirel, 2000). Bu nedenle öğretmenlerin ilgili kavramların öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön 
bilgilerini ya da kavram yanılgıları tespit edebilmeli ve bu kavramların öğretimini gerçekleştirirken bunları giderici 
önlemler alabilmelidir. 
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A STUDY ON CURRICULUM STRUCTURE AND INDUSTRY REQUIREMENT OF DE-

SIGN EDUCATION IN TAIWAN
 

Shing-Sheng Guan*                                                             Li-Shu Lu**

Abstract

The purpose of this study is to explore practical courses that conform to industrial design, 
visual communication design and multimedia design. The methodology includes literature re-
view, DACUM and interview for each design realm. The research results are as follows: (1)
Industrial design: through analyzing existing courses and investigating design industry, then 
planning industrial design courses and amending the curriculum structure into four programs, 
which are including design technology program, design creation program, culture invention 
program and digital application program. Further, to cultivate students＇ secondary specialty, 
encourage them to participate design competition and apply for patent. (2) Visual communica-
tion design: courses can be divided into three aspects which contain nine categories. Cognition 
aspect includes knowledge of professional, marketing, and technological; Sentiments aspect in-
cludes design thinking, art culture, and pre-professional planning; technique aspect includes 
basic design, integrated design, and digital design. And the future courses are recommended 
to intensify marketing and technological knowledge. (3)Multimedia design: courses can be di-
vided into three aspects which contain seven categories. Cognition aspect includes humane cul-
tivation, basic knowledge, and professional knowledge; sentiments aspect includes attitude and 
value judgment; technique aspect includes basic and advanced skill. The needs of digital design 
industry are information software system, marketing planning and project management, art and 
communication designs, business sales, and script writing.

Keywords: Design Education in Taiwan, Design Industry, Curriculum Structure.
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INTRODUCTION

In recent years, the Taiwan government has given every effort to encourage the development of culture and 
creative industry and aggressively promoted major policies, such as “Manpower Overall Cultivation and Application 
Plan” and “Program for Promoting Teaching Excellence of Universities”, in order to reduce the gap between university 
education and job market, and enable higher education system to provide the human resources meeting the demand of 
industrial upgrade and development. (Ministry Of Education, 2006). In terms of technical and vocational colleges of 
higher education system, the objective of design education is to cultivate professional designers to engage in design 
industry, and bring their personal design expertise into full play, in order to increase the vitality of design industry and 
enhance national competitiveness.(Chu, Yuan-Hsiang, 2001).

The 21st century is the era of knowledge economy, as well as the rise of digital era. Therefore, to facilitate the 
subsequent development of traditional industry and to enhance its knowledge content, the combination of cultural 
and creative thinking with digital technology and their application are imperative in current industrial trend. In 
recent years, the promotion of culture and creative industry has been the focus in Taiwan. Consequently, culture and 
creative industry, digital industry, and knowledge economy industry should be closely combined to put into practice 
the development of knowledge economy in Taiwan and to enhance national competitiveness. (Council for Cultural 
Affairs, 2004). In terms of the development of design industry, since the 1990s, many English-speaking countries, 
North European Countries, and Asia’s newly industrialized countries have aggressively developed “Design industry.” 
Although various countries around the world defi ne the developmental scope according to “industries,” the contents 
of industries are not exactly the same. （Cunningham, 2001）. Moreover, with the rapid development of design 
technology, design capability, methods, and techniques have transformed. Therefore, a constant appeal has been made 
that design education should re-refl ect on and amend design curriculum to cultivate students’ new abilities. Moreover, 
teachers’ teaching methods and abilities should also be increased to respond to the changes in time. (Manzini, 2009; 
Reimer & Douglas, 2003).

Consequently, human resource cultivation plays an indispensable role in design education if a country intends to 
trigger the development of its design industry to international level. The cultivation of design professionals is subject 
to the educational environment of design, and the factors affecting it include the predetermined direction and specifi c 
objectives of various design departments and curriculum structure, curriculum content, and curriculum process of 
school, which all affect students’ professional knowledge and skills and further affect the human resource cultivation 
as required by industries. However, design fi eld is the technical and vocational training of technological integration, 
and its curriculum scope includes fi elds such as society, humanity, nature, economy, and engineering technology. As a 
result, practical techniques and skills are crucial knowledge fi elds in education training of higher education technical 
and vocational colleges. Therefore, it is important to understand industrial needs, design the curriculum meeting 
industrial needs, and cultivate human resources meeting industrial needs.

The purpose of this study is to explore practical courses that conform to industrial design, visual communication 
design and multimedia design, and the industry requirement. The main purpose of this study is to understand the 
framework of current practical curriculum and current status of teaching of three departments, as well as the manpower 
and capacity needs for design personnel cultivated by them, in order to propose the amendments and suggestions on 
the curriculum of human resource cultivation meeting industrial needs.
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METHOD

Firstly, this study investigated and analyzed the current status of curriculum planning of departments of industrial 
design, visual communication design, and multimedia design. This study used the educational objectives of Affective, 
Cognitive, and Skill proposed by Bloom (1956) as the main aspects for curriculum classifi cation. Moreover, this study 
used the DACUM analysis developed by senior teachers to understand the curriculum planning and characteristics 
of various design-related departments in various schools. Secondly, this study used data mining techniques to collect 
data from the job seeking database of various design industries of “104 Job Bank.” The job seeking database was the 
main source of samples. This study analyzed the “manpower” and “capacity” needs of various fi elds of design industry 
and used expert in-depth interviews to investigate and analyze the supervisors and experts of design industry. Lastly, 
this study conducted a comprehensive analysis on the data mentioned above as the basis for curriculum planning and 
amendment (Figure 1).

Understand the framework of current 
practical curriculum and current status 

Analysis the manpower needs of  
design industry 

The survey of current practical curriculum The survey of industrial needs 

Investigated and analyzed the current status of curriculum planning and design industry 

Literature Reviews Data analysis 

Depth Interviews DACUM 

Method 

The result of investigation of practical curriculum & investigation of design industry requirement 

Figure 1 Research procedure

FINDINGS

1. The result of investigation of practical curriculum

Industrial design

The result of the investigation on current status of practical curriculum showed that, on average, the courses 
of cognition aspect were more frequently (50.96%) arranged in the curriculum structure of department of industrial 
design in 13 schools in Taiwan, and their main objective is to develop design concepts. However, the courses of 
affection (17.71%) and skill aspects (31.33%) were relatively fewer. The result is inconsistent with that obtained from 
the latter investigation on capacity needs in industry. It could be inferred that school education failed to meet industrial 
needs and should be improved (Table 1).
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Table 1. The proportion analysis of the courses aspect for Industrial design

School Cognition 
aspects % Affection 

aspects % Skill aspects %

1
National Taiwan University of Science 

and Technology, Taipei, Taiwan
24 41% 19 32% 16 27%

2
National Taipei University of 
Technology, Taipei, Taiwan

28 47% 8 14% 23 39%

3
National Yunlin University of Science 

and Technology, Yunlin, Taiwan
44 74% 8 14% 7 12%

4
National Cheng Kung University, 

Tainan, Taiwan
15 45% 7 21% 11 34%

5 National United University 62 57% 13 12% 33 31%

6
National Kaohsiung Normal University, 

Kaohsiung, Taiwan
21 34% 11 18% 29 48%

7
Ming Chi University of 

Technology,  New Taipei City, Taiwan
19 46% 7 17% 15 37%

8
Chaoyang University of Technology, 

Taichung, Taiwan
29 43% 10 15% 29 42%

9
Huafan University, New Taipei City, 

Taiwan
46 64% 11 15% 15 21%

10 Da Yeh University, Changhua Taiwan 52 62% 25 29% 8 09%

11 Tatung University, Taipei, Taiwan 26 46% 6 11% 24 43%

12
Chang Gung University, 

Tao-Yuan,Taiwan
32 59% 7 13% 15 28%

13 Tunghai University, Taichung , Taiwan 24 43% 7 12 % 25 45%

Visual communication design

In terms of the curriculum structure of department of visual communication design of 11 schools in Taiwan, 
according to the data collected from curriculum and the suggestions and defi nition provided by the in-depth interviews 
with four experts, the current curriculum can be divided into “three aspects and nine categories,” including professional 
knowledge, marketing knowledge, and technical knowledge of “cognition aspect,” design thinking, artistic culture, 
and pre-occupational planning of “affection aspect,” and fundamental design, integration design, and digital design of 
“skill aspect.” (Table 2).
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Table 2. The proportion analysis of the courses aspect for Visual communication design

School
Cognition 

aspects
%

Affection 
aspects

%
Skill as-

pects
%

1
National Taiwan University of Arts, 

New Taipei City, Taiwan 
10 20% 6 11% 35 69%

2
Da Yeh University, Changhua, 

Taiwan
7 18% 9 23% 23 59%

3 Asia University, Taichung, Taiwan 7 14% 9 19% 32 67%

4
National Yunlin University of 

Science and Technology, Yunlin, 
Taiwan

16 22% 23 32% 33 46%

5 Kun Shan University, Tainan, Taiwan 11 24% 15 33% 20 43%

6
Southern Taiwan University, Tainan, 

Taiwan
5 11% 8 17% 34 72%

7
Shu-Te University, Kaohsiung, 

Taiwan
11 21% 12 23% 30 56%

8
China University of Technology, 

Hsinchu, Taiwan
9 21% 7 17% 26 62%

9
Ling Tung University, Taichung, 

Taiwan
12 21% 10 18% 34 61%

10
JinWen University of Science & 

Technology, New Taipei City, 
Taiwan.

7 13% 10 18% 38 69%

11
Asia-Pacifi c Institute of Creativity, 

Miaoli, Taiwan
10 26% 8 20% 21 54%

Multimedia design

As for the curriculum structure of department of multimedia design of 16 schools in Taiwan, according to the data 
collected from curriculum and the DACUM meeting held by 6 senior teachers, the curriculum could be divided into 
three aspects and 7 categories, including humanity attainment, fundamental professional knowledge, and fundamental 
fi eld knowledge of “cognition aspect,” attitude and value judgment of “affection aspect,” and fundamental professional 
skill and advanced professional skill of “skill aspect.” Moreover, core departments developed their core curriculum 
according to their futuristic developmental characteristics. (Table 3).
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Table 3. The proportion analysis of the courses aspect for Multimedia design

School Cognition 
aspects % Affection 

aspects % Skill as-
pects %

1 Takming University of Science and 
Technology, Taipei, Taiwan

5 10% 0 0% 44 90%

2 National Yunlin University of Science 
and Technology, Yunlin, Taiwan

11 15% 5 7% 57 78%

3 Ling Tung University, Taichung, 
Taiwan

13 18% 0 0% 58 82%

4 Far East University, Tainan, Taiwan 10 17% 1 2% 47 81%

5 National Formosa University, Yunlin, 
Taiwan

24 38% 0 0% 40 62%

6 Chienkuo Technology University, 
Changhua, Taiwan

7 13% 1 2% 48 85%

7 China University of Technology, 
Hsinchu, Taiwan

7 25% 0 0% 21 75%

8 Tajen University, Pingtung, Taiwan 18 27% 2 3% 46 70%

9 Asia-Pacifi c Institute of Creativity, 
Miaoli, Taiwan

18 22% 3 4% 60 74%

10 Chihlee Institute of Technology, New 
Taipei City, Taiwan

20 32% 3 5% 40 63%

11 Hwa Hsia Institute of Technology, 
Taipei, Taiwan

17 23% 1 1% 57 76%

12 Hsiuping University of Science and 
Technology, Taichung, Taiwan 

16 26% 2 3% 44 71%

13 Tatung Institute of Commerce and 
Technology, Chiayi, Taiwan

4 11% 0 0% 33 89%

14 Fortune Institute of Technology, Ka-
ohsiung, Taiwan

18 28% 2 3% 44 69%

15 Kao Fong College of Digital Con-
tents, Pingtung, Taiwan

16 25% 1 2% 47 73%

16 National Taichung University of Sci-
ence and Technology

27 46% 1 2% 31 52%

2. The analysis of investigation of design industry requirement

At current stage, this study mainly selected samples from the job seeking database of “104 Job Bank” in Taiwan. 
This study used data mining to analyze the manpower needs of design industry. Moreover, this study also used 
expert interviews to further analyze the graduates, supervisors, and experts of industries of industrial design, visual 
communication design, and multimedia design.
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The results of Industrial design requirements

     According to the job titles of graduates from department of industrial design in the past, there were 20 job titles 
totally, including product marketing personnel, industrial designer, product after-scale technical service, marketing 
planning personnel, product design and development personnel, project business executive, product maintenance 
personnel, director of project management, market research analysts, activity planning personnel, marketing planning 
assistant, design assistant, trademark/patent personnel, computer graphic designer, product planning director, director 
of marketing planning, junior high school teacher, exhibition window layout personnel, elementary school teacher, 
and art teacher. The job titles were randomly selected, and 200 job vacancies for each job title were found in the 
record within the recent three years. Only the job vacancies of elementary school teacher (66) and art teacher (51) are 
fewer than 200. The results showed that product marketing personnel were in the highest demand (267), followed by 
industrial designers (242). (Table 4).

Table 4. The results of Industrial design requirements

Level Job Category Number of people

1

high-level man-
power

director of project management 267

2 project business executive 242

3 director of marketing planning 227

4 product planning director 224

5

middle-level man-
power

product design and development personnel 221

6 industrial designer 221

7 product marketing personnel 221

8 product maintenance personnel 215

9 activity planning personnel 214

10 computer graphic designer 208

11 marketing planning personnel 207

12 trademark/patent personnel 198

13 market research analysts 196

14 exhibition window layout personnel 195

15 product after-scale technical service 193

16
primary manpower

marketing planning assistant 192

17 design assistant 189

18

other

junior high school teacher 188

19 elementary school teache 64

20 art teacher 59

The results of Visual communication design requirements

According to the job titles of graduates from department of visual communication design in the past, in terms of 
high-level manpower, directors of advertising planning were in the highest demand (226), while directors of multimedia 
development were in the lowest demand. As for middle-level manpower, the manpower need (276) in entertainment 
business was the highest, while that in packaging design was the lowest (142). As for primary manpower, design 
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assistants (207) were in the highest demand, while program assistants (52) were in the lowest demand. The capacity 
needs of high-level manpower included good marketing concept, good communication ability, good management 
leadership, good planning ability, and proactive, aggressive, and passionate learning attitude. The capacity needs 
of middle-level personnel included proactive, aggressive, and passionate learning attitude, good working attitude, 
good communication attitude, good problem-solving ability, ability to use Photoshop, strong sense of responsibility, 
good planning ability, and good editing and typesetting abilities. The capacity needs of primary manpower included 
aggressive learning attitude, good working attitude, good communication ability, strong sense of responsibility, basic 
ability to operate offi ce software, and good recording/fi lming ability. (Table 5).

Table 5.The results of Visual communication design requirements

Level Job Category Number of people

1

high-level manpower

director of marketing planning 192

2 director of Media campaigns 196

3 directors of advertising planning 226

4 directors of multimedia development 120

5 Art Direction 188

6

middle-level manpower

advertising designer 206

7 art designer 200

8 commercial designer 191

9 packaging designer 142

10 multimedia animation designer 212

11 web designer 202

12 graphic designer 200

13 computer graphic designer 195

14 Film production and technical personnel 221

15 photographer 227

16 text workers 215

17 typesetters 193

18 advertising Planning 194

19  media planning 189

20 publishing 205

21 exhibition window layout personnel 188

22 entertainment business 276

23

primary manpower

design assistant 207

24 marketing planning assistant 198

25 Program assistant 52

26 photographer’s assistant 125
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The results of Multimedia design requirements

According to the job titles of graduates from design-related departments, such as visual design and information 
design, there were a total of 15 main job titles in the job seeking database. However, only fi ve major categories 
were relevant to multimedia design, including the category of information software system, category of marketing/
planning/project management, category of communication art design, category of business marketing, and category 
of paper work. This study used data mining technique to analyze 200 jobs of each category. From 2006 to 2008, 
the manpower need within 3 years in the category of communication art design was the highest (2,093 totally). The 
top three popular jobs were photographer, video production technicians, and multimedia animation designers. The 
manpower need in the category of marketing/planning/project management was in the second place (1,343 totally). 
The top three popular jobs were website marketing planning personnel, marketing planning personnel, and activity 
planning personnel. (Table 6). The analysis on manpower and capacity needs showed that the manpower need of 
primary manpower included information assistants, marketing planning assistants, business assistants, and design 
assistants. The manpower need of middle-level manpower included 21 jobs such as internet program designers, video 
game program designers, activity planning personnel, website marketing planning personnel, advertisement/planning 
personnel, communication media planning personnel, advertisement designer, multimedia animation designers, 
website designers, computer graphics designers, fi lm production technicians, and photographers. The capacity needs 
of them included professional attitude, value judgment, professional knowledge, understanding, and application, 
and professional skills. The manpower need of high-level manpower was mainly directors, including directors of 
marketing planning, directors of internet marketing planning, artistic directors of multimedia animation, etc.

Table 6. The results of Multimedia design requirements
Level Job Category Number of people

1
high-level manpower

director of marketing planning 192
2 director of web marketing planning 220
3 directors of multimedia 174
5

middle-level manpower

Internet Programmers 171
6 Game programmers 215
7 marketing planning personnel 199
8 activity planning personnel 192
9 web marketing planning 207
10 Advertising Planning 187
11 Advertising staff 238
12 Publishing 183
13 media planning 186
14 advertising design 206
15 exhibition window layout personnel 163
16 Multimedia animation designer 211
17 Graphic designer 199
18 Web designer 197
19 art designer 199
20 computer graphic designer 175
21 Program production 134
22 Video Production Technology 219
23 photographer 227
24 typesetters 191
25  other media work 81
26

primary manpower

Information Assistant 189
27 marketing planning assistant 189
28 Operations Assistant 156
29 design assistant 163
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    DISCUSSION AND CONCLUSION

1. Current Status of Practical Curriculum of Department of Design

The characteristics of curriculum planning of department of industrial design included: the curriculum planning 
met the 16 needs of industries and it integrated 4 programs (program of design technology, program of design creation, 
program of cultural creation, and program of digital application) to cultivate students’ second expertise, to increase 
their future workplace competitiveness, to make them aggressively participate in design competitions and patent 
application, and to increase their confi dence and creativity, and it put into practice the system of practical training. 
Such a curriculum enabled students to test and verify wheat they had learnt and get in touch with industries as early 
as possible. In addition, they could understand what they were defi cient in and made up the defi ciency through the 
practical training.

The characteristics of the curriculum planning of department of visual communication were summarized as 
follows: current curriculum planning of relevant departments in Taiwan focused on the cultivation of skill aspect and 
ignored the courses of marketing knowledge and technical knowledge in cognition aspect. However, the results of 
expert interview and literature analysis showed that marketing knowledge and technical knowledge were the design 
transformations required to be faced by department of visual communication design in the future. The effect of 
internet technology on the change in market was the strongest and micro-market and home economy both signifi cantly 
affected the marketing and design directions of design industry. Moreover, marketing knowledge was in demand in 
high-level, middle-level, and primary manpower industries. Therefore, it is advised to add the courses of marketing 
knowledge and technical knowledge in cognition aspect, in addition to the course in skill aspect, into the curriculum 
planning of visual communication design. As for the cultivation of affection aspect, it is necessary to strengthen 
students’ proactive and aggressive learning attitude and narrative ability, namely, the ability to present a briefi ng and 
communicate with people.

Both the framework and course contents of the curriculum of department of multimedia design would affect 
the cultivation and training of students. The literature analysis found that relevant curriculum in Taiwan seldom used 
the three major fi elds of educational objectives as the core of curriculum planning, which resulted in the unbalanced 
curriculum aspects and affected the learning development of students. In terms of the design of multimedia, the 
curriculum aspects were mainly skill-oriented, which resulted in the unbalanced curriculum distribution, inconsistency 
in the names of courses of fundamental skills and students’ failure to identity what they have learnt from course 
contents. Therefore, it is necessary to return to the three major educational objectives of cognition, affection, and skills 
as the core properties of the curriculum to develop students’ fundamental professional knowledge and skills. Other 
innovative and developmental courses can be designed and developed according to the characteristics of departments.

2. Manpower and Capacity Needs of Design-related Industries

In terms of the categories of companies and industries where designers work, the manpower from department of 
industrial design in the category of daily commodity design (37) was in the highest demand, followed by 3C products 
(31), household appliances products (27), and transportation tools (23). In terms of capacity need, creative thinking 
(4.78) was in the highest demand, followed by design expression (4.67), aesthetic literacy (4.66), product design 
(4.65), and modeling ability (4.62).

The results of the manpower and capacity needs from department of visual communication design showed 
that, the graduates from department of visual communication design mainly served as middle-level and primary 
manpower after engaging in industries. The investigation on the manpower and capacity needs from department of 
visual communication design in industries showed that middle-level manpower was in the highest demand, followed 
by high-level manpower and primary manpower. Therefore, the education of visual communication design at college 
stage should encourage students’ balanced development of various abilities.
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The results of the manpower and capacity needs from department of multimedia design showed that the 
manpower need in the category of communication art design was the highest, including photographers, fi lm production 
technicians, and multimedia animation designers. In terms of capacity needs, it could be generally divided into 5 
aspects, affection, cognition, skill, experience, and company/industry-oriented aspect. Among them, two aspects, 
experience and company/industry-oriented aspects, were consistent with the characteristics of curriculum structure. 
One of them was the extension of department characteristics, while the other was the company business-oriented need.

This study suggested that the cultivation of cognition can improve mutual communication and coordination, 
affection can cultivate students’ attitude, and skill is the fundamental ability of operation. Design-related educators 
should focus on developing the most fundamental education for students. It was hoped that the follow-up studies can 
put into practice the industry-oriented learning training and technical application to amend the structure of current 
educational curriculum, to cultivate talents with technical practice experiences for industries, and improve the quality 
of design education, in order to enable students to increase their career development opportunities, bring their design 
talents into full play, and achieve the educational objectives of design and meet manpower needs of industries.
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MASLOW’UN TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ İLE MYO ÖĞRENCİLERİNİN

TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENEREK DEĞERLENDİRİLMESİ

MASLOW’S BURNOUT MEASURE VOCATİONAL WITH STUDENTS

EVULATION OF THE LEVELS OF BURNOUT DETERMINED

Okan SARIGÖZ*                                                 Yusuf ÇERMİK**

Özet

Bu araştırmada, ‘Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği’ kullanılarak Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, daha 
önceden Türkçeye çevrilmiş olan ‘Maslow’un Tükenmişlik Ölçeği’ ile Hakkari Sağlık Hizmetleri 
MYO’da okuyan öğrencilerin Tükenmişlik, Öz Yeterlik ve Kendine olan Güven, düzeyleri bazı 
demografi k değişkenler de göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 
sonuçları, SPSS paket programı, F ve t testi yardımıyla hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda 
öğrencilerin, Tükenmişlik düzeylerinin beklenenin üstünde olduğu, Kendilerine Güvenlerinin ise 
beklenin altında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle öğrencilerin 
bir üniversiteye yerleştikten sonra ileriki yaşamları ile ilgili daha bilinçli hale geldikleri ve 
yaşadıkları bazı olumsuzlukların onları karamsarlığa sürüklediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Öz Yeterlilik, İnancı Kaybetme, Üniversite. 

Abstract

In this research, Maslow’s Burnout Measure using the Vocational School students tried to 
determine levels of burnout. For this purpose, which is already translated Maslow’s Burnout 
Measure with the students in Hakkari Health Services MYO’s Burnout, self-effi cacy and self-
confi dence levels of the mind also tried to determine some of the demographic variables. The 
research results, SPSS packet program, with the help of F and t tests were calculated. As a result 
of research students, have been higher than expected levels of burnout, a confi dence in them is 
expected to have reached the conclusion that the under. After moving to a college student from 
the results of research related to future lives have become more conscious and driven by pes-
simism reached the conclusion that some of them negative.

Key Words: Burnout, Self Suffi ciency, Losing Faith, University. 
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1. GİRİŞ

Tükenmişlik kavramı 1974 yılında Freudenberger tarafından ortaya atılmış bir kavramdır (Weiskoopf, 1980: 
18). Tükenmişlik, bireyde meydana gelen ağır baskı ve değişimler sonucu bazı duyguların yok olması veya 
azalması olarak tanımlanabilir. Maslach & Zimbardo (1982) tükenmişliği, insanlarla yoğun ilişkiler içerisinde olan 
kişilerde görülen bireysel başarının azlığı, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme (Maslach & Zimbardo, 1982). olarak 
tanımlamaktadırlar. Günümüzde en fazla insanlarla yüz yüze ve stres içerisinde çalışan meslekler polislik, hemşirelik, 
doktorluk, öğretmenlik vb. mesleklerdir. Bu mesleklerde çalışan bireyler hem insanlarla yüz yüze ve bire bir ilişkiler 
kurmakta hem de stresli bir meslekte çalışmaktadırlar. Baltaş ve Baltaş (2002)’a göre tükenmişlik, genellikle iki ya 
da daha fazla kişinin çalıştığı yerlerde veya örgütlerde maksimum başarıyı yakalayabilmek için gereğinden fazla 
çalışanlar ve yapması gereken işten fazlasını yapanlarda ortaya çıkmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 2002). Pines (2002)’e 
göre insanlar bir işte çalıştıklarında veya bir alanda başarılı olduklarında, başarılarının anlamlı ve başardıkları işlerin 
faydalı ve yararlı olduğunu hissetmelerine ihtiyaçları vardır. İnsanlar bu duyguları hissetmediklerinde bir dönem sonra 
hayal kırıklıklarına uğrayarak yaptıkları işlerde mutlu olmamaya başlarlar bu da bireylerde tükenmişliği ortaya çıkarır 
(Pines, 2002). Maslach & Leiter (1997)’ye göre tükenmişlik, insanın ruhuna hitap eder ve ortaya çıktığında insanın 
ruhunu çökertir (Maslach & Leiter, 1997). Tükenmişlik her zaman bireyin kendi kendine ortaya çıkardığı veya tek 
başınayken etkilendiği bir durum değildir. Bazen birey bir toplulukla veya bir grupla çalışıyorsa tükenmişlik grubun 
veya topluluğun tamamında aynı anda grubun başarısızlığı durumunda gruptan da kaynaklanabilir. German ve diğ. 
(2002)’ye göre tükenmişlik bireyle veya grupla yaşandığında bireyden veya gruptan da kaynaklanabilir (German ve 
diğ., 2002).

Girgin ve Baysal (2005) ile Çam (1991)’e göre tükenmişlik sendromu Duygusal, Zihinsel ve Fiziksel 
duygular içerir. Duygusal tükenmişlik yaşayan bireylerde görülen bazı olumsuzluklar; bireyin işine eskisi kadar 
iyi yoğunlaşamaması, kendilerine mobbing veya yıldırma davranışı uygulandığını sanma, kendilerini güvende 
hissedememe, umutsuzluk, mekanikleşme, işe eskisi gibi istekle gitmeme, huzursuz ve sinirli olma gibi belirtilerdir. 
Zihinsel tükenmişlik bulguları; kendisine, çevresine, işine ve genel olarak yaşama karşı olumsuz tutum içerisinde 
olma, umursamamazlık, doyumsuzluk, işi yavaşlatma, çeşitli engellerle iş verimini ve kalitesini düşürme, ileri 
vakalarda ise işini önemsememe, işini bırakma ve hayatı önemsememe gibi davranışlar. Fiziksel tükenmişlik bulguları 
ise; depresyon, kronik yorgunluk, enerji kaybı, madde bağımlılığı, güçsüzlük, baş ağrıları, uykusuzluk, bulantı, çeşitli 
kramplar ve intihar etmeye kadar varabilecek eylemlerdir (Gılgın ve Baysal, 2005; Çam, 1991). Bireyde meydana 
gelen veya gelebilecek olan tükenmişlik duygusu sadece bireyi etkilememektedir. Bireyin ailesini, yakın çevresini, 
arkadaşlarını, sosyal çevresini, akrabalarını da etkileyebilmektedir. 

Tükenmişlik her zaman sadece bir işyerinde veya meslekte çalışan bireylerde görülmeyebilir. Umudun tükendiği 
ve olumsuz düşüncelerin başladığı birçok bireyde tükenmişlik baş gösterebilir. İşi olmayan bir bireyde, hayatta 
istediğini elde edememiş bir kişide veya bir sınavdan istediği puanı alamamış bir öğrencide de olumsuz duygular baş 
göstermiş ve yavaş yavaş tükenmişlik de başlamış olabilir. 

İyi bir eğitim alamamış ve alt yapısı olmayan bir öğrenci daha sonra başka bir okulda alt yapısı olan ve kültürlü 
öğrencilerle öğrenime başladığında öğrenci ister istemez sıkıntıya girip okula gitmeme davranışı gösterebilir. Bu 
öğrenciler için istenilmeyen bir durumdur. Öğrenci zamanla arkadaşları ile arasındaki bu açığı kapatamadığında, 
Bursluluk, Seviye Belirleme veya Üniversite sınavlarında beklemediği bir puanı aldığında bu da öğrencilerde 
tükenmişlik duygusunu ortaya çıkarabilir. Öğrenci istediği bir öğretim programına yerleşemediği halde üniversiteyi 
kazanmanın verdiği hevesle ilk zamanlarda derslere karşı hevesli olup dersleri ilgi ile takip ederken, zaman 
ilerledikçe ders yoğunluğu ve konular arttıkça ve dersler zorlaştıkça genellikle öğrencilerde derslerden kopmalar 
veya uzaklaşmalar meydana gelir ve öğrenciler genellikle uzaklaştıkları derslerden başarısız olurlar. Bu tür olumsuz 
davranışlar sonunda öğrencide ortaya çıkmaya başlayan duygu yine tükenmişlik duygusu olmaktadır.
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Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı; Maslow tarafından geliştirilen tükenilmişlik ölçeğinden yararlanılarak cinsiyet ve öğrenim 
türüne bağlı olarak meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin tükenmişlik durumlarını belirlemeye çalışmaktır. 
Araştırmada, öğrencilerin içerisinde bulunduğu tükenmişlik duygusu ile ilgili sorunlar belirlenerek bu sorunlara çeşitli 
çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  

Araştırmanın Önemi

Bu araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle, akademisyenlerin tükenmişlik duygusuna yakalanan 
öğrencilere daha hassas, duyarlı, anlayışlı ve özenli davranacakları düşünülmektedir. Dolayısıyla araştırmanın 
tükenmişlik duygusu konusunda tüm öğrenci, öğretmen, eğitimci ve akademisyenlere rehber olacağı düşünülmektedir.  

2. YÖNTEM

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini, Hakkari Üniversitesine bağlı Hakkari Meslek Yüksekokulu, Yüksekova Meslek 
Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki Çocuk Gelişimi, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ile Tıbbi Dökümantasyon 
ve Sekreterlik bölümlerinde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır.

Araştırma Modeli

Bu araştırma meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin, tükenmişlik düzeylerini cinsiyet ve öğrenim türüne 
bağlı olarak belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır.  Bu amaç doğrultusunda Maslow tarafından geliştirilmiş olan 
Tükenmişlik Ölçeği araştırmada kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçek, Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki Çocuk Gelişimi, 
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama ile Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü birinci sınıfta okuyan 156 öğrenciye 
uygulanmış ve bazı demografi k değişkenlere bağlı olarak öğrencilerdeki tükenmişlik duygusu tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Tükenmişlik ölçeğindeki sorular değerlendirilirken olumsuz sorulara verilen cevapların değerleri ters 
çevrilerek hesaplanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek yedili likert türünde (0) Hiçbir Zaman, (1) Çok Seyrek, (2) 
Nadiren, (3) Bazen, (4) Sıklıkla, (5) Çok Sık, (6) Her Zaman şeklinde Tükenme, İnancını Kaybetme ve Öz Yeterlilik 
konuları ile ilgili toplam 15 maddeden oluşmaktadır.

Araştırmada kullanılan tükenmişlik ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları tekrar yapılmış ve 15 maddeden 
oluşan ölçeğin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı 0,766 olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
demografi k değişkenlere bağlı olarak ölçeğe verdikleri cevaplar SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla F ve 
t- testleri kullanılarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden birisi olan ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Genel tarama 
modeli, “çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da 
ondan alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1994: 79).

3. BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde araştırmaya katılan öğrencilerle ilgili demografi k verilere, araştırmada kullanılan 
ölçekle ilgili elde edilen verilere ve bu verilere ilişkin istatistiksel bulgulara ve gözlemlere yer verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilere Ait Demografi k Veriler

Bölüm
Öğrenci
Sayısı

Cinsiyet Öğrenim Türü Mezun Olunan
Okul Türü

N % N % N % N

Çocuk 
Gelişimi

88 56,41 Erkek = 2 2,27 N.Ö = 48 54,55 Düz Lise = 1 Mes. Lise = 84

Bayan = 86 97,73 İ.Ö =  40 45,45 Süp. Lise = 1

Tıb. Dök. 
ve Sekr.

44 28.21 Erkek = 14 31,82 N.Ö = 23 52,27 Düz Lise = 1 Mes. Lise = 43

Bayan = 30 68,18 İ.Ö =  21 47,73

Tıbbi Tan.
ve Paz.

24 15,38 Erkek = 16 66,67 N.Ö = 24 100 Süp. Lise= 16 Mes. Lise = 4

Bayan = 8 33,33 İ.Ö. =  0 0 And. Lise = 4

Tablo 1’deki verilerden, araştırmaya katılan 156 öğrenciden, 88’inin (%=56,41) Çocuk Gelişimi bölümünde 
okuduğu, bu bölümde okuyan öğrencilerden 2’nin (%=2.27) erkek ve 86’sının (%=97,73) bayan olduğu, öğrencilerden 
48’inin (%=54,55) gündüz öğretiminde ve 40’ının (%=45,45) gece öğretiminde okuduğu ve öğrencilerden 1’inin 
resmi ve gündüz eğitim yapan lise mezunu, 1’inin süper lise mezunu ve 84’ünün de meslek lisesi mezunu olduğu 
tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 156 öğrenciden, 44’ünün (%=28,21) Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 
bölümünde okuduğu, bu bölümde okuyan öğrencilerden 14’ünün (%=31.82) erkek ve 30’unun (%=68,18) bayan 
olduğu, öğrencilerden 23’ünün (%=52,27) gündüz öğretiminde ve 21’inin (%=47,73) gece öğretiminde okuduğu, 
öğrencilerden 1’inin resmi ve gündüz eğitim veren lise mezunu ve 43’ünün de meslek lisesi mezunu olduğu tespit 
edilmiştir. Yine araştırmaya katılan 156 öğrenciden, 24’ünün (%=15,38) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünde 
okuduğu, bu bölümde okuyan öğrencilerden 16’sının (%=66.67) erkek ve 8’inin (%=33,33) bayan olduğu, öğrencilerden 
24’ünün (%=100) gündüz öğretiminde okuduğu ve öğrencilerden 16’sının süper lise mezunu, 4’ünün anadolu lisesi ve 
4’ünün de meslek lisesi mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Öğrencilerin Tükenmişlik Ölçeğine Verdikleri Cevapların Cinsiyete Göre t- Testi Sonuçları

Cinsiyet N X Ss Sd t P

Erkek 34 32,59 14,33 154 ,23 ,82

Bayan 122 33,12 11,59

p>,05

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin tükenmişlik ölçeğine verdikleri cevaplardan 
öğrencilerin tükenmişlik duygularının cinsiyete göre farklılaşmadığı (p>,05) t- testi sonuçlarına bakılarak söylenebilir. 

Tablo 3. Öğrencilerin Tükenmişlik Ölçeğine Verdikleri Cevapların Öğrenim Türüne Göre t- Testi Sonuçları

Öğrenim Türü N X Ss Sd t P

N.Ö 95 30,16 11,91 154 3,80 ,00

İ.Ö 61 37,44 11,34

p<,05

Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin tükenmişlik ölçeğine verdikleri cevaplardan, 
öğrenim türüne göre gece öğretiminde okuyan öğrencilerin, gündüz öğretiminde okuyan öğrencilere göre olumsuz 
yönde daha fazla tükenmişlik duygusu içerisinde oldukları (p>,05) t- testi sonuçlarına bakılarak söylenebilir. 
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Tablo. 3 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Tükenmişlik Ölçeğine Verdikleri Cevapların Aritmetik Ortalamaları

MADDELER X

1- Derslerim sebebiyle kendimi duygusal olarak tükenmiş hissediyorum.(T) 2,85

2- Okul başladıktan sonra derslere ilgim gittikçe azaldı.(İK) 2,19

3- Derslerimle ilgili sorunları etkili bir biçimde çözebilirim.(ÖY) 2,49

4- Sabah kalktığımda kendimi yorgun hissederim ve okulda bir güne daha katlanmak zorundayım 
diye düşünürüm.(T)

2,28

5- Derslerimin ileride yararlı olup olmayacağı konusunda inancımı kaybettim.(İK) 1,54

6- İyi bir öğrenci olduğuma inanıyorum.(ÖY) 1,87

7- Okulda geçen bir günün sonunda kendimi bitkin hissediyorum.(T) 3,28

8- Hedefl erime ulaştıkça daha çok çalışma arzusu ile doluyorum.(ÖY) 1,33

9- Derslerim esnasında pek çok ilginç şey öğrendim.(ÖY) 2,09

10- Gördüğüm derslerin önemli ve anlamlı olduklarından şüpheliyim.(İK) 1,63

11- Ders çalışmak ya da derse girmek benim için gerçekten bir stres kaynağıdır.(T) 2,00

12- Derslere yönelik hevesim azaldı.(İK) 2,12

13- Girdiğim derslerde sınıfa etkili katkılarımın olduğu inancındayım.(ÖY) 2,72

14- Derslerim sebebiyle tükenmiş durumdayım.(T) 2,73

15- Derslerde yapılması gerekenlerle ilgili etkili olduğum konusunda kendime güveniyorum.(ÖY) 1,89

                              Genel Aritmetik Ortalama:    2,20

Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeği, üç alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; Tükenilmişlik, İnancını Kaybetme 
ve Öz Yeterlilik boyutlarıdır. Tükenmişlik Ölçeğindeki her soru sıfır ile altı arasında bir değerlendirmeye tabidir. 
Dolayısıyla her sorunun aritmetik ortalaması da sıfır ile altı değeri arasındadır. Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeğindeki 
(T) Tükenilmişlikle ilgili soruyu, (İK) İnancını Kaybetme ile ilgili soruyu ve (ÖY) Öz Yeterlilik ile ilgili soruyu 
belirtmektedir. Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeğinden alınan puanların yüksekliği öğrencide tükenilmişliğin yüksek 
olduğu anlamına gelmektedir. Alınan puanların yüksekliği tükenilmişlik duygusuyla doğru orantılıdır. 

Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeğindeki, 1, 4, 7, 11 ve 14’üncü sorular ölçeğin Tükenilmişlik alt boyutuna ait 
sorulardır. Bu soruların kendi içerisindeki aritmetik ortalaması 2,63’e denk gelmektedir. Bu ortalama öğrencilerdeki 
tükenilmişlik boyutunun beklenenin üzerinde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerden Tükenilmişlik boyutu ile ilgili 
beklenen aritmetik ortalama 1.00 ile 2,00 arasında bir değerdir.

Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeğindeki, 2, 5, 10 ve 12’nci sorular ölçeğin İnancını Kaybetme alt boyutuna ait 
sorulardır. Bu soruların kendi içerisindeki aritmetik ortalaması 1,87’ye denk gelmektedir. Bu ortalama öğrencilerin 
İnancını Kaybetme boyutunun beklenen seviyede veya beklenen seviyeden az olduğunu göstermektedir. Öğrencilerden 
İnancını Kaybetme boyutu ile ilgili beklenen aritmetik ortalama 1.00 ile 2,00 arasında bir değerdir.

Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeğindeki, 3, 6, 8, 9, 13 ve 15’nci sorular ölçeğin Öz Yeterlilik alt boyutuna ait 
sorulardır. Bu soruların kendi içerisindeki aritmetik ortalaması 2,07’ye denk gelmektedir. Bu ortalama öğrencilerin Öz 
Yeterlilik boyutunun beklenen seviyenin hemen üzerinde olduğunu göstermektedir. Yine öğrencilerden Öz Yeterlilik 
boyutu ile ilgili beklenen aritmetik ortalama da 1.00 ile 2,00 arasında bir değerdir.
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Maslow’un Tükenilmişlik Ölçeğindeki, Tükenilmişlik, İnancını Kaybetme ve Öz Yeterlilik alt boyutlarına ait 
tüm soruların aritmetik ortalaması da 2,20’ye denk gelmektedir. Bu aritmetik ortalama da genel Tükenilmişlikle 
ilgili öğrencilerden beklenen genel aritmetik ortalamanın beklenen seviyenin üzerinde olduğunu göstermektedir. 
Öğrencilerden beklenen Genel Tükenilmişlik boyutu ile ilgili genel aritmetik ortalama da 1.00 ile 2,00 arasında bir 
değerdir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuçlar

Yapılan araştırma sonunda cinsiyete bağlı olarak öğrencilerin Tükenilmişlik duygusu ile ilgili erkek öğrenciler 
ile kız öğrenciler arasında anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum meslek yüksekokullarında okuyan 
öğrencilerin gerek sosyal açıdan gerekse psikolojik açıdan cinsiyete bağlı olarak olumsuz durumlardan ve olaylardan 
farklı etkilenmediklerini göstermektedir.

Gündüz öğretiminde okuyan öğrencilerle gece öğretiminde okuyan öğrenciler arasında, gece öğretiminde okuyan 
öğrencilerin gündüz öğretiminde okuyan öğrencilere göre hayata daha karamsar baktıkları ve tükenmişliklerinin 
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun sebebinin üniversiteye öğrenciler yerleştirilirken gece öğretimi 
yapan programların, gündüz öğretimi yapan programlara göre daha düşük puanla öğrenci alması, bu nedenle gece 
öğretiminde okuyan öğrencilerin kendilerini ikinci sınıf öğrenci gibi görerek moral ve motivasyonlarının bozulması 
ve öğretim programlarından mezun olduklarında gündüz öğretim yapan programlardan mezun olanların kendilerinden 
daha önce ve daha kolay iş bulabileceklerini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır.    

Ölçeğe katılan öğrencilerin, ölçeğin birinci alt boyutu olan tükenilmişlik boyutuna ilişkin sorulara verdikleri 
cevapların aritmetik ortalaması beklenenin üzerinde çıkmıştır. Bunun sebepleri arasında ilk olarak öğrenciler bir liseden 
mezun olup üniversiteyi kazandıklarında eğlenceli, özgür ve rahat bir hayatın kendilerini beklediğini sanmalarından 
kaynaklanmaktadır. Üniversiteye yerleştikten sonra öğrenciler genellikle üniversiteyi kazanmanın verdiği hevesle 
sınavlara kadar ders çalışmamaktadırlar. Dönem sonuna doğru vize, fi nal vb. sınavların zamanı geldiğinde ise biriken 
konuların ağırlığından dolayı yoğun olarak ders çalışmak zorunda olduklarını hissetmektedirler ve kısa bir zamanda 
tüm derslerin konularını öğrenmek zorunda kalmaktadırlar. Bunu başaramayacaklarını gördüklerinde öğrencilerin 
okula ve derslere olan duyguları olumsuzlaşmakta ve bu psikoloji öğrencileri tükenmişlik duygusuna doğru 
sürüklemektedir. İkinci olarak öğrencileri tükenmişliğe sürükleyen etken ise üniversiteyi bitirdiklerinde girecekleri 
Kamu Personeli Seçme Sınavını kazanmak zorunda olmaları veya kendilerine uygun bir iş bulmanın zorluğunun 
farkında olmalarından kaynaklanmaktadır. 

İnancını Kaybetme alt boyutuna ilişkin öğrencilerin ölçeğe verdikleri cevapların aritmetik ortalaması beklenen 
seviyede veya beklenen seviyenin hemen altında çıkmıştır. Bu da öğrencilerin bir şeyler başarabilmek için inançlarını 
hala kaybetmediklerini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçeğin Öz Yeterlilik boyutundaki sorulara verdikleri cevapların aritmetik 
ortalaması ise beklenen değerin hemen üzerinde çıkmıştır. Bu durum öğrencilerin kendi Öz Yeterliliklerine 
güvendiklerini göstermektedir. Ancak yine aritmetik ortalamaya bakarak bu konudaki öz güvenlerinin de sınırda 
olduğu söylenebilir. 
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Öneriler

Öğrenciler bir ortaöğretim okulunu bitirip üniversiteyi kazandıklarında üniversiteyi rahatça, özgürce, istediği gibi 
ve eğelenerek zaman geçirebilecekleri bir yermiş gibi görmektedirler. Önceleri sınavlara kadar ders çalışmamakta ve 
daha sonraki dönemlerde birçok dersi alttan almaktadırlar. Ancak dersler üst üste bindiğinde olayın farkına varmakta 
bu defa da karamsarlığa kapılarak çoğunlukla moral ve motivasyonlarını bozarak devre kaybına uğramaktadırlar. 
Bu nedenle öğrenciler üniversiteyi ilk kazandıklarında öğrencilere ders olarak eğitim psikolojisi veya rehberlik gibi 
dersler konularak bu dersler aracılığıyla öğrenciler bu konularda bilgilendirilerek bilinçlendirilmelidirler. 

Üniversitelerde gece öğretimi yapan bölümlerde okuyan öğrenciler gündüz öğretiminde okuyan öğrencilere 
göre daha düşük puanlarla programlara yerleştikleri için kendilerini ikinci sınıf öğrenci gibi görerek okul 
yaşamlarına olumsuz yönde bakmakta ve yoğun bir psikolojik sıkıntı içerisinde yaşamaktadırlar. Bu nedenle gece 
programlarında okuyan öğrencilerin sınıf danışmanları eğitim alanında uzmanlaşmış akademisyenlerden seçilmeli ve 
bu akademisyenler gerekli yerlerde öğrencilere müdahale ederek onları olumsuz duygulara düşmekten veya olumsuz 
davranışlardan kurtarmalarıdırlar. 

Öğrenciler derslerdeki başarıları bakımından kendilerine güvenmektedirler. Onlara gerek hayatla gerekse yaşamla 
ilgili konularda da kendilerine güvenmeleri konusunda alanında uzmanlaşmış eğitimci veya akademisyenlerce gerekli 
konularda çeşitli destekler sağlanmalıdır.  

Öğrenciler ders çalışma ve derslerde başarılı olma konusunda kendilerini yeterli görmekte ancak bilgilerinin 
yeterliliği ve işe yaraması konusunda şüphe içerisindedirler. Bu durum öğrencilerin bilgilerinin ileride işlerine yarayıp 
yaramayacağını bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle onlara edindikleri bilgilerin nerelerde ve nasıl 
işlerine yarayacağı konusunda çeşitli uygulamalı eğitimler verilerek öğrenciler bilinçlendirilmelidirler.  
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Abstract

 Over a period of time the agriculture extension education systems in India and Iran through 
their policies and strategies have infl uenced the stakeholders accordingly. These situations need 
to be studied on comparative basis. The population for the study consisted of farmers in Iran. A 
Complex Random sampling was employed to select samples, in Iran (n=248) and India (n=317). 
Major fi ndings: There was no signifi cant difference on Individual Methods in Iran and India. 
There was no signifi cant difference on Group Methods in Iran and India. There was a signifi cant 
difference at the .01 level on Mass Media Methods in Iran and India. There was no signifi cant 
difference on Printing Methods in Iran and India. There was no signifi cant difference on Audio 
Visual Methods in Iran and India. There was no signifi cant difference on Total Methods in Iran 
and India. 
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INTRODUCTION                                                                                                         

One of the most important barriers in agricultural development in Iran is the lack of an effective human resource 
development structure in the agricultural sector to sector to support the farmers. An essential part of this support 
structure, is the formal agricultural extension service. The National Extension Service was initiated in 1953 in India 
and also in Iran. In India the Green Revolution happened from 1967 to 1978 and it was very successful (substantial 
increase in the production of food grains, mainly wheat and rice). While, in Iran there was The White Revolution from 
1964 to 1969. Iran was self-suffi cient in food production earlier, but gradually began to import food subsequent to the 
implementation of the White Revolution. It can be said that, the White Revolution in Iran was not so successful as it 
was in India. Therefore, it becomes pertinent to study on a comparative basis the factors and situations prevailing in 
India and Iran. (Heidari, 2000). (Emadi, 2003).

Agriculture sector forms the backbone of the Indian economy .India is an agricultural country, endowed with 
abundant natural resources. So, prosperity of the nation is largely dependent on agriculture in the national economy 
is of vital importance. Between 1950-51 to 1960-61, the share of agriculture to GDP was alone 50%. This share of 
agriculture sharply decline and reached a level of 26.1 per cent during 1999-2000. In 1991 around 68 per cent people 
were engaged in agriculture .In the year 1996, in absolute terms agriculture provided employment to 279 million 
people. Importance of Indian agriculture also arises from the role it play in Indian trade. Agricultural products such as 
Tea, Sugar, Oilseeds, Tobacco, constitute the main items of exports. The proportion of agricultural goods exported is 
about 50 per cent of Indian exports and, manufacturing of agricultural content contribute to about 20 per cent. Thus, 
it becomes 70 percent of total export (Talathi et al 2008). 

The philosophy of agricultural informal instruction is preparing a fruitful context for qualifi ed farming and helping 
the farmers to be more effi cient and successful in their activities. Since farming is a complex and multidimensional 
job, the farmers need different kinds of knowledge and skills, which are utilized directly or indirectly in their career 
(Van den Ban, 1988).

Several studies conducted over the past few decades have highlighted the need for an emphasis on utilization of 
extension- education methods for farmers. According to fi ndings Extension organization and policy makers should 
try to build and improve group-based Approaches in Extension delivery. And participation of farmers in Extension 
programs is main thing for increasing Agricultural production. And also possession of land is a key determinate for 
participation of farmers in Extension services programs, and according to studies Extension worker visit only large 
farmers and do not go to small farmers. Extension agents, Experts and other farmers can be as an information sources 
for farmers. Public Extension offi cers utilized a wider range of ICT than the private agent counterparts, and utilization 
of broad cast/ audio visual and print technology was signifi cant difference between two groups of Extension offi cers. 
Personal contacts, progressive farmers, agro service center were regularly consulted by the respondents ( Okorley 
et al., 2008; Jan et al., 2008; Hedjazi and Veisi., 2007; Akpabio., 2002; Hedjazi et al 2006; Morrow et al 2004). 
And in another studies, Telephone was as an effective and effi cient medium for communicating agro-technology 
among farmers. New communication technologies, such as cell phone, internet access and world wide web is 
inspiring Extension administrators in developing countries who are looking for cost-effective ways of disseminating 
information to the masses of small farmers is clouded with many challenges, such as the need for rural electricity, 
provision computer hard ware and soft ware content and training of extension agents (Timbadia et al., 2007; Mayfi eld 
et al., 2006; Frempong et al  2006) . Oommen (2001), studied ‘use of extension teaching methods by the horticultural 
development offi cers for dissemination of information to farmers in Punjab’ It was found that individual contact 
method i.e. farm and home visit was the  most extensively used extension teaching methods and the farm clinic was 
the least used the individual contact methods. Method demonstration followed by group meetings were the most 
extensively used extension teaching methods and the least used group contact methods was panel discussion. It was 
further found that the pamphlet was the most extensively used mass contact methods followed by farm magazine 
and the T.V. talk was the least used mass contact method by the HDOS. Warmund and Schrock (1999) found that a 
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majority of participants felt it would be easier to learn material in a face-to-face setting, while one-third of the distance 
education participants felt that using interactive television would make learning easier. 

Sing (1998) in his investigation ‘utilization of agricultural information sources by the farmers of Punjab’ found: 
Majority of the respondents used the literature, T.V. and radio as sources of information for receiving agriculture 
and animal husbandry information. Sing (1997), in his research ‘‘Training needs of farmers regarding cotton-wheat 
rotation in Bathida district of Punjab’’ found: The age and size of the operational land holding of the farmers were 
non-signifi cantly correlated with their training needs. Mass media exposure and extension contact were negatively 
and signifi cantly correlated with the training needs of the farmers.   Singh Bains (1980), in his research entitle “An 
Analytical study on some aspects of the farmers training and education under the high yielding varieties program 
in the Punjab State” found: The respondents pointed out lack of follow-up and incentives, time constraint, irregular 
schedule of meetings etc. as short comings. They suggested the provision of community T.V. sets and farm equipment 
to discussion groups, more use audio-visual aids, more emphasis in training on subject like farm management, plant 
protection, weedicides, dairy, poultry, bee-keeping etc. and increasing the follow-up training. 

Singh saini (1979), in his research entitled “ Potentials of Distance- teaching a study of the correspondence 
courses for small and marginal farmers of Punjab State “ found : The distance – teaching was effi cient in the fulfi llment 
of information needs of the respondents in respect of agricultural technology. Hussein et al. (1994) found impact of the 
Training and Visit (T & V) extension system in the irrigated Punjab of Pakistan. Sharecho (2009), found, fi eld visits in 
India and joint visits or meetings with the farmers was the most popular methods in Ethiopia. 

The overall purpose of this study was to study Utilization of Extension- Education Methods for farmers in Iran 
and India.

Specifi c objectives of the study were to:

1. Study of Extension- Education Methods being used in Iran and India with regard to Agriculture Extension 
Services.

2. Study the differences in the Extension- Education Methods being used in Iran and India with regard to 
Agriculture Extension Services.

MATERIALS AND METHODS

Research Design and Selection of Sample 

A descriptive research, casual-comparative educational research Design was employed in the study. Statistical 
Samples (n = 565) for the study consisted of the farmers in Iran (n1 = 248) and India (n2 = 317), during 2008 – 2009. 
A Complex Random sampling technique was utilized (in the fi rst step it was used Multi-stage sampling and the second 
step it was used simple random sampling).

INSTRUMENTATION

The research instrument was developed using modifi ed version instruments from previous studies ( Farhadian 
, 1997; Chizari , et al. , 1999; Oommon , 2001). The survey instrument was divided to six parts. Part one ( 9 items) 
was designed to determine Individual Approaches(individual farm visits, group farm visits, individual home visits, 
group home visits, personal letters, offi ce calls, telephone calls, informal meeting, farm clinic). Part two (10 items) 
was designed to determine group approaches(result demonstration,  method demonstration, educational tours, panel 
discussion, group discussion, lectures, agricultural exhibitions, seminar for farmers, workshop for farmers). Part 
three (5 items) was designed to determine mass media approaches (television talks, radio talks, campaigns, mass 
meeting, national exhibition). Part four (9 items) was designed to determine printing approaches (news papers, 
circular letters, farm literatures, leafl ets, pamphlets, bulletins, folder, farm magazine, books). Part fi ve (14 items) was 
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designed to determine Audio-Visual approaches( fi lms, slides, fl ash cards, charts & diagrams, T.V, computer, video 
set, blackboards & whiteboards, models & exhibits, recorded talks, overhead projector, opaque projector, pictures 
& images and posters). The 47 statements were assessed on a three- point, Likert-type scale, that ranged from; 1= 
“Never” 2 = “Sometimes” and 3 = “Always”. Farmers recorded their demographic data in the sixth part.     

Validity and Reliability 

The instrument was assessed for content and face validity by a panel of experts consisting of faculty members at 
Delhi university Department of Education. The instrument was pilot tested using farmers (N=30) in Sari Township in 
Iran, the farmers who were not part of the main study. Minor changes were made to improve the clarity and reliability 
of the instrument.  Cronbach’s alpha, and internal consistency measured, was employed to estimate the reliability. The 
reliability for 47 item instrument was found to be acceptable (Alpha for 47 items=0.78). 

Data Collection and Analysis

Data was collected via interviewing the farmers in Agriculture extension center area. One Extension center in 
forestry area, two Extension centers in plain area and two Extension centers in coastal area were chosen in Iran. Three 
KVKs( Agricultural extension center) in forestry area, fi ve KVKs in plain area and four KVKs in coastal area were 
chosen in India; at least 248 farmers in Iran and 317 farmers in India were interviewed. Data were analyzed using 
frequencies, percentages, means, and standard division. T-test was employed to determine differences if any among 
farmers’ viewpoints toward utility of Extension-Education methods in their areas. 

RESULTS

Demographic Profi le of Farmers

Largest number of the farmers in both the countries belonged to the middle age group of 36-55 years , 94.8 % 
Iranian farmers were male of which 87% were below graduation level and that consisted of 18.1 %  illiterate , 79% 
had nuclear family, 45.6% were in farming and Horticulture system and 38.3% were in the farming system ; 87.5% of 
respondents used seasonal labor on their farms, and majority (50.8%) of their occupations were farming alone, 56.9 % 
were medium and large farmers and only 2.4 % were landless farmers in Iran (Table 1). 

In India, large number of the farmers belonged to middle age group 36-55 years. 94.6 % were male of which 
64.9% were below graduation level, and consisted of 6.6 % illiterate, 49.2 had nuclear family, 49.2% had farming and 
Animal husbandry system and 24% had farming system, 55.5% of respondents used seasonal labor in their farms, and 
majority (54.3%) of their occupation was farming alone, 51.1 % were small and marginal farmers and 15.5% were 
landless farmers (Table 1).

Objective 1:  Study of Extension- Education Methods being used in Iran and India with regard to 
Agriculture Extension Services.

Table 2 shows the Frequency of each response (always=2 and sometimes=1), Mean, Standard division, Score 
and Ranking of 47 Educational- Extension Methods that were being used in Extension Services in Iran and India 
separately as reported by farmers of the two countries. It was found that Individual ‘farm visits’ (Mean=.976), 
‘Informal meetings’ (Mean=.762), ‘Offi ce calls’ (Mean=.383), were the most extensively used Methods in Iran; where 
as ‘Group farm visits’ (Mean =1.492), ‘Mass Meetings’ (Mean = .508) and ‘Group Home Visits’ (Mean =.183) were 
the most extensively used Methods in India.  The least of the Educational Extension Methods (EEM) in Iran used, 
were ‘Posters’ (Mean = .000), ‘Method Demonstrations’, ‘Pictures & Images’ (Mean = .004), and ‘Television talks, 
Radio talks and Mass Meetings’ (Mean = .0081).  In India the least Educational Extension Methods used were ‘posters’ 
(Mean=.0095), ‘slides’ (Mean=.0101) and ‘Models & Exhibits’ (Mean=.0221). 
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Objective 2 . Study the differences in the Extension- Education Methods being used in Iran and India with 
regard to Agriculture Extension Services.

Mean of the two countries does not differ signifi cantly so far as Extension Individual Methods is concerned and 
reported by farmers of the two countries. In India, the Individual Approach was found to be higher than that in Iran, 
though the mean value was found to be on a very lower side (the maximum score would have been 18), in both the 
countries(Table 4). Group Methods in Extension Services do not differ signifi cantly in the two countries. It means 
that farmers of the two countries feel the same about the Extension services through Group Methods. Mean of the two 
countries differs signifi cantly so far as Extension Services through Mass Media Methods as reported by farmers of 
the two countries. In India, the Mass Media Methods was found to be better than that being practiced in Iran. In both 
the countries the mean score on Mass Media Methods was found to be on the lower side (its maximum score would 
have been 10). It refl ects that a lot of improvement is required in both the countries to approach farmers through Mass 
Media Methods. And Print Media Methods was the same in both the countries. Also, it can be inferred that there is a 
large scope of improvement in Printing Media Methods in both the countries as mean of scores on PMM is very low 
(As the maximum attainable score would have been 18) in both the countries. The mean of the use of Audio Visual 
Methods between the two countries does not differ signifi cantly so far extension methods (Audio-Visual) is concerned 
as reported by farmers of the two countries and Audio Visual Methods (AVM) was the same in both the countries. 
Also, it can be referred that there is a large scope of improvement in AVM in both the countries as mean of scores on 
AVM is very low (As the maximum attainable score would have been 28) in both the countries. The mean of the two 
countries does not differ so far as Total Extension Methods (TEM) is concerned in the two countries as reported by 
farmers of the two countries. In India, the Total Methods was found to be higher than that in Iran, though the mean 
value was found to be on the lower side (the maximum score would have been 94).The mean value on the Total of all 
the Methods shows a signifi cant scope for improvement in the Extension services in both countries.

The  researcher in order to compare ETM in the two countries categorized the above 47 Educational Technology 
Approaches into 5 groups (Individual, Group, Mass Media, Print Media and Audio Visual Approaches) and computed 
variables in SPSS version 15 and the result of the same is being presented in the following table(3) : 

A perusal of table 3 shows that Individual Approaches (Mean=2.863) and Group Approaches (Mean=1.63) 
were the most extensively used for farmers and Mass Media Approaches, (Mean= .0766) were the least used in 
the all Approaches in Iran. It was further found that Individual Approaches (Mean=2.886) and Group approaches 
(Mean=1.672) were the most extensively used for farmers and Mass Media Approaches (Mean=1.0 694) were used the 
least in India as well. The above results showed that the Individual Approaches, Group Approaches and Mass Media 
Approaches were used more in Iran as compared to India where as Print Media Approaches was found to be more in 
India. 

DISCUSTION

The result of the present study shows, that there is no signifi cant difference in the Individual Methods being used 
in Iran and India. According to Mean value of this Method in the two countries it seems that there is need to have 
more active Extension services in both countries. The investigator in the fi eldwork observed that: most of the Farmers 
in Iran were interested in individual contacts (face to face contact) with extension agents besides taking participation 
in the formal or informal classes and or in other Methods in their farm problems. They preferred inviting extension 
agents or educators to their farms or home (Home and Farm Visits) and they would discuss with them about every 
thing they are involved (animal diseases, Fertilizers, Irrigation methods, seeds, pests, garden and farm spray, and so 
on), so; The results of table 2 and 3 show that Individual Methods (Mean=2.863) were the most extensively used for 
farmers amongst all the Methods used in Iran. It was also found that Individual farm visits (Mean=.976), Informal 
meetings (Mean=.762), Offi ce calls (Mean=.383), were the most extensively used Methods in Iran; where as Group 
farm visits (Mean =1.492), Mass Meetings (Mean = .508) and Group Home Visits (Mean =.183) were the most 
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extensively used Methods in India, this being consistent with results obtained by Sharecho (2009) found, fi eld visits 
(35.71%) in India and joint visits or meetings with the farmers (39.08%) was the most popular methods in Ethiopia, 
and this supports the previous study of Warmund and Schrock (1999) found that a majority of participants felt it would 
be easier to learn material in a face-to-face setting.

Moreover, signifi cant difference in the Group Methods being used in Iran and India as reported by farmers. 
Results show (table 3) that Group Methods stands second rank in Total Methods in Iran and in India. It was also found 
that lectures (Mean=.427), Group meetings (Mean= .4355) and Group discussion (Mean=.379) in Iran, and Group 
discussion, Panel discussion (Mean =.306) and Seminars (Mean=.208) and Workshops (Mean=.1987) for farmers and 
were popular on Group Methods in India. This supports previous study of Shareecho (2009), Okorley et al (2008) and 
Oommen (2001).

Therefore, there is a need to strengthen Extension services through Group Methods in the two countries as felt by 
Farmers (end users). But the Mean value on Mass Media Methods in both Iran (Mean=.076) and India (Mean=1.069) 
shows that Mass Media Methods was the least used Methods  used in both the countries  and it was on the lower 
side (the Maximum score would have been 10). Table 2 shows that Television talks, Radio talks and Mass meetings 
(Mean=.008) were the least used Mass Media Methods (rank=35) in Iran. While Mass meetings Methods (Mean=.508) 
was popular Mass Media Methods for farmers in India. This, support previous study of Acker et al (2008), Akpabio 
(2007), Oommen (2001) and Sing (1997). Thus it needs to be more active through Extension services in the two 
countries.    

The results on Print Media Methods show that there is no signifi cant difference in Iran and India as reported 
by farmers. Table 2 shows that Folders (Mean=.242) and farm literature (Mean=.1774) in Iran and Newspapers 
(Mean=.2366) and bulletins (Mean=.2303) in India were the popular Print Media Methods for Farmers and the least 
Approaches among the Print Media Methods were books in both Iran (Mean=.0121) and India (Mean=.0505). Table 1 
shows the level of ‘farmers’ illiteracy’ and ‘low literacy’ of farmers in both Iran (60.4%) and India (40%) is very high 
and that may be one important reason for low mean i.e. the use of Print Media is on the lower side in the two countries. 
Adequate Literacy is an essential condition for the effective use of Print Media Methods for farmers. Oommen (2001) 
found that the pamphlet was the most extensively used Print Media contact method to approach by farmers and farm 
magazines were the least used Print Media contact method by the HDOS.

The results of the study show that there is no signifi cant difference in the Audio Visual Methods being used in 
Iran and India. It was also found that Slides (Mean=.2621), Flash-Cards (Mean= .2540) and Television (Mean=.1935) 
were popular in Iran, whereas Opaque Projector (Mean=.2208), Charts and Diagrams (Mean =.694) and Flash-Cards 
(Mean=.1735) were popular Audio Visual Methods in India. Investigator found that, Audio-Visual Methods were 
as a luxury Aids or Methods among farmers; and farmers were interested more in the face to face contact or Group 
Methods especially with the presence of owner in their farms. It was also found that Overhead projector and Opaque 
Projector (Mean=1.679) and Flash-Cards (Mean= 1.566) in Iran, and Blackboard and whiteboard (Mean1.418) and 
Posters (Mean=1.176) were the popular Audio Visual Methods in the both the countries. This being consistent with 
results obtained by Ravinder et al (2007),  Akpabio et al (2007), Frempong et al (2006), and Sing (1998). 

Total Approaches in Iran and India, which reveals farmers’ viewpoints on the use of Educational Methods through 
Extension system in the country level almost are same. It can be said that, most of performance program are useful for 
middle and capital farmers, in the present study more than 43.1% of farmers in Iran and 66.6% in India were small, 
marginal and landless farmers. 87% of Iranian farmers and 64.9% of Indian farmers were under graduates (high school 
and lower), as a result the Group Media, Mass Media, Printing Media, and Audio Visual Methods, are not useful for 
these farmers. They are only benefi ted of Individual approaches (Farm Visits, Home Visits and etc). Based on the 
results of this research: 

• Farmers should enhance their level of education in order to use various Educational Methods.
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• Farmers could promote their awareness towards agricultural information through participating and getting 
membership in the farmers’ societies and communities. 

• Farmers should expand their relation with Extension Agents and Agriculture  Educators in order to promote 
their awareness and agricultural information.

• Farmers should continue their relationship with local leaders and keep in touch with pioneer farmers to cope 
with their Agriculture problems.
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Table 1.  Frequency, Percentage and Cumulative percentage of farmers in Iran and India 

Variables
   frequency       Percent     Cumulative

        percent    

 IRAN  INDIA IRAN INDIA  IRAN  INDIA

     AGE

<  25
25-35
36-45
46-55
56-65
>  65

    7
36
74
63
49
19

6
55
111
80
54
10

2.8
14.5
29.8
25.4
19.8
7.7

1.9
17.7
35
25.2
17
3.2

2.8
17.3
47.2
72.6
96.8
100

1.9
19.6
54.6
79.8
96.8
100

SEX Male
Female

235
13

300
16

94.8
5.2

94.6
5.1

94.8
100

94.6
100

 
 level of
Education

   

Illiterate
Elementary
High School
Graduation
B.A.& Above
Unfi lled 

45
105
66
27
1
3

21
106
79
96
-

15

18.1
42.43
26.6
10.9
.4
1.2

6.6
33.4
24.9
30.3

-
4.7

18.1
60.4
87

97.9
98.3
99.5

6.6
40

64.9
95.2

-
99.9

   type
of family                            

Joint
Nuclear
Unfi lled 

52
196

-

160
156
1

21
79
-

50.5
49.2
.3

21
100

50.5
99.7
100

Agriculture
   system      

 Farming
Farming&Animal
   Husbandry
Farming and
 Holticulture
Mix agri system     

95
8

113

31

76
156

29

56

38.3
3.2

45.6

12.5

24
49.2

9.1

17.7

38.3
41.5

87.1

99.6
100

24
73.2

82.3
100

-

  Labors
   in the   
   farms

Seasonal
Permanent
Both

217
9
7

176
52
-

87.5
3.6
2.8

55.5
16.4

-

87.5
91.1
93.9

55.5
71.9

Occupation
Farming alone
Farming & labor
Farming&business
Farming&services
Unfi lled 

126
7
49
66
-

172
20
49
72
4

50.8
2.8
19.8
26.6

-

54.3
6.3
15.5
22.7
1.2

50.8
53.6
73.4
100

-

54.3
60.6
76.1
98.8
100

Kinds of 
farmers

Land less
Marginal
Small
Medium
Large

6
26
75
86
55

49
74
88
61
45

2.4
10.5
30.2
34.7
22.2

15.5
23.3
27.8
19.2
14.2

2.4
12.9
43.1
77.8
100

15.5
38.8
66.6
85.8
100
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Table 2. Frequency of responses (always=2, sometimes=1), Mean, S.D. Score and Rank of all different Methods 
between the two countries. 

   Methods

Frequency of each 
response  ×Value 
of that

       Mean          S.D        Score        Rank

 Iran

N=248

 India  
 
N=317

 Iran       India    Iran   India  Iran  India  Iran India

Individual farm 
visits

242 54 .976 .170 .516 .376 121.87 3.452 1 17

group farm visits 32 360 .081 1.492 .327 1.483 .848 537.12 18 1
Individual home 
visits

40 40 .0968 .0599 .346 .234 1.339 .561 17 20

Group home visits 18 330 .0444 .183 .242 .244 .193 14.735 27 3
Personal letters 22 277 .0524 .2571 .257 .658 .296 9.550 25 7
Offi ce calls 172 104 .383 .181 .557 .568 36.693 10.692 3 6
Telephone calls 72 24 .290 .0757 .4891 .2649 10.21 .482 7 27
Informal meeting 189 83 .7621 .2618 .5048 .4403 72.73 9.567 2 4
Farm clinic 44 65 .1774 .205 .505 .404 3.94 5.383 12 12
Result demonstration 9 35 .0363 .1104 .2437 .3139 .80 1.21 19 24
Method 
demonstration

1 17 .004 .0536 .0635 .2256 .00025 .2056 36 32

Educational tours 9 60 .0363 .1893 .2078 .3923 .068 4.455 30 14
Panel discussion 6 97 .0242 .306 .1783 .4616 .026 13.70 32 4
Group discussion 94 97 .379 .306 .503 .4616 17.92 13.654 6 5
Group meetings 108 48 .4355 .1514 .5284 .3590 24.853 2.609 5 19
lectures 117 25 .472 .0789 .5392 .2699 29.777 .5324 4 26
Agricultural 
exhibitions

10 22 .0403 .0694 .1971 .2545 .079 .3885 30 27

Seminar for farmers 23 66 .0927 .2082 .0427 .4066 .091 5.687 28 11
Workshop for farmer 27 63 .1089 .1987 .3370 .3997 .991 5.003 17 13
Television talks 2 35 .0081 .1104 .0896 .3139 .0014 1.213 35 23
Radio talks 2 52 .0081 .1640 .0896 .3709 .0014 3.163 35 17
Campaigns 8 51 .0323 .1609 .177 .3765 .0457 3.089 31 18
Mass meeting 2 161 .0081 .508 .0896 .501 .0014 40.975 35 2
National exhibition 5 40 .0202 .1262 .1898 .342 .192 1.726 32 20
Newspapers 43 75 .1734 .2366 .4198 .4256 3.13 7.552 14 8
Circular letters 44 38 .1774 .1199 .4133 .3253 3.25 1.482 13 21
Farm literatures 23 52 .0927 .1640 .3173 .3709 .676 3.163 20 17
Leafl ets 21 25 .0847 .0789 .3195 .2699 .568 .532 21 26
Pamphlets 27 31 .1089 .0978 .3371 .2975 .9911 .902 17 24
Bulletins 37 73 .1492 .2303 .3998 .4217 2.21 7.089 16 9
Folder 60 29 .242 .0915 .5069 .2887 7.40 .766 10 25
Farm magazine 16 20 .0645 .0631 .2913 .2435 .3006 .307 15 29
Books 3 16 .0121 .0505 .1417 .2193 .005 .177 34 33

 Films                                             12 11 .0484 .0347 .2655 .1833 .156 .0705 26 37
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Slides 65 32 .2621 .0101 .5397 .3017 9.126 .0965 8 35
Flash-Cards 63 55 .2540 .1735 .5436 .3793 8.505 3.626 9 16
Charts & diagrams 18 22 .0726 .694 .3136 .2545 .402 3.85 23 15
T.V. 48 17 .1935 .0536 .4706 .2256 4.286 .207 11 31
Computer 5 37 .0202 .1167 .1898 .3216 .019 1.42 32 22
Video set 9 28 .0363 .0883 .1874 .2842 .0675 .29 31 30
Blackboard & 
whiteboard

5 12 .0202 .0379 .1671 .1911 .0167 .09 33 36

Models& exhibits 17 7 .0685 .0221 .2833 .1472 .324 .028 24 38
Recorded talks 15 8 .0605 .0252 .299 .1571 .27 .32 26 28
Overhead projector 18 35 .0726 .1104 .3287 .3139 .434 1.21 22 23
Opaque projector 10 70 .0403 .2208 .1971 .4155 .08 6.47 28 10
Pictures & images 1 16 .004 .0505 .0635 .2193 .0003 .176 36 34
Posters 0 3 .000 .0095 .000 .0969 .000 .0026 37 39

For gaining the score of each EEM being used, the following formula (Chizari, et al. 1999): value of each response 
(always=2 and sometimes=1) × Its Frequency × Mean × S.D = Score

Table 3. Frequency of responses (always=2, sometimes=1), Mean, S.D. Score and Rank of Individual, Group, Mass 
Media, Printing and Audio Visual Methods between the two countries. 

   Approach

 Frequency of 
each response  
×Value of that

       Mean          S.D        Score        Rank

 Iran
  
N=248

India

N=317  Iran  India  Iran  India  Iran  India  Iran  India

Individual Ap-
proach 417 520 2.863 2.886 2.092 2.465 2497.58 3699.27 1 1

Group Ap-
proach 266 545 1.6290 1.6719 1.853 1.843 802.9 1677.4 2 2

Mass Media Ap-
proach 16 289 .0766 1.0694 .41012 1.112 .502 343.418 5 5

Printing Ap-
proach 340 238 1.048 1.133 2.194 1.682 781.766 453.558 3 3

Audio Visual 
Approach 137 248 1.1532 1.1136 2.547 1.563 402.326 431.813 4 4

The investigator for gaining the score of each ETA used the following formula (Chizari, et al. 1999): value of 
each response (always=2 and sometimes=1) × Frequency of that × Mean × S.D = score.
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Table 4.  T-test results for the Extension- Education Methods being used in Iran and India with regard to Agriculture 
Extension Services.

                 Country

Method   N Mean   SD     t-value      Remark

Individual
Methods

Iran 248 2.863 2.09 .1353    not
 signifi cantIndia 317 2.889 2.465

Group
Methods

Iran 248 1.629 1.85 .243
 not  signifi cant

India 317 1.671 1.843

Mass Media 
Methods

Iran 248 .0766 .410 14.68** Highly signifi cant
India 317 1.069 1.111

Printing
Methods

Iran 248 1.105 2.194 .1645        not
  signifi cant 

India 317 1.133 1.682
Audio 
Visual
Methods

Iran 248 1.153 2.547 .2152   not  signifi cant
India 317 1.114 1.563

Total
Methods

Iran 248 6.826 7.62 1.745     not signifi cant
India 317 7.873 6.298

** The result is signifi cant at.01 level of signifi cance 
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