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EDITORIAL
Dear readers of the Current Research in Education,
It is a great pleasure to publish a new journal for our readers. Current Research in Education is
an international, peer-reviewed open access journal that is published three issues in a year.
Target populations of the journal are educators, teachers, education students, people and
institutions who are interested in education. The official languages of Current Research in
Education are Turkish and English. The aim of the journal is to publish original research and
review articles in all areas of education.
This issue having an acceptance rate of 80% is composed of 4 research articles authored by a
several scientists. I welcome you the first issue of the journal and invite you to submit your
manuscripts to Current Research in Education.

Murat KURT, PhD
Editor-in-Chief
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Üniversite Öğrencilerinde Okula
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2
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ağrı, Türkiye
* Bu çalışma, 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
“Uygulamalı Eğitim Kongresi”nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Öz
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin çeşitli boyutlardaki yabancılaşma algılarını ve yabancılaşma
düzeylerini etkileyen değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel tarama
modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya oranlı örnekleme yoluyla 421 üniversite öğrencisi
katılmıştır. Araştırmanın verileri Üniversite Yabancılaşma Ölçeği ile elde edilmiştir. Araştırma
sonucunda, üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin genel olarak orta düzeyde
olduğu, en fazla anlamsızlık, en az sosyal uzaklık boyutunda yabancılaşma yaşadıkları
bulunmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre; erkek öğrencilerin, kız öğrencilere kıyasla;
başkalarının etkisiyle bölümlerini seçen öğrencilerin kendi isteğiyle seçenlere göre daha fazla
yabancılaştıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretim elemanlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla ilişkisi zayıf
düzeyde olan öğrencilerin, ilişkileri çok iyi ve orta düzeyde olan öğrencilere kıyasla ve sosyal
etkinliklere hiç katılmayan öğrencilerin, her zaman ve ara sıra katılan öğrencilere göre okula daha
fazla yabancılaştıkları sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak; bu araştırmaya göre üniversite
öğrencilerinin cinsiyetleri, bölüm seçme kararları, öğretim elemanlarıyla ve sınıf arkadaşlarıyla
ilişkileri, sosyal etkinliklere katılım sıklıkları okula yabancılaşma duygusu hissetmelerinde etkili
olan faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Okula yabancılaşma, üniversite öğrencileri, güçsüzlük, anlamsızlık, sosyal
uzaklık.

School Alienation of University Students
Sorumlu Yazar:
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, Yabancı
Diller Yüksekokulu,
Ağrı, Türkiye
oznuratasakdemir@
gmail.com

Abstract
This research aims to determine university students’ alienation levels at various dimensions and
variables causing to alienation. In this study, descriptive scanning model has been used for this
purpose. By rated sampling method, 421 university students participated to the study. The data
were obtained with University Alienation Scale. As a result of this research, university students’
school alienation levels are generally medium, at the dimension of meaninglessness is the most and
1
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at the dimension of social isolation is the least. According to the results of the study, it was obtained that
boys alienated to school more than girls; students who choose their study areas with others’ effect alienated
more than those choosing their study areas with their own wish. In addition, students who have weak
relationships with instructors and peers were more alienated than those having very good and moderate
relationships, and students who never join to social activities alienated more than those always and
occasionally joining to social activities. As a result, it can be said that university students’ gender, decision
of career choice, relationships with faculty members and classmates, participation in social activities are
factors which affect their school alienation feelings.
Keywords: School alienation, university students, powerlessness, meaninglessness, social isolation.

1.

Giriş

Yabancılaşma, insan yaşamının doğal akışı içerisinde, sıklıkla karşılaşabileceği psikolojik durumlardan
biridir. Yabancılaşma, bir yönüyle kopuş, ayrılık ve mutsuzluğu ifade ederken, bir yönüyle bireyin
tepkiselliğine ve çaresizliğine işaret eder. Bu yüzden yabancılaşma, üzerinde çok yönlü olarak durulan
sosyo-psikolojik olgulardan biridir.
Değişik yaş gruplarındaki tüm bireylerde ve gruplarda görülebilen yabancılaşma, öğrenciler arasında da
sıklıkla görülmektedir. Rodriguez (1997, s. 1) öğrenci yabancılaşmasını şöyle açıklar: “Bazı öğrenciler
kayıptırlar çünkü savaştaki askerler gibi bilinmeyen düşmanlarla ve tehlikelerle yüz yüze gelirler.
Öğrenciler bir yabancının isteklerine ve bazen düşmanca bir ortama hazırlıksız oldukları zaman kaybolurlar
ve yabancılaşırlar.”
Tezcan (1998) yabancılaşmayı gençlik için kuşaklar arası çatışmaya neden olabilecek boyutta önemli bir
sorun olarak niteler. Yabancılaşma semptomları üniversite öğrencilerinde daha belirgin biçimde kendini
gösterir. Burbach ve Thompson (1973) öğrencilerin özellikle üniversitede, artan bir şekilde yabancılaşma
hissi yaşadıklarını vurgulamıştır. Üniversite gençliği, uyum güçlükleri yaşamakta, toplumsal norm ve
kurallara uyum ve uyumsuzluk arasında gidip gelmekte ve aynı zamanda yeni bir takım kural ve
kuralsızlıkların, ideallerin arayışı içinde olabilmektedir. Çoğunlukla yerleşik norm ve alışkanlıkların
dışında bir arayış içinde olan üniversite gençliğin toplumla bütünleşememesi, “yabancılaşma” olgusunu
gündeme getirmektedir.
Kapsamı geniş ve ideolojik algılamalara uygun niteliği nedeniyle, yabancılaşma olgusunun her toplumdaki
yansımaları farklı olabilmektedir. Bu yüzden yabancılaşma farklı bilim dallarınca farklı biçimlerde
tanımlanmıştır. Örneğin psikiyatride “şizofreni, psikoz gibi ruh hastalıklarında, kişiliksizleşme,
normsuzluk, yalnızlık, güçsüzlük, rol karışıklığı, umutsuzluk duygularıyla ifade edilirken (Budak, 2003, s.
813); sosyolojide, “bireylerin birbirlerinden ya da belirli bir süreç veya ortamdan uzaklaşmaları” (Marshall,
1999, s. 798) şeklinde tanımlanmaktadır. Weisskopf (1996, s. 11) yabancılaşmayı, insan doğasının belli
yönlerinin bastırılması olarak tanımlarken, Marx (2000, s. 11) kendi etkinliğinin ürünlerine, üretken
etkinliğin kendisine, içinde yaşadığı doğaya, kendine, kendi özsel doğasına, insanlığa ve öteki insanlara
yabancılaştıran eylem şeklinde betimlemiştir. Fromm (1996, s. 137) ise yabancılaşmayı, ‘bireyin toplumsal
rollerinin anlamını yitirmesiyle ortaya çıkan ‘toplumsal belirsizlik durumu’ olarak tanımlamıştır.
Yabancılaşmayı, toplumsal koşullar ve duygusal kişiliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olarak
niteleyen Seeman (1975) ise yabancılaşmanın sosyo-psikolojik bir çerçevede ve çok boyutlu olarak ele
alınması gerektiğini ileri sürmüştür.
Rosenthal ve Yudin’e (1980) göre yabancılaşma gerek bireysel ve sosyal eylemlerin ürünlerinin (emek
ürünleri, para, sosyal ilişkiler vs.) değişimini ve gerekse insanların özellik ve yeteneklerinin onlarda
bağımsız ve onlara hükmeder hâle gelişinin süreç ve sorunlarını betimleyen bir kavramdır.
Yabancılaşmanın sosyal süreçlerdeki etkisine işaret eden Finifter (1972), bu süreçte bireylerin bir gruptan,
toplumsal kurumdan, değerlerden veya örgütten uzaklaşmasıyla sonuçlandığını ileri sürer. Horney (1950)’e
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göre ise yabancılaşma, kendini terk etmenin yaşandığı nevrotik bir süreçtir. Ayrıca Horney, yabancılaşma
sonucunda kişinin duygularından, isteklerinden, inançlarından ve enerjisinden uzaklaştığını belirtir. Benzer
şekilde Bronfenbrenner (1986) yabancılaşmayı aileden, arkadaşlardan ya da okuldan kopma hissi, aidiyet
duygusundan yoksunluk olarak tanımlarken, Tezcan da (1995), yabancılaşan bireylerin içinde yaşadığı
toplumdan ve kültürden giderek uzaklaştığını vurgular.
Yabancılaşmanın insan üzerindeki olumsuz etkilerine işaret eden Fromm (1996), yabancılaşmış insanın,
diğer insanlardan uzaklaştığı gibi kendisinden de koptuğunu, kendisiyle ve dış dünyayla üretici bir ilişki
içinde olamayacağını belirtir.
1.1. Yabancılaşmanın boyutları
Yabancılaşma diğer duygusal süreçler gibi farklı boyutları ve dereceleri olan bir durumdur. Literatürde
yabancılaşmanın farklı boyutlarına işaret edilmiştir. Bu konuda en kapsamlı çalışma Seeman’a (1959) aittir.
Yabancılaşmayı sosyal-psikolojik açıdan ele alan Seeman yabancılaşmanın tanımlanmasına ve ölçülmesine
büyük katkılar sağlamıştır. Seeman yabancılaşmayı 5 boyut olarak tanımlamıştır. Bunlar; güçsüzlük,
anlamsızlık, normsuzluk, sosyal uzaklık ve kendine yabancılaşma boyutlarıdır.
Seeman’a (1959) göre güçsüzlük bireyin kendi yaşantısını kontrol edemediği durumlarda ortaya
çıkmaktadır. Bu duygu, bireyin kendi kararlarına biçim veremediğinde ve başkalarının kararlarının
kendisini oluşturduğunda maruz kaldığı bir duygudur. Güçsüzlük duygusunu yaşayan yabancılaşmış birey,
etrafında olup bitenleri kontrol etmek için ne kadar uğraşırsa da olayların önceden belirlenmiş olduğu
hissini taşır. Daha somut bir ifadeyle güçsüzlük yaşayan birey, ekonomik, politik, sosyal olaylarda karar
alma sürecinde kontrol ve etkilemeden yoksun olma duygusunu taşımaktadır (Mackey, 1974). Güçsüzlük
duygusu okul süreçlerinde de görülebilir. Örneğin bazı öğrenciler, ilgi alanlarının görmezden gelindiğini ve
okulun yapısı, ders programları, ders seçimi ve sınıf içi etkinlikleri üzerinde etkili olamadığını
düşünmektedir. Eğitim etkinliklerine yabancılaşan öğrencide güçsüzlük duygusu ortaya çıkar (Oerlemans
ve Jenkins, 1998). Güçsüzlük, öğrencinin değer verdiği hedefi gerçekleştirme hakkında düşük beklentiye
sahip olduğu durumlarda gerçekleşir (Mau, 1992).
Yabancılaşmanın bir diğer boyutu anlamsızlıktır. Anlamsızlık insanın kendi durumunu anlama
yoksunluğuna ve yaşamında amaç, hedef ya da bir tasarının yokluğuna işaret etmektedir. Güçsüzlük,
bireyin davranışsal sonuçları kontrol edememe duygusuna işaret ederken, anlamsızlık bu davranışsal
sonuçları tahmin edememe (kestirememe) durumundaki beceri yoksunluğunu göstermektedir (Mackey,
1974). Gençler çoğunlukla şimdiki durumlarının anlamsız olduğunu hissederler; çünkü içinde bulundukları
gelişim dönemi güvenli değildir. Gençler bu dönemde çözüm bekleyen karmaşık problemlerle karşı karşıya
bırakılmıştır; çünkü yaşamlarıyla ilgili en önemli kararları bu dönemde alacaklardır. Bu karmaşaya soyut
düşünme becerisinin gelişimi de eşlik etmektedir. Genç daha önce somut olarak algıladığı olgu ve olayları
artık soyut düşünce zemininde ele alabilmektedir. Bu bilişsel değişiklikle gencin dünyayı ütopik bir bakış
açısıyla algılaması, bir süre sonra gerçekliğe dönüşmekte ve dünya kendi deneyimleri ile uyumlu hale
gelmektedir. Ancak ergenler, toplumsal kuruluşları çoğunlukla ikircikli bulur ve kendilerini kaygılı
hissederler. Bu durum, gencin dünyayı anlamsız bir yer olarak görmesine yol açar. Eğer ergen sosyal
açıdan avantajlı, güvenli toplumsal çevreden ise, anlamsızlık duygusunu bu gelişim süreci neticesinde
atlatacaktır; ancak ergen sosyal açıdan dezavantajlı (riskli), güvenli olmayan toplumsal çevreden ise, bu
durumda anlamsızlık duygusu farklı mekanizmalar içerisinde sürekli hale gelebilmektedir (Fromm, 1996).
Anlamsızlık, alaka ve önem konusuyla ilgilidir. Öğrenciler bugünkü okul beklentileri ve gelecek iş ve
yetişkin gereksinimleri arasındaki sınırlı ilişkiyi algılayabilirler. Olumlu yollarla önemli hissetmeyen
öğrenciler sık sık olumsuz olarak önemi arayacaklardır (Mau, 1992).
Normsuzluk kavramı; birey ya da toplum hayatındaki bunalımlı bir durumu ifade eder. Dolayısıyla
“kuralları geçerliliğini yitirmiş ve herkes tarafından benimsenecek yeni kurallar yaratamamış bir toplumda,
3
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bireyleri toplumsal yapıya bağlayan bağların kopması haline normsuzluk denir” (Tolan, 2005, s. 248).
Normsuzluk kavramını Grekçe aslından alıp ilk kullanan Durkheim olmuştur. Durkheim dâhil bütün
toplumbilimciler normsuzluğu, bir birey ya da grubun davranışlarını belirleyen toplumsal kuralların
saygınlık ve etkilerinin azalması biçiminde tanımlamaktadırlar. Ayrıca bu toplumbilimciler normsuzluğu,
normlara olan bağlılığın azalması sonucu bireylerin bir çeşit başıbozukluk, düzensizlik, kargaşa,
kararsızlık, karamsarlık ve belirsizlik içine düşmelerini ifade eden bir kavram olarak görmektedirler
(Bayhan, 1997).
Öğrenciler açısından incelediğimizde, normsuzluk yaşayan öğrencilerin hedeflere ulaşmak için toplum
(okul yönetimi) tarafından kabul edilmeyen davranışlar sergiledikleri görülür (Seeman, 1983). Mau
(1992)’ya göre öğrencilerin normsuzluk duygusu yaşamalarına neden olan hususlardan birisi, öğrencilerin
ders başarılarına göre sınıflandırılmalarını eleştirmeleridir. Böyle bir kıyaslamayla karşı karşıya kalan
öğrencilerde okula aidiyet duygusu giderek zayıflar. Okul ile kendisi arasında bağ kuramayan öğrenciler,
kurallara uymamayı tercih eder ve yabancılaşma durumu yaşarlar. Aynı şekilde okul yönetimi, okul
kuralları ve kendisi arasında bağ kuramayan öğrenci, okul kurallarını, önemsiz ve gereksiz olarak görür
(Oerlemans ve Jenkins, 1998).
Yabancılaşmanın önemli bir diğer boyutu sosyal uzaklıktır. Seeman’a (1959) göre göre sosyal uzaklık,
arkadaşlık ağıyla bütünleşmeden yoksunluk veya bir organizasyondaki katılım yoksunluğunu ifade eder.
Birey yapılan etkinliklerde kendisini bir değer olarak görmez ve ortak yapılan işlerden kendini uzak tutar.
Okul ortamında sosyal uzaklık, öğrencilerin yalnızlığı tercih etmeleriyle ortaya çıkar. Bu öğrenciler okul
etkinliklerine pek katılmazlar. Ancak bu tarz davranan öğrenciler aynı zamanda derslere düzenli bir şekilde
katılım sağladıklarından, genelde okul yöneticileri onları yabancılaşmış olarak kabul etmezler (Mau, 1992).
Gierveld (1987)’e göre sosyal uzaklık olgusu; sınıf örgütlerindeki işbölümü, uzmanlaşma ve belirlenen
yerde belirli bir işi belirli bir sürede tamamlama zorunluluğunun ortaya çıkardığı doğal bir sonuçtur. İki
türlü sosyal uzaklık söz konusudur. Birincisi, öğrencinin diğer öğrencilerden ayrı ve fiziksel olarak uzak bir
yerde bulunması durumu, ikincisi ise, öğrencinin sınıf içerisinde olmasına karşın iletişim kurma
konusundaki isteksizliğidir (Yeniçeri, 1991). Oerlemans ve Jenkins (1998), sosyal açıdan uzaklaşmış
öğrencilerin büyük bir bölümünün, okulda arkadaşlık kurmayı tercih etmemelerine rağmen, bu öğrencilerin
bir şekilde okulda arkadaşlık kurduğunu belirtmektedir. Sosyal uzaklık yaşayan öğrenciler bir problem
olduğunda bunu başkalarıyla paylaşmak yerine kendi kendilerine çözme eğilimindedirler.
Mau’ya (1992) göre okulda sosyal uzaklık yaşayan öğrenciler, okulu karmaşık, hoşgörüsüz ve hayal
kırıklığına uğradıkları bir yer olarak değerlendirmektedirler. Bu öğrenciler çoğunlukla, evde kalmayı ya da
arkadaşlarıyla dışarıda olmayı tercih ederler. Bu nedenle okula gelmekte isteksiz oldukları için, sık sık
devamsızlık yaparlar. Hatta bir kısmı okuldan ayrılmayı bile tercih edebilirler. Bu türden yabancılaşma,
insanın yaptığı davranışların, geliştirdiği değer, ölçün, gereksinme ve isteklerine dayanmaması,
uymamasıdır (Başaran, 2000). Bu durumda kendine yabancılaşan birey eylemlerini, gelecekte almayı
umduğu ödüller için ya da eylemleri başkalarını etkilediği için gerçekleştirmektedir (Seeman, 1959).
Psikolojik anlamda yabancılaşmış bir birey toplumun içinde kaybolmuştur. Yaşamı artık belirsizdir.
Hayatını, bazen bir maddeye bağımlı olarak sürdürür bazen de ruhsal bir amaca adar. Bu bir bakıma
kendinden geçme halidir. Bu bilinç kaybı onun bağımlılıklarını da arttırmaktadır (Seeman, 1959).
Başaran’a (1998) göre kendine yabancılaşma, insanın yaptığı davranışların, geliştirdiği değer, norm,
gereksinme ve isteklerine dayanmaması, davranışların bunlara uymamasıdır. Ona göre bu tür
yabancılaşmada insan, içinden gelmeyen ya da içsel güdülenmeye dayanmayan, sırf davranmak için
davranışlarda bulunur; sanki davranış kendisinin değilmiş gibi davranır.
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerini çeşitli değişkenler açısından
incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
4
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1.
Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma ve yabancılaşmanın boyutları olan güçsüzlük,
anlamsızlık ve sosyal uzaklık algıları ne düzeydedir?
2.
Üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeyleri cinsiyet, bölüm seçme kararı, öğretim elemanları
ve sınıf arkadaşlarıyla ilişki ve sosyal etkinliklere katılım değişkenlerine göre farklılaşmakta mıdır?

2.

Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Tarama modeli ile üniversite öğrencilerinin
okula yabancılaşma algıları ve güçsüzlük, anlamsızlık, sosyal uzaklık boyutlarındaki yabancılaşma algı
düzeyleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca üniversite öğrencilerinin; güçsüzlük, anlamsızlık, sosyal
uzaklık boyutlarındaki yabancılaşma algılarının; cinsiyetlerine, bölüm seçme kararlarına, öğretim
elemanlarıyla ilişkilerine, sınıf arkadaşlarıyla ilişkilerine ve sosyal etkinliklere katılımlarına göre farklılık
gösterip göstermediği incelenmiştir.
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, Harran Üniversitesine bağlı Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Ziraat
Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılı güz yarıyılında kayıtlı toplam 8761 öğrenciden oluşmaktadır. Ancak,
zaman ve ekonomik imkânsızlıklar tüm evren üzerinde çalışmayı sınırlandırdığından, örneklem alınması
yoluna gidilmiştir. Örneklem belirlenirken, 2011-2012 öğretim yılında Harran Üniversitesine bağlı
fakültelerin çeşitli bölüm ve sınıflarına devam eden en az dört yıllık lisans öğrencilerinin yaklaşık %5’ine
ulaşılması hedeflenmiştir. Her bir fakülteye düşen öğrenci sayısı belirlenirken, oranlı örnekleme tekniği
kullanılmış, fakültelerin öğrenci sayıları evren içerisindeki %5 oranı nispetinde belirlenmiştir. Ayrıca her
bir fakülteye düşen örneklem grubu, fakülte içerisindeki sınıflar ve cinsiyet dağılımı gözetilerek
saptanmıştır. Bu yöntemle toplam 466 öğrenci araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Hazırlanan
ölçeğin uygulanması sonucunda eksik ve hatalı olanları ayıklanmış ve 421’i (%90) analize uygun
bulunmuştur.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada sosyo-demografik değişkenleri belirleyebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan
‘Kişisel Bilgi Formu’; katılımcıların okula yabancılaşma düzeylerini ölçebilmek amacıyla ise ‘Üniversite
Yabancılaşma Ölçeği-ÜYÖ’ kullanılmıştır. ÜYÖ’nün orijinal formu Burbach (1972) tarafından
geliştirilmiş ve araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. ÜYÖ, ‘Anlamsızlık (7 madde)’,
‘Güçsüzlük (8 madde)’, ‘Sosyal Uzaklık (6 madde)’ olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. ÜYÖ, ‘hiç
katılmıyorum (1)’ ile ‘tam katılıyorum (5)’ arasında değer alan Likert tipi bir ölçektir. ÜYÖ’nün
‘Anlamsızlık’ alt boyutuna ait faktör yük değerleri .31 ile .77 arasında; ‘Güçsüzlük’ alt boyutunda .40 ile
.79 arasında; ‘Sosyal Uzaklık’ alt boyutunda ise .42 ile .78 arasında değer almıştır. ÜYÖ’nün alt
boyutlarına ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı ise ‘Anlamsızlık’ alt boyutu için .71, ‘Güçsüzlük alt boyutu
için .80 ve ‘Sosyal Uzaklık’ alt boyutu için .73 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin tümü için yapılan
hesaplamalarda ise Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla ÜYÖ’nün
bu çalışma kapsamında kullanılmaya elverişli ve güvenilir bir ölçek olduğuna karar verilmiştir.
2.4. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 20.0 paket programı ile bilgisayar
ortamında yapılmıştır. Anket yoluyla toplanan verilerin çözümünde, betimsel istatistik yöntemlerinden
standart sapma, aritmetik ortalama, frekans ve yüzde işlemleri kullanılmıştır. Ayrıca verilerin analizinde t
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testi ve tek yönlü varyans (Anova) analizi, Post Hoc testi gibi analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Grup
ortalama puanları arasındaki farkların test edilmesinde 0.05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
Araştırmada yüksek puan yüksek düzeydeki okula yabancılaşmayı, düşük puanlar ise düşük düzeydeki
okula yabancılaşmayı ifade etmektedir. Araştırmada kullanılan beşli derecelendirme ölçeği, 1’den 5’e
kadar olan değerlendirme ölçeği olup beş eşit parçaya bölünmüş ve her seçeneğe karşılık gelen puan
aralıkları da belirlenmiştir. Elde edilen ağırlıklı ortalama puanların derecelendirilmesi ve yorumlanması
için 4.20-5.00 (tam katılıyorum); 3.40-4.19 (çok katılıyorum); 2.60-3.39 (orta derecede katılıyorum); 1.802.59 (biraz katılıyorum); 1.00-1.79 (hiç katılmıyorum) aralıkları kullanılmıştır.

3.

Bulgular

Bu bölümde öncelikle üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerine ilişkin bulgulara daha
sonra okula yabancılaşma düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgulara yer
verilmiştir.
3.1. Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma ve alt boyutlardaki yabancılaşma
düzeylerine ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Okula Yabancılaşma ve Yabancılaşmanın Alt Boyutlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri
Boyutlar
Okula yabancılaşma
Anlamsızlık alt boyutu
Güçsüzlük alt boyutu
Sosyal uzaklık alt boyutu

N

X

Ss

421
421
421
421

2.72
3.18
2.57
2.39

.76
.86
.97
.92

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma algılarının orta
düzeyde ( X  2.72) olduğu görülmektedir. Yabancılaşmanın alt boyutlarına ilişkin bulgulara bakıldığında,
algıların farklı düzeyde olduğu görülmektedir. Buna göre, üniversite öğrencileri en yüksek düzeyde ( X 
3.18) anlamsızlık boyutunda yabancılaşma yaşarken, en düşük düzeyde ( X  2.39) sosyal uzaklık
boyutunda yabancılaşma yaşamaktadırlar.
Araştırma kapsamında, bazı değişkenlere bağlı olarak, üniversite öğrencilerinin yabancılaşma düzeylerine
ilişkin bulgular ise aşağıda verilmiştir.
3.2. Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşmakta
mıdır?
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Okula Yabancılaşma Düzeylerine İlişkin t
testi Sonuçları
Boyutlar
Okula yabancılaşma
Anlamsızlık
Güçsüzlük
Sosyal uzaklık
*p<.05
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Kız N=188
X

2.59
3.05
2.42
2.27

Ss
0.78
0.87
1.00
0.91

Erkek N=233
Ss
X
2.83
0.73
3.27
0.85
2.70
0.92
2.48
0.92

t

sd

p

3.285
2.613
3.034
2.350

419
419
419
419

.001*
.009*
.003*
.019*
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Üniversite öğrencilerinin cinsiyeti ile okula yabancılaşma düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmuştur
[t(419)=3.285, p<.05]. Tablo 2 incelendiğinde genel olarak erkek öğrencilerin ( X  2.83) kız öğrencilere
kıyasla ( X  2.59) daha fazla okula yabancılaştıkları görülmektedir. Alt boyutlara ilişkin t testi sonuçlarına
bakıldığında, anlamsızlık [t(419)=2.613, p<.05], güçsüzlük [t(419)=3.034, p<.05] ve sosyal uzaklık
[t(419)=2.350, p<.05] boyutlarında da cinsiyete göre anlamlı fark oluşturduğu görülmektedir. Buna göre,
erkek öğrenciler anlamsızlık, güçsüzlük ve sosyal uzaklık alt boyutlarında kız öğrencilere göre daha fazla
yabancılaşma yaşadığı söylenebilir.
3.3. Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri Bölüm Seçme Kararı Değişkenine Göre
Farklılaşmakta mıdır?
Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin bölüm seçme kararı değişkenine göre farklılaşıp
farklılaşmadığına ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Kararı Değişkenine Göre Okula Yabancılaşma
Düzeylerine İlişkin t testi Sonuçları
Boyutlar
Okula yabancılaşma
Anlamsızlık
Güçsüzlük
Sosyal uzaklık

Kendi isteğimle
N=325
Ss
X
2.65
0.74
3.12
0.85
2.51
0.95
2.30
0.89

Başkalarının
etkisiyle N=96
Ss
X
2.96
0.79
3.37
0.88
2.81
0.99
2.69
0.96

t

sd

p

3.557
2.472
2.729
3.714

419
419
419
419

.000*
.014*
.007*
.000*

*p<.05

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, bölüm seçme kararına göre okula yabancılaşma ve tüm alt boyutlarında
anlamlı bir farklılığın olduğu gözlenmiştir [p<.05]. Buna göre, bölümünü başkalarının etkisiyle seçen
öğrencilerin okula yabancılaşma ve alt boyutlardaki yabancılaşma düzeyi, kendi isteğiyle seçenlere göre
daha yüksek bulunmuştur.
3.4. Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri Öğretim Elemanlarıyla İlişki Değişkenine
Göre Farklılaşmakta mıdır?
Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin öğretim elemanlarıyla ilişki değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarıyla İlişki Değişkenine Göre Okula Yabancılaşma
Düzeylerine İlişkin ANOVA Sonuçları
Boyutlar
Okula yab.
Anlamsızlık
Güçsüzlük
Sosyal uzaklık

İlişki
Düzeyi
1.Çok iyi
2.Orta
3.Zayıf
1.Çok iyi
2.Orta
3.Zayıf
1.Çok iyi
2.Orta
3.Zayıf
1.Çok iyi
2.Orta
3.Zayıf

N

X

Ss

50
238
133
50
238
133
50
238
133
50
238
133

2.44
2.55
3.13
2.92
2.97
3.64
2.25
2.43
2.96
2.14
2.23
2.77

0.72
0.72
0.68
0.84
0.81
0.79
0.88
0.96
0.88
0.80
0.88
0.92

V. K.
G. A.
G. İ.
G. A.
G. İ.
G. A.
G. İ.
G. A.
G. İ.

Kareler
Top.
33.204

Sd
2

Kareler
O rt.
16.602

208.954

418

.500

41.213

2

20.607

270.934

418

.648

30.791

2

15.395

360.327

418

.862

28.378

2

14.189

327.679

418

.784

F

p

Fark

33.211

.000*

1-3,
2-3

31.792

.000*

1-3,
2-3

17.859

.000*

1-3,
2-3

18.100

.000*

1-3,
2-3

*p<.05

Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma ve alt boyutlardaki yabancılaşma düzeylerinin öğretim
elemanlarıyla ilişki değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir. Bu farklılaşmanın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Post Hoc testinin sonuçlarına göre, öğretim
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elemanlarıyla ilişkisi zayıf olan öğrencilerin okula yabancılaşma ve anlamsızlık, güçsüzlük ve sosyal
uzaklık alt boyutlarındaki yabancılaşma düzeylerinin, öğretim elemanlarıyla ilişkisi çok iyi ve orta düzeyde
olan öğrencilerden daha yüksek olduğu saptanmıştır.
3.5. Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri Sınıf Arkadaşlarıyla İlişki Değişkenine Göre
Farklılaşmakta mıdır?
Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin sınıf arkadaşlarıyla ilişki değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığına ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Üniversite Öğrencilerinin Sınıf Arkadaşlarıyla İlişki Değişkenine Göre Okula Yabancılaşma
Düzeylerine İlişkin ANOVA Sonuçları
Boyutlar
Okula yab.
Anlamsızlık
Güçsüzlük
Sosyal
uzaklık

Sınıf
Arkadaşlarıyla
İlişki
1.Çok iyi
2.Orta düzeyde
3.Zayıf
1.Çok iyi
2.Orta düzeyde
3.Zayıf
1.Çok iyi
2.Orta düzeyde
3.Zayıf
1.Çok iyi
2.Orta düzeyde
3.Zayıf

N

X

Ss

V. K.

Kareler
Top.

Sd

Kareler
O rt.

F

p

Fark

152
227
42
152
227
42
152
227
42
152
227
42

2.49
2.78
3.24
3.03
3.19
3.63
2.42
2.61
2.91
1.96
2.52
3.20

0.73
0.72
0.74
0.86
0.84
0.80
0.97
0.94
0.98
0.76
0.88
0.94

G. A.
G. İ.

19.957
222.201

2
418

9.978
.532

18.771

.000*

1-2,
1-3,
2-3

G. A.
G. İ.

12.222
299.925

2
418

6.111
.718

8.517

.000*

G. A.
G. İ.

8.717
382.401

2
418

4.358
.915

4.764

.009*

G. A.
G. İ.

59.895
296.162

2
418

29.948
.709

42.268

1-3,
2-3
1-3

.000*

1-2,
1-3,
2-3

*p<.05

Analiz sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşmalarının, gerek genel, gerekse alt
boyutlarda öğrencilerin sınıf arkadaşlarıyla ilişki düzeylerine bağlı olarak anlamlı şekilde farklılaştığı
görülmektedir. Bu farklılaşmanın hangi düzeyde ilişkileri olanlar arasında olduğunu anlamak amacıyla
Tukey Post Hoc testi sonucuna göre; okula yabancılaşma ve sosyal uzaklık boyutlarında sınıf
arkadaşlarıyla ilişkisi orta düzeyde olanlar ile çok iyi olanlar arasında ve zayıf olanlar ile çok iyi ve orta
düzeyde olanlar arasında olduğu görülmüştür. Anlamsızlık boyutunda sınıf arkadaşlarıyla ilişkisi zayıf olan
öğrencilerin yabancılaşma düzeyleri, çok iyi ve orta düzeyde olanlara göre daha yüksek bulunmuştur.
Güçsüzlük boyutunda ise, sınıf arkadaşlarıyla ilişkisi zayıf olan öğrencilerin çok iyi olan öğrencilere
kıyasla daha yüksek düzeyde yabancılaştıkları saptanmıştır.
3.6. Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyleri Sosyal Etkinliklere Katılım Değişkenine Göre
Farklılaşmakta mıdır?
Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin, sosyal etkinliklere katılıma durumlarına göre
incelenmesi için verilerin normal dağılmaması ve varyansların homojen olmamasından dolayı KruskalWallis H testi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma, anlamsızlık, güçsüzlük ve sosyal
uzaklık alt boyutlarında yabancılaşma düzeyleri ile sosyal etkinliklere katılım sıklıkları arasında anlamlı bir
fark olduğu gözlenmektedir. Bu farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan KruskalWallis H testi sonuçlarına göre, sosyal etkinliklere hiç katılmayan öğrencilerin okula yabancılaşma,
anlamsızlık, güçsüzlük ve sosyal uzaklık alt boyutlarında düzeylerinin, ara sıra katılan öğrencilerden daha
yüksek olduğu görülmüştür.
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Tablo 6. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Etkinliklere Katılım Değişkenine Göre Okula Yabancılaşma
Düzeylerine İlişkin Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Boyutlar
Okula yabancılaşma
Anlamsızlık
Güçsüzlük
Sosyal uzaklık

Katılım
Sıklığı
1.Her zaman
2.Arasıra
3.Hiç
1.Her zaman
2.Arasıra
3.Hiç
1.Her zaman
2.Arasıra
3.Hiç
1.Her zaman
2.Arasıra
3.Hiç

N

X

Sıra Ort.

33
240
124
33
240
124
33
240
124
33
240
124

2.80
2.61
2.90
3.21
3.05
3.41
2.65
2.47
2.75
2.52
2.30
2.51

223,33
179,78
229,73
229,85
177,34
232,71
210,21
184,76
223,57
216,42
184,64
222,16

KiKare

Sd

p

Fark

17,119

2

.000*

2-3

21,677

2

.000*

2-3

9,716

2

.008*

2-3

9,589

2

.008*

2-3

*p<.05

4.

Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşmalarını çeşitli değişkenler açısından incelemeyi amaçlayan bu
araştırmada üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma algıları orta düzeyde bulunmuştur. Benzer
çalışmalarda da üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma düzeylerinin orta seviyede olduğu
belirlenmiştir (Bayhan, 1995; Çiftçi, 2009). Ancak bölgede yapılan bir araştırmada ilköğretim ikinci
kademe öğrencilerinin okula yabancılaşmasının düşük düzeyde olduğu rapor edilmiştir (Katıtaş, 2012).
Genellikle öğretim kademesi ilerledikçe öğrencilerdeki yabancılaşma duygusunun arttığı, literatürde dikkati
çeken bir durumdur.
Araştırmada elde edilen bir başka sonuç ise, erkek üniversite öğrencilerinin kız öğrencilere kıyasla daha
yüksek düzeyde okula yabancılaşma yaşamalarıdır. Hem genel yabancılaşma hem de anlamsızlık,
güçsüzlük ve sosyal uzaklık boyutlarında erkek öğrencilerin yabancılaşma düzeyleri kız öğrencilerden
anlamlı biçimde daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuçlar lise ve ilköğretim öğrencileriyle yapılan benzer
araştırma sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüşmektedir. Zira Williamson ve Cullingford (1998), Amerikalı 270
lise öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada, okula yabancılaşma ile cinsiyet arasında erkekler lehine
anlamlı bir farklılaşma olduğunu belirlerken, Lane (1999) tarafından Yunanistan’daki lise öğrencilerinin
cinsel rollerinin okula yabancılaşma üzerindeki etkisini incelediği araştırmada da benzer sonuçlar elde
edilmiştir. Lise öğrencilerinin okula bağlılıklarını inceleyen Arastaman (2006), kız öğrencilerin okula
bağlılık durumlarının erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğunu saptamıştır. Yabancılaşma konusunu
ilköğretim düzeyinde inceleyen Yüksek (2006) erkek öğrencilerde, güçsüzlük , kuralsızlık ve sosyal
soyutlanma alt ölçeklerinde kız öğrencilere oranla daha yüksek düzeyde yabancılaşma tespit etmiştir. Yiğit
(2010) de ilköğretim öğrencilerinin yabancılaşma düzeylerinde cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı
fark bulmuş; erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre yabancılaşma düzeylerinin anlamlı biçimde yüksek
olduğunu saptamıştır. Ancak Bayhan (1995) tarafından 450 üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırmada,
sosyal anomi ve yabancılaşma davranışının, genç kızlarda erkeklere oranla daha fazla olduğu bulunmuştur.
Araştırmanın diğer bir sonucuna göre, üniversite öğrencilerinin bölüm seçme kararları ile okula
yabancılaşma ve anlamsızlık, güçsüzlük, sosyal uzaklık boyutlarındaki yabancılaşma düzeyleri arasında
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre, bölümlerini başkalarının etkisiyle seçen öğrencilerin okula
yabancılaşma düzeyleri, kendi isteğiyle seçen öğrencilere kıyasla daha yüksektir. Bu sonuçlar literatürdeki
benzer araştırma sonuçlarıyla da benzerlik göstermektedir. Lewis (2009) tarafından Orta Atlantik
bölgesindeki üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmada, öz yeterlik duygusu gelişen ve kariyerlerine kendi
isteğiyle karar veren öğrencilerin diğerlerine göre daha az yabancılaştıkları ortaya çıkmıştır.
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Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma ve anlamsızlık,
güçsüzlük, sosyal uzaklık alt boyutlarındaki yabancılaşmaları ile öğretim elemanlarıyla ilişki değişkeni
arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre, öğretim elemanlarıyla ilişkisi zayıf olan
öğrencilerin okula yabancılaşma ve anlamsızlık, güçsüzlük ve sosyal uzaklık alt boyutlarındaki
yabancılaşma düzeyleri, öğretim elemanlarıyla ilişkisi çok iyi ve orta düzeyde olan öğrencilerden daha
yüksektir. Konuya ilişkin literatürde benzer sonuçlar bulunmaktadır. Yiğit (2010) Zonguldak ili Ereğli
ilçesindeki ilköğretim okullarında yaptığı bir çalışmada, öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin
öğretmenlerinin davranışlarından etkilenme düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde
farklılaştığı belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin sınıf arkadaşlarıyla ilişkilerinin, okula yabancılaşma ve
anlamsızlık, güçsüzlük ve sosyal uzaklık alt boyutlarındaki yabancılaşma düzeyleri üzerinde anlamlı bir
farklılık yarattığı saptanmıştır. Buna göre, okula yabancılaşma ve sosyal uzaklık boyutlarında, sınıf
arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyi olanların yabancılaşma düzeyleri, ilişki düzeyi orta düzeyde ve zayıf olanlara
kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Güçsüzlük boyutunda ise, sınıf arkadaşlarıyla ilişkisi zayıf olan
öğrencilerin çok iyi olan öğrencilere kıyasla daha yüksek düzeyde yabancılaştıkları saptanmıştır. Alan
yazın incelendiğinde benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir (Russell, 1994; Yiğit, 2010). Russell
(1994), öğrencilerin okula yabancılaşmasını asgari düzeye indirmek amacıyla yaptığı deneysel bir araştırma
sonucunda, yabancılaşmaya etki eden okul ortamının kontrol altına alınabildiğini, ancak öğrencinin akran
gruplarıyla ilişkisini kontrol altına almanın mümkün olmadığını rapor etmiştir. Benzer biçimde Yiğit
(2010) tarafından Zonguldak ili Ereğli ilçesindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrenciyle yapılan
çalışmada, öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin arkadaşlarının davranışlarından etkilenme
düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Son olarak, sosyal etkinliklere katılım sıklığının, üniversite öğrencilerinin okula yabancılaşma, anlamsızlık
ve güçsüzlük alt boyutlarındaki yabancılaşma düzeylerini anlamlı biçimde farklılaştırdığı bulunmuştur.
Buna göre, sosyal etkinliklere hiç katılmayan öğrencilerin okula yabancılaşma, anlamsızlık ve güçsüzlük
boyutlarındaki yabancılaşma düzeyleri, ara sıra katılan öğrencilerden daha yüksektir. Alan yazındaki diğer
çalışmalara bakıldığında, benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Yiğit (2010) tarafından ilköğretim
okullarında yapılan bir çalışmada, öğrencilerin okula yabancılaşma düzeylerinin arkadaşlarının
davranışlarından etkilenme düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı sonucuna
varılmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler verilebilir: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin
okula yabancılaşma algılarının orta düzeyde bulunması, bu konuda çözüm yollarının aranmasını
gerektirmektedir. Okula karşı yabancılaşma duygusu yaşayan öğrencilerle nitel bir çalışmanın yapılması,
bu konunun daha derin ve detaylı bir şekilde irdelenmesine olanak tanıyacaktır. Farklı araştırma
desenlerinin ve yöntemlerinin kullanılması elde edilen benzer bulguların güvenilirliğini ve geçerliliğini
sağlayacaktır. Ayrıca örneklem seçiminde değişik evrenlere odaklanılması konunun derinlemesine
çalışılmasına olanak sağlayacaktır. Araştırmanın bulgularından hareketle, üniversitelerde öğrenciler için
çeşitli sosyal aktivitelere daha fazla yer verilmesi de önerilmektedir. Öğrenciler arasındaki bireysel
ilişkilerin geliştirilmesi için sosyal aktivitelerin yanı sıra, grup çalışmaları, hobi kulüpleri gibi kişilerarası
iletişimi ve paylaşımı güçlendirecek etkinlikler de gerçekleştirilmelidir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının korsan üretime ilişkin algılarını incelemektir.
Çalışmanın verileri nitel araştırma yaklaşımlarından metafor deseni ile elde edilmiştir. Çalışma
grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma 245 öğretmen adayının katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarına ‘Korsan üretim …… gibidir. Çünkü ……’ şeklinde
verilen cümleyi tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile
çözümlenmiştir. Öğretmen adayları tarafından geliştirilen metaforlar dokuz kavramsal kategoriye
ayrılmıştır. Buna göre öğretmen adayları; 1. Korsan üretimi başkalarının hakkını çalmak olarak
düşünmektedir (% 47). 2. Korsan üretimi başkalarının sırtından geçinmek olarak görmektedirler (%
7). 3. Korsan üretimi toplumsal bir hastalık olarak görmektedir (% 7). 4. Korsan üretimi etik
olmayan bir durum olarak görmektedir (% 11). 5. Korsan üretimi yansıma bir ürün olarak
görmektedir (% 4,5). 6. Korsan üretimi değersiz bir nesne olarak görmektedir (% 11). 7. Korsan
üretimi sık rastlanan, giderek yaygınlaşan bir durum olarak görmektedir (% 6). 8. Korsan üretimi
ihtiyaç duyulan bir durum olarak görmektedir (% 4). 9. Korsan üretimi sistemin doğal sonucu
olarak görmektedirler (% 2,4).
Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Sanat Eseri, Telif Hakkı, Korsan Üretim, Metafor

Metaphoric Perceptions of Preservice Teachers about Pirate Production
Abstract

Sorumlu Yazar:
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Ağrı,
Türkiye
fkarip@agri.edu.tr

The aim of this study is to examine preservice teachers’ perceptions about unlicensed production.
The data of study was obtained with metaphor pattern which is a kind of qualitative research
method. Samples of the study are selected from preservice teachers who study in Ağrı İbrahim
Çeçen University in Faculty of Education in 2014-2015 academic year. The study is carried out
with participation of 245 preservice teachers. “Unlicensed production is ……. because ……….” is
given to preservice teachers as a sentence. It is also requested to complete this with their own
sentences. The data obtained was analyzed with content analysis. Metaphors developed by
preservice teachers are divided into nine conceptual categories. Based on this, the results are 147% of preservice teachers think that unlicensed productions is to steal the rights of others; 2- 7%
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of preservice teachers think that unlicensed productions is to batten on others. 3- 7% of preservice teachers
think that unlicensed production is a social illness. 4- 11% of preservice teachers think that unlicensed
production is an unethical situation. 5- 4,5% of preservice teachers think that unlicensed production is
imitation product. 6- 11% of preservice teachers think that unlicensed production is a worthless object. 76% of preservice teachers think that unlicensed production is common and increasingly more common. 84% of preservice teachers think that unlicensed production is a requirement. 9- 4% of them think that
unlicensed production is a corollary of the system.
Keywords: Art Work, Copyright, Pirate Production, Metaphor

1.

Giriş

1.1. Problem Durumu
Bir eserin meydana gelme süreci sanatçının o ana dek elde ettiği bilgi birikiminin yanı sıra ciddi bir
çalışmanın da sonucudur. Toplumların ekonomik gelişmelerinde, sanatçıların buluşlarının sanayiye
aktarılmasının önemli bir etkisi vardır. Bunun sürdürülebilirliği açısından sanatçının teşvik edilmesi,
ödüllendirilmesi, en azından eser sahibinin bu çalışmasının karşılığını alabilmesi gerekmektedir. Bu
nedenle, yaratıcı güce sahip kişilerin yetişmesini sağlamak; onların haklarını vermek ve ekonomik
endişelerden uzak çalışma ortamını hazırlamakla mümkündür. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösterenlerin,
eser sahiplerinin haklarını korunmak bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır (Yüce, 2001, s. 86).
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun amacı, “fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu
eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile
filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki
manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen
esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir” (5846 sayılı FSEK).
İktisadi açıdan fikri mülkiyet hakları ile marka hakkı, ekonomik refahın ve ekonomik büyümenin temelidir.
Bu yönüyle markalaşma ekonomik refah düzeyini artırmaktadır. Bu bağlamda söz konusu ekonomik fikri
mülkiyet hakkı olarak marka hakkının korunmasının en etkin ve maliyetsiz yolu, yasal fikri mülkiyet
haklarının güçlendirilmesidir. (Birtek, 2012, s. 492). Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla
gelişmesi, bilgisayar programları gibi yeni eser türlerini ortaya çıkarırken, aynı zamanda fikir ürünlerinin
sahtecilik, taklitçilik ve korsan üretim yoluyla küresel düzeyde ihlal yöntemlerinin de gelişmesine yol
açmıştır (Semiz, 2009, s. 11).
Korsan üretim; telif hakkı sahibinden izin almaksızın veya belirlenen izin koşulları aşılarak, orijinal bir
fikri veya sanat eserini, doğrudan veya dolaylı şekilde çoğaltmak olarak tanımlanabilir. Telif hakları ihlali
1886 tarihli Bern Sözleşmesi’nden bu yana korsanlık olarak adlandırılmaktadır. Buna göre “doğrudan veya
dolaylı olarak bir nesneden yapılan ve kopya niteliğini haiz her tür ürün, eğer üretimin yapıldığı ülkedeki
hak sahibi veya onun yetkili kıldığı kişinin izni olmaksızın üretilmiş ve bu faaliyet, ayrıca ithalatın
yapıldığı ülke hukukunda bir telif hakkı veya bağlantılı hak ihlali oluşturmakta ise” korsan ürün olarak
nitelendirilmektedir (www.telifhaklari.gov.tr).
Uluslararası Fonogram Endüstrisi Birliğinin 2004 tarihli raporlarına göre korsan yayıncılık ve telif hakları
ihlalleri özellikle sinema sektöründe, müzik sektöründe ve yazılım sektöründe ciddi ekonomik kayıplara
neden olmaktadır (Akt: Yılmaz ve Kapancıoğulları, 2007, s. 274). Dünya genelinde fikri mülkiyet hakkı
ihlallerinden elde edilen gelirin yaklaşık 450-500 milyar dolar civarındadır ve bu miktarın dünyadaki
toplam ticaretin % 5 ila % 7’sine karşılık gelmektedir. Uluslararası Ticaret Odası (İCC) dünya genelindeki
sahte ürün ticaretinin yıllık 650 milyar dolara kadar çıkabildiğini ön görmektedir. Fikri mülkiyet hakkı
ihlallerinin vergi kaybı gibi olumsuz ekonomik etkilerinin yanı sıra sahte ve kalitesiz ürünlerin insan sağlığı
üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu da görülmektedir (Karakuş ve Sever, 2013, s. 34).
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Korsan üretimle mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası ölçekte sivil toplum örgütleri, Avrupa Birliği,
Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar fikri hakların korunmasına özel önem ve öncelik vermişlerdir. Fikri
mülkiyet hakkı ihlalleri konusunda ciddi problem yaşayan gelişmiş ülkeler, yeterli korumayı sağlamayan
ülkelere karşı ticaret kısıtlayıcı önlemler almaya yönelmiş, bu hakların dünya genelinde korunmasını,
Dünya Ticaret Örgütünün öncelikli politikalar arasına sokmuştur (Semiz, 2009, s. 12).
Ülkemizde fikri haklar mevzuatının temelleri Osmanlı hukuk sistemine dayanmaktadır ve 1850 Encümen-i
Daniş Nizamnamesi ile 1857 tarihli Telif Nizamnamesi’ne kadar gitmektedir. Bu dönemin fikir ve sa nat
eserleri kanunu olan Hakk-ı Telif Kanunu ise 1910 tarihinde çıkarılmış ve bu yasa 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu’na kadar yürürlükte kalmıştır (Bostancı vd., 2010).
Ülkemizin uluslararası anlaşmalara katılımına ilişkin tarihsel sürecine baktığımızda Cumhuriyet
döneminde, Lozan Anlaşmasına ekli Ticaret Sözleşmesinde, Türkiye’nin sınai, edebi ve artistik mülkiyetin
korunmasıyla ilgili milletlerarası anlaşmalara 12 ay içinde katılması öngörülmüştür. Ancak, Türkiye, çeviri
eserlere olan ihtiyacını işaret ederek konuya ilişkin çekince ileri sürmüş, sözleşmeye taraf olan diğer
devletlerin itirazı üzerine Türkiye’nin sözleşmeye katılması mümkün olmamıştır (www.telifhaklari.gov.tr).
“Türkiye, Bern Birliği’ne 1951 yılında taraf olmuş; 1995 yılında ise Bern Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.
Bern Sözleşmesi’ne katılım hazırlığının yapıldığı süreçte Hakkı Telif Kanunu’nun ihtiyaçlara cevap
veremediği daha iyi anlaşılmış, Bern Sözleşmesi’nin hükümlerine uyumlu bir kanunun çıkarılması gereği
ortaya çıkmıştır” (www.telifhaklari.gov.tr).
1.2. Amaç
Korsan üretim fikir ve sanat eseri sahiplerinin olduğu kadar toplumun tamamını ilgilendirmektedir.
Sanatçılar açısından ekonomik, toplumsal açıdan etik bir problemdir. Öğretmenlerin toplumu eğiten temel
bireyler olduğunu düşünürsek öğrencilere korsan üretimin zararlarına yönelik bir farkındalık oluşturmak
için öncelikle öğretmenlerin bu bilince sahip olması gerektiği düşünülüştür. Korsan üretimin zararlarına
yönelik hassasiyete sahip bir öğretmen yine aynı hassasiyette öğrenciler yetiştirecektir. Bu doğrultuda bu
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının korsan üretime yönelik algılarını metafor (mecaz) yöntemiyle
incelemeyi amaçlamıştır.

2. Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından metafor kullanılmıştır. Nitel araştırma, görüşme gözlem ve
doküman analizi gibi yazılı ve görsel (resim, video, fotoğraf, film, vb.) nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı algıların, olayların ve olguların kendi doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konulduğu araştırmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013, s. 45).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2014-2015 eğitim
öğretim yılında öğrenim gören 245 öğrenci oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda katılımcıların cinsiyet ve
öğrenim gördükleri bölüme göre dağılımları gösterilmiştir.
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının % 45’inin kadın % 55’nin erkek olduğu
görülmektedir. Değerlendirilen formlar arasından katılımı en fazla olan bölümün Türkçe Öğretmenliği (%
20), katılımı en az olan bölümün ise Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (% 6) olduğu görülmektedir.
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Tablo 1. Öğretmen Adaylarının Bölümlere Göre Dağılımı
Öğrenim Gördüğü Program
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Resim Öğretmenliği
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Genel Toplam

Cinsiyet
Kadın
21
13
25
12
6
6
9
11
7
110

Erkek
28
22
18
6
14
8
16
14
9
135

Toplam
49
35
43
18
20
14
25
25
16
245

%
20
14
18
7
8
6
10
10
7
100

2.2. Verilerin Toplanması
Araştırma verileri nitel araştırma yaklaşımlarından metafor analizi kullanılmıştır. Metafor bir kavramın
belli bir benzerliği anlatması amacıyla farklı bir içeriğe uygulanmasıdır. Metafor anlatımı daha canlı, daha
güzel ve ifadeyi güçlendirici kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu doğrultuda öğretmen adaylarına
araştırmanın hassasiyeti açısından meteforun ne olduğu anlatılıp farklı konulardan örnekler verilerek
formlar dağıtılmış ve doldurmaları için her bir katılımcıya yeterince süre verilmiştir. Araştırmaya katılan
öğretmen adaylarına korsan üretime yönelik metaforik algılarını ortaya çıkarmak için ‘korsan üretim
…………….…………..…. gibidir. Çünkü ………………………………..’ cümlesini tamamlayarak korsan
üretim hakkında benzetmeler yapmaları istenmiştir.
2.3. Verilerin Analizi
Katılımcılardan elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi belli
kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerikteki kategorileri ile
özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir tekniktir. İçerik analizi metnin veya metinlerden oluşan bir
kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik yapılır. Araştırmacılar
bu kelime veya kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirler ve analiz ederek metinlerdeki
mesajlara ilişkin çıkarımlarda bulunurlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel,
2013).
Veriler analiz edilirken öncelikle katılımcılar tarafından üretilen metaforlar alfabetik bir sıraya sokulmuş ve
tekrar eden metafor olup olmadığı kontrol edilmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarının türettikleri
metaforlar gözden geçirilerek metaforun konusu ile metaforun kaynağı arasındaki ilişki bakımından
değerlendirilmiştir. Katılımcılardan bazıları belli bir metafor ürettikleri halde mantıklı bir gerekçe
sunmadıkları gözlenmiştir. Herhangi bir metafor türetmeyen ve mantıksal bir dayanağı olmayan formlar
çalışmaya dahil edilmemiştir.
Her metafor ayrıştırılmış ve diğer metaforlarla olan benzerlikleri ve ortak özellikleri bakımından analiz
edilmiştir. Bu amaçla oluşturulan metafor listesi baz alınıp her metafor imgesi korsan üretime yönelik
katılımcıların yaklaşımları bakımından incelenerek kavramsal kategoriler oluşturulmuştur. Birbirleriyle
ilişkili olan metaforlar dokuz kategori altında toplanmıştır.
Çalışmanın geçerlik ve güvenirliğini artırmak için araştırmanın her aşaması ve izlenen yol detaylı olarak
tanımlanmıştır (Büyüköztürk vd., 2013, s. 245). Bu amaçla araştırmanın verilerinin nasıl elde edildiği ve
sonuçlara nasıl ulaşıldığı açık bir biçimde yazılmış, katılımcıların kullanmış oldukları metaforlardan
örnekler verilmiştir.
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3.

Bulgular ve Yorum

Bu bölümde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının korsan üretime ilişkin türettikleri metaforlardan elde
edilen kavramsal kategoriler başlıklar halinde sunulmuştur.
3.1. Kategori: Başkalarının Hakkının Çalınması Olarak Korsan Üretim
Tablo 2. Başkalarının Hakkının Çalınması Olarak Korsan Üretim
Metafor
Hırsızlık
Kul hakkı
Haksız kazanç
Tilki
Gasp
Kapkaççılık
Toplam

K
39
7
2
3
1
1
53

E
48
7
4
2
1
1
63

N
87
14
6
5
2
2
116

%
36
6
3
2
1
1
47

Bu kategoride 118 katılımcı tarafından 7 metafor üretilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %
48’lik kısmını bu kategoriyi oluşturmaktadır. Tablo 2’ye göre katılımcıların yaklaşık yarısı korsan üretimin
başka insanların haklarını çalmak olduğunu düşündükleri görülmektedir. Frekans dağılımlarına
bakıldığında ‘hırsızlık’ metaforunun 87 kez kullanılarak çalışma içinde en fazla türetilen metafor olduğu
görülmektedir. Bunun sebebi toplum bazında korsan kavramının başkasının malına el koyan haksız kazanç
elde eden kişi/kişiler tanımının karşılık bulması olabilir. Katılımcıların türettikleri metaforlardan birkaç
örnek aşağıda verilmiştir.
Korsan üretim hırsızlık gibidir. Çünkü başkalarının düşüncelerini fikirlerini çalmaktır.
Korsan üretim kul hakkı gibidir. Çünkü başkalarının izni olmadan emeğine el koymaktır.
3.2. Kategori: Başkalarının Sırtından Geçinmek Olarak Korsan Üretim
Tablo 3. Başkasının Sırtından Geçinmek Olarak Korsan Üretim
Metafor
Akbaba
Parazit
Sülük
Hazıra konma
Kene
Çakal
Sokak köpeği
Bit
Toplam

K
3
1

E
4
1
1
2

1
1
1
1
7

9

N
4
4
2
2
1
1
1
1
16

%
1,6
1,6
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
7

Bu kategoride katılımcılar korsan üretime yapan kişileri tembellik ederek, çalışmadan hayatta kalan,
başkalarının sırtından geçinen canlılara benzetildiği görülmektedir. Yüzdelik dilimler incelendiğinde
öğretmen adaylarının % 7’sine göre köre korsan üretim emek göstermeden yaşamak şeklinde
algılanmaktadır. Frekans dağılımları incelendiğinde ‘akbaba’ ve ‘parazit’ metaforunun 4’er kez
kullanılarak en fazla türetildiği görülmektedir. Üretilen meteforların neredeyse tamamına yakını asalak
hayvan familyasından örneklendirilmesi dikkat çekici bir durumdur. Bu kategoride katılımcıların verdikleri
cevaplar aşağıdaki gibidir.
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Korsan üretim akbaba gibidir. Çünkü sarf edilen emek göz ardı edilir.
Korsan üretim parazit gibidir. Çünkü başkalarının emeğinden çalınarak yaşanır.
3.3. Kategori: Toplumsal Bir Hastalık Olarak Korsan Üretim
Tablo 4. Toplumsal Bir Yara/Hastalık Olarak Korsan Üretim
Metafor
Virüs
Sigara
Cinayet
Kumar
Vicdan sızısı
Boşa akan su
Hastalık
Kötü alışkanlık
Hayırsız evlat
Toplam

K
3
1
1

E
2
1
1
2
1

1
1

N
5
2
2
2
2
1
1
1
1
17

1
1
1
10

7

%
2
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
7

Tablo 4. incelendiğinde öğretmen adaylarının % 7’lik bir kısmının korsan üretimi topluma zarar veren bir
hastalık olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Katılımcılar bu kategoride korsan üretimi (% 2) bir virüse
benzeterek topluma zarar verdiğini düşünmektedirler. Bunun dışında kumar, boşa akan su, kötü alışkanlık,
hayırsız evlat bu kategoride türetilen metaforlar arasındadır. Bu kategorideki ilişkilendirmelerle öğretmen
adaylarının korsan üretimi toplumsal olarak hoş karşılanmayan, yapılan eylemin sonucunun herkese
yansıdığı bu nedenle herkes için çözüm bulunması gereken toplumsal problemlere benzettikleri
görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu kategoride türettikleri metaforlardan örnekler aşağıdaki gibidir.
Korsan üretim virüs gibidir. Bulaştığı yeri zamanla çökertir.
Korsan üretim cinayet gibidir. Çünkü üretkenliği öldürür.
Korsan üretim hayırsız evlat gibidir. Çünkü herkesi sürekli üzer.
3.4. Kategori: Etik Olmayan Bir Durum Olarak Korsan Üretim
Tablo 5. Etik Olmayan Bir Durum Olarak Korsan Üretim
Metafor
Emeğe saygısızlık
Sahtekarlık
Kişiye hakaret
Kopya çekmek
Hile
Ahlaksızlık
Alın terine hakaret
Ak çarşafa leke çalmak
Toplam

K
6
2
1
1
2

12

E
4
4
2
2
1
1
1
15

N
10
6
3
3
2
1
1
1
27

%
4
2,4
1,2
1,2
0,8
0,4
0,4
0,4
11

Tablo 5. incelendiğinde öğretmen adaylarının % 11’inin korsan üretimin etik olmayan bir durum olarak,
çalışan, emek veren insanlara saygısızlık olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu kategoride frekans değerleri
incelendiğinde katılımcıların en fazla türettikleri metaforun ‘emeğe saygısızlık’ (10) olduğu görülmektedir.
Öğretmen adaylarının bu kategorideki benzetmelerine bakıldığında korsan üretimi başkalarının emeğine
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saygısızlık olarak değerlendirdikleri sahtekarlık, ahlaksızlık, hile yapmak, ak çarşafa leke çalmak şeklinde
algıladıkları görülmektedir. Katılımcıların türettikleri metaforlardan birkaçı aşağıda verilmiştir.
Korsan üretim emeğe saygısızlık gibidir. Çünkü başkasının yapmış olduğu emeğe kolay yoldan
sahip olmaktır.
Korsan üretim sahtekarlık gibidir. Çünkü haksız kazanç içermektedir.
Korsan üretim ak çarşafa leke çalmak gibidir. Çünkü başkasının alın terini kirletir.
3.5. Kategori: Taklit Bir Ürün Olarak Korsan Üretim
Tablo 6. Taklit/Kopya/Yansıma Bir Ürün Olarak Korsan Üretim
Metafor
Fotokopi
Bülent Ersoy
Maske
Natürmort
Plastik meyve
Gölge
Taklit
Sanal alem
Hormonlu meyve
Toplam

K
2

E
1
1

1
1
1
1
1
1
1
8

3

N
3
1
1
1
1
1
1
1
1
11

%
1,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
4,5

Tablo 6. incelendiğinde öğretmen adaylarının % 4,5’i korsan ürünü aslının yerini tutamayan onun basit bir
yansıması olarak düşünülmektedir. Bu kategoride maske, gölge, taklit, sanal alem gibi metaforlar dikkat
çekmektedir. Frekans değerleri incelendiğinde en fazla fotokopi (3) metaforunun kullanıldığı diğer
metaforların birer kez kullanıldığı görülmektedir. Bu kategoride bayan katılımcılar erkelerden daha fazla
metafor türetmişlerdir. Katılımcıların türettikleri metaforlardan birkaç örnek aşağıda verilmiştir.
Korsan üretim sanal alem gibidir. Çünkü gerçeği yansıtsa da aynı tadı vermez.
Korsan üretim natürmort gibidir. Günkü gerçeğin yansımasıdır.
3.6. Kategori: Değersiz Bir Nesne Olarak Korsan Üretim
Tablo 7’ye göre öğretmen adaylarının % 11,4’ünün korsan üretimi değersiz bir nesne olarak gördükleri
anlaşılmaktadır. Bu kategori en fazla metaforun türetildiği kategori olarak karşımıza çıkmaktadır.
Benzetmelere göre korsan üretimin aslının yerini tutmayan değersiz bir nesne olduğunu vurgulayan çakma,
çin malı, atık yağ, sahte sevgili, sallama çay, bozuk plak gibi metaforlar dikkati çekmektedir. Frekans
değerleri incelendiğinde bu kategoride en fazla tekrarlanan metaforun % 2 ile çürük meyve olduğu
görülmektedir. Katılımcıların türettikleri metaforlardan birkaçı aşağıdaki gibidir.
Korsan üretim asidi kaçmış kola gibidir. Çünkü ömrü de tadı da sadece asidi bitene kadardır.
Korsan üretim çimentosu çalınmış bina gibidir. Çünkü kalitesiz ve dayanıksızdır.
Korsan üretim GDO’lu gıda gibidir. Çünkü ikisi de insan sağlığını ve emeğini hiçe saymaktadır.
Korsan üretim maske gibidir. Çünkü sadece aslının taklidiyle yetinir.
Korsan üretim sahte sevgili gibidir. Çünkü ikisi de yapmacık, yalan ve doğal olmayandır.
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Tablo 7. Değersiz Bir Nesne Olarak Korsan Üretim
Metafor
Çürük meyve
Çakma
Çin malı
Ücretli öğretmen
Ucuz eşya
Sahte sevgili
Atık yağ
İkinci el eşya
Yaralı aslan
Limonlu çikolata
Pamuk şeker
Sallama çay
Çimentosu çalınmış bina
Bozulmuş yumurta
Sigara
Hayal kırıklığı
Bozuk plak
GDO
Deposu boş araç
Asidi kaçmış kola
Toplam

K
1
1

E
4
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

16

N
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

%
2
1,2
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
11,4

3.7. Kategori: Sık Rastlanan, Giderek Yaygınlaşan Bir Durum Olarak Korsan Üretim
Tablo 8. Sık Rastlanan, Giderek Yaygınlaşan Bir Durum Olarak Korsan Üretim
Metafor
Virüs
Sigara
Bataklık
Girdap
Su
Ağaç
Suya atılan taşın dalgaları
Çay
Toplam

K
1

E
4
2

2
1
1

5

1
1
1
9

N
5
2
2
1
1
1
1
1
14

%
2
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
6

Tablo 8. incelendiğinde öğretmen adaylarının % 6’lık bir kısmında korsan üretime yönelik çok sık
rastlanan ve giderek artan bir durum şeklinde algılarının olduğu görülmektedir. Bu kategorideki
ilişkilendirmelere bakıldığında öğretmen adayları korsan üretimi, önlem alınmadığı takdirde artarak, etkisi
yaygınlaşabilecek bir sorun olarak algıladıkları görülmektedir. Bu kategoride frekans değeri olarak virüs
metaforunun en fazla (5) tekrar ettiği görülmektedir. Katılımcıların türettikleri metaforlardan birkaç örnek
aşağıdaki gibidir.
Korsan üretim su gibidir. Çünkü bulması kolaydır.
Korsan üretim bir virüs gibidir. Çünkü hayatımız artık onlarla sınırlıdır.
Korsan üretim çay gibidir. Çünkü her zaman ulaşılabilir.
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3.8. Kategori: İhtiyaç Duyulan Bir Durum Olarak Korsan Üretim
Tablo 9. İhtiyaç Duyulan Bir Durum Olarak Korsan Üretim
Metafor
Sadaka
Can
Hava
Kan
Can simidi
Acil çıkış kapısı
Kestirme yol
İlaç
Fakirin ihtiyacı
Toplam

K
1
1
1
1
1
1

E
1

N
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
1
1
4

6

%
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
4

Tablo 9. incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının % 4’ünün korsan üretimi ihtiyaç duyulan
bir durum olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Metaforlar incelendiğinde daha çok maddi durumu
düşük olan insanların korsan üretime yöneldiğine yönelik benzetmeler görülmektedir. Bu kategoride kadın
katılımcıların erkeklere oranla daha fazla metafor türettikleri görülmektedir. Katılımcıların türettikleri
metaforlardan birkaç örnek aşağıdaki gibidir.
Korsan üretim can simidi gibidir. Çünkü en zor zamanların kurtarıcısıdır.
Korsan üretim acil çıkış kapısı gibidir. Çünkü öğrencilerin başka çareleri yoktur.
Korsan üretim hava gibidir. Çünkü yaşamak için şarttır.
3.9. Kategori: Sistemin Doğal Sonucu Olarak Korsan Üretim
Tablo 10. Sistemin Doğal Sonucu Olarak Korsan Üretim
Metafor
Ucuz mal
Ucuz eşya
Emperyalizmin düşmanı
Toplam

K
1

1

E
2
2
1
5

N
3
2
1
6

%
1,2
0,8
0,4
2,4

Tablo 10. incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmen adaylarının % 2,4’lük küçük bir kısmı için korsan
üretim ekonomik politikanın meydana getirdiği kaçınılmaz bir durumdur. Katılımcılar bu kategoride ucuz
ürünlerin serbest piyasada alıcı bulmasının kaçınılmaz olduğu yönünde bir algıya sahiptirler. Bu kategoride
en fazla tekrarlanan metafor ucuz mal olmuştur. Katılımcıların türettikleri metaforlardan birkaç örnek
aşağıdaki gibidir.
Korsan üretim emperyalizmin düşmanı gibidir. Çünkü ucuz mal toplumun çıkarını sağlar.

4.

Sonuç ve Öneriler

Araştırmadan elde edilen veriler, araştırmacı tarafından dokuz kavramsal kategori altında toplanarak
incelenmiştir. Buna göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının büyük bir kısmının (% 47) korsan
üretimin yasal olmayan, etik dışı bir durum olduğunu belirten olumsuz metaforlar üretmelerine rağmen;
öğretmen adaylarının az bir kısmı (% 4) bunu bir ihtiyaç olduğunu belirten olumlu benzetmeler yapmıştır.
Araştırma sonucunda 87’lik bir frekansla en fazla türetilen metaforun ‘hırsızlık’ olduğunu yani öğretmen
adaylarının % 36’sının korsan üretimi hırsızlık olarak algıladıkları görülmüştür.
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Araştırma sonunda çıkan çarpıcı sonuçlardan biri de korsan üretimin topluma zarar veren ve giderek
yaygınlaşan bir hastalık olduğudur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının % 13’lük bir kısmı korsan
üretimin sosyal yönünü ön plana çıkaran benzetmeler yapmış ve topluma zararlar verdiğini ifade
etmişlerdir.
Bu araştırma korsan üretimin toplumun belli bir kesimi tarafından kabul gördüğünü, bir ihtiyaç olduğunu
göstermiştir. Bu doğrultuda katılımcıların yaklaşık % 6’lık bir kısmında korsan üretimin ihtiyaç duyulan ve
sistemin doğal bir sonucu olduğuna yönelik algılarının olduğu görülmüştür.
Bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de korsan ürüne yöneliktir. Öğretmen adaylarının korsan
üretimin orijinalinden kesinlikle farklı ve daha basit olduğuna yönelik algıya sahip oldukları ortaya
çıkmıştır. Öğretmen adayları korsan ürünlerin basit, değersiz ve kullanışsız olduklarına yönelik çok fazla
benzetmeler yapmışlardır.
Bu çalışma öğretmen adaylarının korsan üretime ilişkin metaforik algılarını tespit etmek amaçlı yapılmıştır.
Bunun dışında bu algının örenim aldıkları bilim dallarına ve bölümlere göre veya cinsiyete göre değişip
değişmediğine yönelik çalışmalar yapılabilir. Ayrıca farklı bölgelerde farklı sonuçların çıkıp
çıkmayacağına yönelik çalışmalar da yapılabilir.
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Öz
Bu çalışma sınıf öğretmeni adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT)
dersine yönelik görüşlerini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden
olgu bilim deseni kullanılmıştır. ÖTMT dersi ile ilgili görüşleri belirlemek için dört sorudan oluşan
görüşme formu hazırlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları sınıf
öğretmenliğinin beklediklerinden zor bir meslek olduğunu, ÖTMT dersinin konuların
kavratılmasında önemli olduğunu ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi, konu anlatımı, öğretmen
adayı

Opinion of Preservice Elementary Teachers’ about the Instructional Technologies
and Material Development Course
Abstract

Sorumlu Yazar:
Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Ağrı,
Türkiye
mcalisoglu@agri.edu.tr

This study was prepared to determine the opinion of preservice elementary teachers’ about the
Instructional Technologies and Material Development Course. As one of the methods of qualitative
researches, Phenomenologic Scientific Pattern was used in this study. The interview form
containing four questions was prepared to determine the opinions about the course. Preservice
teachers stated that elementary school teaching is a difficult profession and the course is essential
to realize the issues.
Keywords: Instructional Technologies and Material Development Course, Lecture, Preservice
Elementary Teacher.
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1.

Giriş

Günümüzde mesleki çeşitlilik ve bu çeşitliliğin beraberinde getirdiği mesleki uzmanlık, eğitimin önemini
gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu durum bireylerin meslekleri ile ilgili bilgileri öğrenmeleri ve iş yaşamında
meslekleri ile ilgili yeniliklere uyum sağlayabilmeleri için yeterli bir eğitim almalarını zorunlu hale
getirmiştir.
Ülkelerin nitelikli insan gücünü karşılayacak bireyleri yetiştirme konusunda büyük bir sorumluluk
üstlenmiş olan öğretmenlerin, gelecek nesilleri yetkin bir şekilde yetiştirebilmeleri için kendilerinin de
yetkin olarak yetişmeleri gerekmektedir (Gültekin, 2002). Bu da ancak öğretmenlik meslek bilgisi
derslerini iyi bir şekilde öğrenmeleri ve bunları hayata geçirmeleriyle mümkün olacaktır. Nitelikli ve
verimli bir eğitim için eğitim programlarının ayrılmaz bir parçası olan ders araç-gereçlerinden faydalanmak
son derece önemlidir (Nalçacı ve Ercoşkun, 2005). Araç-gereç ve materyallerin öğretimdeki yeri ve önemi
Yalın (2002) ve Şimşek (2002) tarafından aşağıdaki şekilde özetlemektedirler. Araç-gereç ve materyaller;
1. Çoklu öğrenme ortamları sağlarlar.
2. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olurlar.
3. Dikkat çekerler.
4. Hatırlamayı kolaylaştırırlar.
5. Soyut şeyleri somutlaştırırlar.
6. Zamandan tasarruf sağlarlar.
7. Güvenli gözlem yapma imkânı sağlarlar.
8. Farklı zamanlarda birbirleriyle tutarlı içeriğin sunulmasını sağlarlar.
9. İçeriği basitleştirerek anlaşılmalarını kolaylaştırırlar.
10. Öğrenmeyi kalıcı hale getirir.
11. Sözcük gelişimine katkı sağlar.
Etkili bir eğitim sunmak için görsel ve işitsel materyalleri kullanmak öğretim sürecinin vazgeçilmezi haline
gelmiştir (Koşar ve Çiğdem, 2003).
Öğretimin her kademesinde bu etkililiği sağmak konusunda en büyük görev elbette ki öğretmenlere
düşmektedir. Ders etkinliklerini planlayan yetkin öğretmenlerin derslerinde öğrenciye hitap edebilen araçgereçler kullanmaya özen gösterdikleri bilinen bir gerçektir. Anlatılanların somutlaştırılması ancak bu yolla
sağlanabilmektedir. Öğretmenlerden beklenen, mesleki yaşamlarında öğrenmelerin kalıcı olması adına
etkili öğrenme ortamları hazırlayabilmeleri, öğretim etkinlikleri esnasında ders araç-gereçlerini verecekleri
mesajlara uygun olarak seçip kullanabilmeleridir. Kimi zaman da ulaşamadıkları bu ders materyal ve
modellerini bizzat kendilerinin yapma becerilerine sahip olmalarıdır (Kolburan Geçer, 2010). Fakat bazı
öğretmenlerin, ellerinde bulunan en temel ders gereçlerini dahi kullanmaktan çekindikleri görülmektedir
(Küçükahmet, 1995). Bunun nedenlerinden biri, öğretmenlerin mezun oldukları okullarda bu araç-gereçleri
yeterince tecrübe edip, yetkin şekilde kullanma becerisi geliştirememiş olmaları olabilir (Öztürk ve
Oltuoğlu, 2003). Oysaki öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sınıf içinde etkin öğretim yapabilmeleri
için, eğitim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bu becerileri de sınıfta etkin bir şekilde
uygulayabilmeleri gerekmektedir (Varank ve Ergün, 2005). Bu becerileri kazandırmak için "Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG)" dersi süreç içinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
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Türkiye’de öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinin lisans programlarının ilk yıllarında
öğrencilere genel kültür, konu alanı ve öğretmenlik meslek bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak
verilmektedir. Aday öğretmenler, daha sonra almış oldukları bu ders ile öğretim teknolojilerinin
kullanımlarını ve materyal geliştirmeyi öğrenirler. Öğretmen adaylarından son sınıfa geldiklerinde
Öğretmenlik Uygulaması dersinde alan bilgilerini aktarırken meslek bilgisi ile öğretim teknolojileri ve
materyal geliştirme bilgilerini bütünleştirerek uygulama yapmaları beklenir. Nitelikli öğretmen olarak
yetişmek için bu önemli bir öğedir. Öğretmen adayları ÖTMG dersini aldıktan sonra bilgilerini daha etkili,
çekici ve verimli bir biçimde sunabilme yeterliliği kazanmaktadırlar (Gündüz ve Odabaşı, 2004).
ÖTMG dersi, öğretmen adaylarına öğretmenlik mesleğini icra ederken öğrenme-öğretme süreçlerinde,
bilişsel, fiziksel ve duyuşsal tutum ve davranışları öğretim teknolojilerinden ve materyallerden yararlanarak
kazandırmayı hedeflemekte (Karataş ve Yapıcı 2006), çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim
sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli
nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi konusunda bilgiler vermektedir. Bu ders sayesinde, öğretmen
adayları, öğrenci için öğrenmeyi daha zevkli hale getirmeyi, soyut kaldığı için öğrenilmesi güçleşen
noktaları, yaparak yasayarak öğrenmenin zevkini materyallerden yararlanarak anlaşılır hale getirmenin
mümkün olduğunu öğrenebilmektedir. Derste bir yandan çeşitli öğretim teknolojilerini öğrencilere
tanıtmak, verecekleri mesaja uygun ortamları düzenlemede onlara rehberlik etmek diğer yandan öğretmen
olduklarında ellerindeki olanaklar ile öğretim materyalleri geliştirmelerine yardımcı olmak
hedeflenmektedir. Öğretmen adayları ders kapsamında çeşitli materyaller hazırlamakta ve materyal
geliştirme sürecini arkadaşlarıyla birlikte paylaşmaktadırlar. Öğrenciler kendi hazırladıkları materyallerle
birlikte diğer materyal örneklerini de görme fırsatı elde etmektedirler (Kolburan Geçer, 2010).
Günümüz sınıf öğretmeni adayları, ders anlatımları esnasında kullanacakları materyaller ile ilgili
genellikle, hazır bulunan ve bir yerden temin edilen araç-gereçler şeklinde bir düşünceye sahiptirler. Oysa
ülke geneli düşünüldüğünde, sadece şehir merkezleri değil en ücra köylerde dahi gerçekleştirilen ilkokul
eğitimi bu hazırcı zihniyete pek imkân vermemektedir. Bu noktada devreye giren ÖTMG dersi, aslında
öğretmenlerimizden bu imkânsızlıkları kendi çaba ve emekleriyle ortadan kaldırmalarını amaçlamaktadır.
ÖTGM dersine yeni başlayan her öğretmen adayından asıl istenen şey, kendi potansiyellerini kullanarak,
göreve başladıklarında kendi mesleklerini icra esnasında etkin şekilde kullanacakları bir takım becerileri
önceden deneyimleyip görerek ve yaşayarak öğrenmeleridir. Bu öğrenme; öğretmen adaylarının fikir,
yaratıcılık ve el becerilerini devreye sokmalarıyla gerçekleşmektedir.
Her yeniden yaratım süreci sancılı olmaktadır. Daha önce böyle bir deneyim yaşamamış olmak elbette ki
bu zorluğun asıl kaynağıdır. Şahin Yanpar ve Yıldırım (1999) materyal hazırlama sürecine başlayan
öğretmen adaylarının dikkat etmeleri gereken ilkeleri şu şekilde sıralamıştır:
1.

Öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır.

2.

Öğretim materyali dersin ve konunun hedeflerine uygun seçilmeli ve hazırlamalıdır.

3.

Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle
donatılmalıdır.

4.

Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik, renk vb.) materyallerin
önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırıya kaçılmamalıdır.

5.

Öğretim materyalinde kullanılan yazılı metinler, görsel-işitsel öğeler, öğrencinin pedagojik
özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir.

6.

Öğretim materyali, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkânı sağlamalıdır.

7.

Öğretim materyali mümkün olduğunca gerçek hayatı yansıtmalıdır.
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8.

Öğretim materyali her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır.

9.

Materyaller sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği türden değil, öğrencilerin de
kullanabileceği düzeyde basit olmalıdır.

10. Zaman içinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defalık kullanımlarda
zarar görmemelidir.
11. Hazırlanan öğretim materyalleri,
güncelleştirilebilir olmalıdır.

gerektiği

takdirde,

kolaylıkla

geliştirilebilir

ve

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi ile ilgili çeşitli branşlardaki öğretmen adayları ile yapılan
çalışmalar dikkat çekmektedir. Alım (2015) coğrafya öğretmeni adaylarına yaptığı çalışmada, Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler (2007)
ve “Coğrafya Dersleri İçin Materyal Tasarımı” (2012) yayınlarını tamamlayıcı üçüncü bir çalışmada (2015)
öğretmen adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı dersi ile ilgili kazanımlara
ulaşma durumlarını belirmeye çalışmışken, Bektaş, Nalçacı ve Ercoşkun, (2009) çalışmalarında sınıf
öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal Geliştirme/Tasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin
görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemişlerdir. Yaman (2007), Türkçe öğretmeni adaylarının
ÖTMG dersi bağlamında Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımına ilişkin yeterlilik ve algılarını ortaya
koymuş; Sevim (2014) Türkçe ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğretmen adayları
ile yaptığı çalışmada Disiplinlerarası Materyal Geliştirme sürecinin öğretmen adaylarının öğretim tasarımı
başarılarına ve üstbilişsel farkındalıklarına etkisini incelemiş üstbilişsel farkındalıkta anlamlı bir fark
bulmuştur. Özer, Tunca (2014) ise yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının materyal hazırlama ve
kullanmaya yönelik görüşleri belirtilmiş materyal kullanımının önemi vurgulanmıştır.
Literatürde sınıf öğretmeni adayları ile yapılan çalışmaların sayısının az olduğu söylenebilir. Bu çalışma
literatüre sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerini ortaya koyarak katkı sağlayacaktır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma 2012-2013 ders yılı bahar döneminde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 2. sınıf öğrencilerinin Öğretim Teknolojileri ve
Materyal Geliştirme (ÖTMG) dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma
öncesinde öğrenciler İlköğretim 1-5. sınıf kılavuz kitaplarından faydalanarak hazırladıkları ders
sunumlarını ÖTMG dersinde sunmuşlardır. Öğrenciler sunumları sırasında hazırlık, sınıf yönetimi,
materyal seçimi, ölçme değerlendirme yönleriyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışmada 84
öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır:

1. Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz?
2. Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir?
3. Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir?
4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet
ise nelerdir?

2.

Yöntem

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri görüşme
formu ile toplanmıştır. Görüşme formu görüşme sırasında irdelenecek sorular veya konular listesini
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kapsamaktadır. Bu yöntemde görüşme formu, değişik insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla
hazırlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2011).
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2. sınıflarında öğrenim gören 48 erkek ve 36 kız toplam 84
öğrenci oluşturmuştur.
2.2. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından literatür desteği ile hazırlanmış olan görüşme formu ile
toplanmıştır. Form hazırlanmadan önce literatür taranmış benzer çalışmalarda kullanılan sorulardan ve
araştırmacının önemli gördüğü konularla ilgili sorulardan madde havuzu oluşturulmuştur. Bu madde
havuzundaki sorulardan benzer olanlar birleştirilmiş amaca uygun görülmeyenler çıkarılmış ve uzman
görüşüne sunulmuştur. Son şekli verilen form araştırmada kullanılmıştır.
2.3. Verilerin Analizi
Görüşmede öğretmenlere 4 soru yöneltilmiş ve cevapları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların
analizinde frekans değerlerinden faydalanılmıştır.

3.

Bulgular

3.1. “Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz?” Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Tablo 1’de “Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz?” araştırma sorusuna ilişkin çalışmaya katılan sınıf
öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir.
Tablo 1. “Konu seçiminizde nelere dikkat ettiniz?” Sorusuna İlişkin Bulgular
Konu seçimi
Daha az heyecan duyacağım bir konu
Dikkati toplayabilecek bir konu
Öğrenciye düzeyine göre bir konu
Kullanılabilen materyalin çokluğuna göre bir konu
Daha iyi anlatabileceğim bir konu
Toplam

Frekans
25
18
18
15
8
84

Tablo 1’de çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 25’i konu anlatırken daha az heyecanlanacakları
bir konu seçtiklerini, 18’i anlattıkları konunun dikkat çekiciliğini göz önüne aldıklarını, 18’i konu
seçimlerinde anlattıkları konunun öğrenci düzeyine uygunluğunu göz önüne aldıklarını, 15’i ise konu
anlatımları sırasında kullanabilecekleri materyal sayısının çokluğuna göre, 8’i anlatacakları konuyu
seçerken daha iyi anlatabileceklerini düşündükleri bir konu seçtiklerini ifade etmişlerdir.
Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö8 kodlu öğretmen adayı konu seçiminde dikkat ettiği
hususlar hakkında “daha iyi anlatabileceğime inandığım konuyu seçmeye çalıştım”, Ö14 kodlu öğretmen
adayı “sevdiğim bir konuyu almak istedim ve bu sayede daha iyi anlatabilirim diye düşündüm” şeklinde
görüş bildirirken Ö2 kodlu öğretmen adayı “daha az heyecan yaratacak konuları seçtim”, Ö26 kodlu
öğretmen adayı “konu seçiminde sınıfa anlatırken rahat ve kolay anlatabileceğim bir konu seçtim”, şeklinde
görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö59 kolu öğretmen adayı “Öğretici
olmasına dikkat ettim. Renkli ve cıvıl cıvıl olması önemliydi. Çünkü renkli olunca öğrencinin daha çok
hoşuna gider.”, Ö82 kodlu öğretmen adayı “Öğrencilere nasıl faydalı olurum ve konu anlatırken
öğrencilerin dikkatini nasıl toplarım diye düşündüm” şeklinde görüş bildirirken Ö4 kodlu öğretmen adayı
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“Dikkatleri toplayabilecek bir konu seçtim” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö12 kodlu öğretmen adayı
“İlköğretim öğrencilerinin anlama kapasitelerine göre konu seçtim”, Ö52 “Çocukların seviyesi ve ilgi
alanlarına göre konu seçimime dikkat ettim” şeklinde görüş bildirirken Ö40 “Konu anlatımını
destekleyecek materyallerin çok olması ve sevdiğim bir ders konusu olmasına dikkat ettim”, Ö18 “Çok
fazla görsellik kullanabileceğim bir konu seçtim” şeklinde görüş bildirmiştir.
3.2. “Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir?” Araştırma Sorusuna İlişkin
Bulgular
Tablo 2’de “Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir?” araştırma sorusuna ilişkin
çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir.
Tablo 2. “Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar nelerdir?” Soru suna İlişkin Bulgular
Anlatımda Zorlanılan Noktalar
Materyal bulma ve slaytlar ile ilgili sıkıntılar
Seviyeye inememek, hitap grubunun ilkokul öğrencisi olmadığını
bilmek
Dil ve anlatım
Heyecan ve çekingenlik
Etkili olabilmek
Derse giriş
Toplam

Frekans
22
17
14
12
10
9
84

Tablo 2’de çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 22’si konularını anlatırken materyal bulmakta
zorlandıkları ve slayt ile ilgili sıkıntı yaşadıkları, 17’si konu anlatırken seviyeye inemediklerini, hitap
ettikleri grubunun ilkokul öğrencisi olmadığını bildiklerinden dolayı zorlandıklarını, 14’ü konularını
anlatırken dil ve anlatım hususunda zorlandıkları, 12’si konu anlatımları sırasında heyecanlandıkları, 10’u
konu anlatımları sırasında etkili olamadıkları ve 9’u da derse giriş konularında zorlandıkları görülmüştür.
Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö6 kodlu öğretmen adayı konu anlatırken zorlandığı
noktalar hakkında “Heyecanımı yenememek en zorlandığım nokta”, Ö14 kodlu öğretmen adayı “İlk kez bir
sınıf eşliğinde konu anlatıyor olmanın verdiği çekingenlik” şeklinde görüş bildirirken Ö26 kodlu öğretmen
adayı “Yeterli araç-gereç bulmada ve sınıfa uygulattırmada sıkıntı yaşadım”, Ö46 kodlu öğretmen adayı
“Slayt hazırlamada zorlandım”, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından
Ö8 kodlu öğretmen adayı “Öğreticinin anlayamayacağı kavramları ifade etmek ve slaytı onların
seviyelerine göre hazırlama konusunda çok zorlandım”, Ö83 kodlu öğretmen adayı “Konu anlatımında en
çok zorlandığım nokta, sürekli üniversite düzeyinde ders anlattığımız için sınıfa karşı seviyeyi düşürmede
zorlandım. Örneğin çocuklar diye hitap etmek çok garip geldi bana” şeklinde görüş bildirirken, Ö65 kodlu
öğretmen adayı “Hızlı konuşmam ve bazen sesimin kısılması zorluyor beni”, Ö81 kodlu öğretmen adayı
“En çok zorlandığım nokta bazı Türkçe kelimeleri telaffuz edemememdi. Yani herhangi bir yörenin değil
de İstanbul Türkçesi konuşmakta çok zorlandım” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö76 kodlu öğretmen
adayı “Verdiğim örnekleri pek somutlaştıramadım bu nedenle konu anlatımım çok fazla etkili olmadı”,
Ö80 kodlu öğretmen adayı “Yaptığım çalışma ile acaba öğrencilere yararlı ve faydalı olabilir miyim
düşüncesi beni oldukça zorladı” şeklinde görüş bildirirken, Ö23 “En çok konuya başlama konusunda
zorlandım. Aklımda hep nasıl başlasam, nasıl giriş yapsam diye sorular vardı. Fakat konuya başlayınca
gerisi geliyormuş”, Ö64 “Önceden planladığım gibi konuya giriş yapamamam oldu” şeklinde görüş
bildirmiştir.
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3.3. “Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir?” Araştırma Sorusuna
İlişkin Bulgular
Tablo 3’te “Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir?” araştırma sorusuna ilişkin
çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar görülmektedir.

Tablo 3. “Konu anlatımlarınızda kendinizde gördüğünüz eksiklikler nelerdir?” Sorusuna İlişkin
Bulgular
Eksik Görülen Konular
Konuya hakimiyet, diksiyon bozukluğu ve kendimi ifade edememek
Heyecan
Motivasyon ve sınıf hakimiyeti
Eksik hazırlanmak
Aşırı bilgi yüklemek
Yanlış konu seçimi
Toplam

Frekans
34
21
12
10
5
2
84

Tablo 3’te çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 34’ü konu anlatımlarında konuya hakimiyet,
diksiyon bozukluğu ve kendini ifade edememe konularında kendilerini eksik gördükleri, 21’i konu
anlatırken heyecanlarını kontrol etme noktasında eksik oldukları, 12’si konularını anlatırken kendilerini
motivasyon ve sınıf hakimiyeti konularında eksik gördükleri, 10’u konu anlatımlarında kendilerinde
gördükleri eksikliğin konuyu eksik hazırlamak olduğu, 5’i anlatacakları konularda aşırı bilgi verme
eğiliminde oldukları ve 2’si de konu seçimlerinde eksiklikleri olduğunu dile getirdikleri görülmektedir.
Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö1 kodlu öğretmen adayı konu anlatırken karşılaştığı
eksiklikler hakkında “Konuyu iyi hazırlamadığımı ve eksiklerimi telafi edebileceğimi fark ettim”, Ö7 kodlu
öğretmen adayı “sınıf içerisinde sabit bir noktada durmam ve slaytımın konu anlatımıma çok elverişli
olmaması eksik anlatımlara neden oldu. Ayrıca materyalimin de olmaması büyük bir eksiklikti” şeklinde
görüş bildirirken Ö12 kodlu öğretmen adayı “tek bir bireye odaklanmam yani bütün sınıfa hitap edememem
en önemli eksikliğimdi”, Ö9 kodlu öğretmen adayı “Sınıfı motive edemedim yani motivasyonu tam
anlamıyla sağlayamadım”, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö19
kodlu öğretmen adayı “Slaytlarım çok uzun ve karmaşık olmuştu. Ayrıca gerekli gereksiz her şeyi
yazdığımı sonradan fark ettim”, Ö52 kodlu öğretmen adayı ”Slaytımın yazı ile dolu olması” şeklinde görüş
bildirirken, Ö50 kodlu öğretmen adayı “Konuya hâkim olamamam kesinlikle benim en büyük
eksikliğimdi”, Ö69 kodlu öğretmen adayı “Diksiyon konusunda bu güne kadar bir sorunumun farkında bile
değildim. Benim için en büyük sorun diksiyonmuş” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö44 kodlu
öğretmen adayı “Konu anlatırken çok heyecanlandım”, Ö17 kodlu öğretmen adayı “Heyecanımı
yenememe! ” şeklinde görüş bildirirken, Ö42 “Konu seçiminde çok büyük hata yaptım. İlk defa bu şekilde
tahtaya çıkıp konu anlatacağım için keşke daha rahat bir konu seçseydim.”, Ö51 “Yanlış konu seçtim ve
istediğim şekilde anlatamadım” şeklinde görüş bildirmiştir.
3.4. “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise
nelerdir?” Araştırma Sorusuna İlişkin Bulgular
Tablo 4’te “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise
nelerdir?” araştırma sorusuna ilişkin çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adayları tarafından verilen cevaplar
görülmektedir.
Tablo 4’te çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 53’ü bu ders ile mesleki bilgi kazandığı, 12’si
güven duygusu kazandığı, 11’i öğrenci seviyesine inebilme becerisi edindiği, 8’i de el becerilerinin
geliştiği görülmüştür.
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Tablo 4. “Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarım dersinin size katkıları oldu mu? Cevabınız evet ise
nelerdir?” Sorusuna İlişkin Bulgular
Katkı Boyutu
Mesleki bilgi edindim.
Güven duygusu kazandım.
Öğrenci seviyesine inebilme becerisi edindim.
El becerilerim gelişti.
Toplam

Frekans
53
12
11
8
84

Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö13 kodlu öğretmen adayı konu anlatırken zorlandığı
noktalar hakkında “Çocuğa konuyu nasıl daha iyi anlatabilirim ve nasıl iyi bir öğretmen olunur onu
öğrendim.”, Ö35 kodlu öğretmen adayı “Öğretmenliğin ne kadar önemli ve ne kadar özen ve önem
verilmesi gereken bir meslek olduğunu öğrendim” şeklinde görüş bildirirken, Ö71 kodlu öğretmen adayı
“materyal tasarlamak, ileride öğretmenlik yaşantımızda materyal hazırlama konusunda bize yardımcı oldu
diye düşünüyorum”, Ö12 kodlu öğretmen adayı “El becerilerimin gelişmesi konusunda bana yardımcı
olduğunu düşünüyorum”, şeklinde görüş bildirmiştir. Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarından Ö49
kodlu öğretmen adayı “İleride öğretmen olduğumda soyut konuları öğrencilere nasıl anlatacağım öğrendim
diyebilirim”, Ö78 kodlu öğretmen adayı ”Öğrencilere bir konuyu onların seviyelerine uygun şekilde
anlatabilmem için materyal kullanmam gerektiğini öğrendim.” şeklinde görüş bildirmiştir. Ayrıca Ö31
kodlu öğretmen adayı “Her şeyden önemlisi güven duygusu kazandık” şeklinde görüş bildirirken Ö53
“Topluluk karşısında ilk sınavımı verdim ve bu bana güven duygusu kazandırdı” şeklinde görüş
bildirmiştir.

4.

Sonuç ve Tartışma

Araştırma sonucunda çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 25 tanesi “Konu seçiminizde nelere
dikkat ettiniz?” araştırma sorusuna konu seçimlerinde daha az heyecan duyacakları bir konu seçtiklerini
ifade etmişlerdir. Bir topluluk önünde ilk defa böyle bir tecrübe yaşayacak olmaları öğretmen adaylarında
bu tür düşüncelere yol açmaktadır. Öyle ki daha süreç başlamadan yani anlatacakları konuyu seçim
aşamasında, bu heyecanı göz önünde bulundurmaktadırlar. Baştürk (2009) yapmış olduğu çalışmada
öğretmen adaylarının 21’i ders anlatımları esnasında heyecan etkenini dikkate aldıklarını ortaya koymuştur.
Çalışmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının 22’si “Konu anlatımlarınızda en çok zorlandığınız noktalar
nelerdir?” sorusuna, anlatımları sırasında en çok materyal bulma ve slayt hazırlama ile ilgili sıkıntılar
yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Dersin kalıcı ve anlamlı öğrenmelere fırsat verebilmek için ders araç
gereçlerden faydalanmak oldukça önemlidir. Ders araç gereçlerinin kolay öğrenme ortamları hazırlamaları
yanında, ders öğretmeninin işini de büyük ölçüde kolaylaştırdıkları bilinen bir gerçektir. Öğretmen
adaylarının, öğretmenlik mesleğinin henüz teorik kısmında bulunmalarından dolayı, bu tür zorluklar
yaşamaları beklenen bir durumdur. Bural (2010) yapmış olduğu çalışmada çalışmaya katılan öğretmen
adaylarının %24’ünün etkinlikleri esnasında materyal eksikliklerinden kaynaklı sorunlar yaşadığını ortaya
koymuştur.
Öğretmenlik mesleği bir birikim mesleğidir. Zaman içerisinde kazanılan tecrübeler doğrultusunda mesleki
yeterlilikte bir artış olması beklenmektedir. Bu mesleki yeterliliği oluşturan öğelerden biri de muhakkak ki
öğretim esnasında anlatılan konulara hâkim olabilme yetisidir. Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının
34’ü konu anlatımlarında kendilerinde gördükleri en büyük eksikliğin, konuya hâkimiyet noktasında
olduğunu dile getirmişlerdir. Erduran Avcı ve Bayrak (2013) yaptıkları çalışma sonucunda elde ettikleri
bulgulara göre öğretmen adaylarının %42,85’i konu alanına hâkim olma noktasının önemine vurgu
yapmışlardır.
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“Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” dersi ile öğretmen adaylarının teknoloji ile derslerini
bütünleştirmeleri hedeflenmektedir. Asıl amaç ise dersin etkili ve verimli bir şekilde işlenmesidir. ÖTMG
dersinde öğretmen adaylarına kazandırılan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel niteliklerin öğretmen adaylarının
mesleki yaşantılarında teknolojiyi öğretimle bütünleştirmelerinde önemli ölçüde hizmet edeceği
beklenmektedir (Gündüz ve Odabaşı, 2004). Çalışmaya katılan öğretmen adaylarının 53’ü ÖTMG dersinin
kendilerine mesleki bilgi edinme konusunda yarar sağladığı görüşünü bildirmişlerdir. Kolburan Geçer
(2010) öğretmen adaylarıyla yapmış olduğu çalışma sonucunda, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının
tamamının ÖTMG dersinin mesleki açıdan kazanım sağladığı fikrinde olduğu sonucuna ulaşmıştır.

5.

Öneriler

Literatür incelendiğinde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinin sınıf öğretmenliği
bölümünün ana derslerinden biri olduğu görülmektedir. Ancak bu dersin daha verimli işlenmesi için dersi
yürüten öğretim elemanlarının, öğretmen adaylarına ilkokul programından (özellikle mihver dersler)
seçilecek bir konu vererek hazırladıkları materyal ve teknolojik altyapıyla (slayt) sunmalarının istenmesi
öğretmen adaylarının deneyim kazanmalarında yararlı olabilir.
Değerlendirme aşamasında ise dersi yürüten öğretim elemanının anlatılan konunun seviyeye ne kadar
uygun olduğunu belirleyebilmesi gerekmektedir. Bu da dersi yürüten öğretim elemanının birkaç yıl sınıf
öğretmenliği yapmış olma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Öğretim elemanının böyle bir
tecrübesi yoksa sınıf öğretmenliği yapan mastır veya doktora öğrencilerinden yararlanılabilir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, Kauffman, Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından geliştirilen öğretme
motivasyonu ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmalarının yapılarak ölçeğin psikometrik
özelliklerinin incelenmesidir. Ölçek özgün hâlinde iki boyutta 12 maddeden oluşan beşli likert tipi
bir ölçme aracıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim
Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çeviri işlemleri sonrasında
dil geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizi çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin iki boyutta % 52,41
varyans açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizinde ikinci düzey DFA sonucunda iki boyutlu bu
yapının iyi uyum verdiği bulunmuştur (RMSEA= .064, RMR= .010, NFI= .95, NNFI= .96, CFI= .97,
IFI= .97, RFI= .93, AGFI= .90, GFI= .94). Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık
katsayısının α=.86, test tekrar test güvenirliğinin ise .81 olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğretme, Motivasyon, Güvenirlik, Geçerlik, Ölçek uyarlama.

Adaptation of the Motivation to Teach Scale into Turkish: The Validity and Reliability
Study
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The purpose of this study was to adapt the motivation to teach scale which was developed by
Kauffman, Yılmaz-Soylu and Duke (2011) into Turkish and to examine the psychometric properties
of the scale. The scale, in its original form, is five point likert type measuring instrument which
consists of 12 items in two dimensions. The study group consists of pre-service teachers studying at
Kazım Karabekir Education Faculty in Ataturk University. After the translation process, it has been
consulted to experts’ opinions for the validity of language. Exploratory and confirmatory analyses
for construct validity of the study were conducted. The results of the exploratory factor analysis
showed that the scale explained 52.41% of variance in two dimensions and according to
confirmatory factor analysis in the results of second level CFA it was found that the fit index of two
dimensional structure is in good degree (RMSEA= .064, RMR= .010, NFI= .95, NNFI= .96, CFI=
.97, IFI= .97, RFI= .93, AGFI= .90, GFI= .94). As a result of the reliability analysis of the scale, the
internal consistency parameter has been found to be α=.86 and the reliability of test-retest as = .81.
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1.

Giriş

Motivasyon, sosyal bilimler alanında özellikle örgütsel davranış ve eğitim psikolojisi alanlarında en fazla
incelenmiş araştırma konularından biridir (Akioka ve Gilmore, 2013; Robbins ve Judge, 2012, s. 204;
Stover, Iglesia, Boubeta ve Liporace, 2012). Motivasyon terimi, harekete geçirme anlamında kullanılan
Latince “Movere” kelimesinden türetilmiştir (Güney, 2011, s. 313; Mobrand, Turns ve Mobrand, 2013).
Motivasyon, insanların yaşama isteğini arttıran ve toplumsal hayatta daha başarılı olmalarını sağlayan
faktörlerin başında gelmektedir.
Motivasyon kavramının genel bir tanımını yapmak mümkün değildir çünkü araştırmacılar kuramsal
modellere uygun tanımlamalar yapmışlardır (Mobrand, Turns ve Mobrand, 2013). Robbins ve Judge’a
(2012) göre motivasyon, herhangi bir amaca yönelik gayret; Güney’ e (2011) göre bireyi harekete
geçirmeyi sağlayan etkileme ve isteklendirme işlemi; Emir ve Kanlı’ya (2009) göre, organizmanın dürtü ya
da ihtiyaçların etkisiyle harekete hazır hale gelerek amacına yönelik davranışta bulunması ve amaca
ulaştıktan sonra rahatlamasıdır. Motivasyon kavramı, insan organizmasını davranışa iten, bu davranışların
şiddet ve enerji düzeyini belirleyen, davranışlara belirli bir yön veren ve davranışların sürekliliğini sağlayan
çeşitli iç ve dış nedenleri ve bunların işleyiş mekanizmalarını içermektedir (Akbaba, 2006). Motivasyon
bütün bireyler için geçerli olan bir kavramdır. İnsanların toplumun, grupların veya kurumların amaçları
doğrultusunda çalışmaları için onların motive edilmesi gerekir. Çünkü motive edilen birey zevkle işini
yapar ve bu da hem kendisinin hem de kurumun verimliliğini olumlu yönde etkiler (Güney, 2011, s. 313).
Motivasyon bireylerin harekete geçmesini sağlayan hedeflerle ilgilidir. İnsanları harekete geçirme veya
motive etme birdenbire ve kendiliğinden oluşan bir olay değildir ve motivasyon bir ürün değil bir süreçtir
(Güney, 2011; Mobrand, Turns ve Mobrand, 2013). Güney’e (2011) göre, ihtiyaç duyma, uygun ortam
sağlama, istek, seçenek arama, deneme ve tatmin olma aşamaları motivasyon sürecini oluşturmaktadır.
Motivasyon sürecinin tam olarak anlaşılabilmesi için, öncelikle kişileri belirli şekilde davranmaya zorlayan
sebepler, kişisel amaçlar ve davranışların sürdürülme olanakları gibi konuların incelenmesi gerekmektedir
(Ergün, 2011).
Motivasyon kuramları kapsam- gereksinim kuramları ve süreç kuramları olmak üzere iki kısımda
incelenebilmektedir. Kapsam-gereksinim kuramları genel olarak, Maslow’un gereksinimler hiyerarşisi
kuramı, Alderfer’in VIG kuramı, Herzberg’in çift etmen kuramı ve McClelland’ın başarı gereksinimi
kuramını içermektedir. Süreç kuramları ise; eşitlik kuramı, beklenti kuramları, pekiştirme kuramı ve amaç
kuramıdır (Süral-Özer ve Topaloğlu, 2012). Kapsam-gereksinim kuramlarına göre motivasyon, bireylerin
içsel ihtiyaçları açısından ele alınırken, süreç teorilerine göre, pek çok dışsal faktörün de motivasyon
üzerinde etkili olduğu göz önüne alınmaktadır. Ayrıca bu kuramların dışında son zamanlarda yeni kuramlar
ortaya çıkmıştır. Bu kuramlar, bilişsel değerlendirme teorisi, öz belirtim (self determination) teorisi,
dinamik motivasyon teorisi, iş özellikleri teorisi, iş tasarımı, öz yönetim (self management) uygulamaları
ve güçlendirme teorileridir (Uzun, 2012).
Eğitim alanında motivasyon konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Akbaba, 2006; Akioka ve Gilmore,
2013; Baeten, Dochy, ve Struyven, 2013; Büyükses, 2010; Emir ve Kanlı, 2009; Fernet, Guay, Senecal ve
Austin, 2012; Güneş, 2007; Harvey, Sinclair, ve Dowson, 2005; Kapıkıran, 2012; Karadağ, Baloğlu ve
Küçük, 2010; Karaköse ve Kocabaş, 2006; Martin, 2013; Mobrand, Turns ve Mobrand, 2013; Mucherah ve
Herendeen, 2013; Özan, Türkoğlu ve Şener, 2010; Özgan ve Aslan, 2008; Öztürk ve Dündar, 2003;
Pintrich, 1999; Randler, Hummel ve Wüst-Ackermann, 2012; Rodriguez-Keyes, Schneider ve Keenan,
2013; Sabancı, 1994; Stover, Iglesia, Boubeta ve Liporace, 2012; Vallerand, Fortier ve Guay, 1997; Yu,
2013). Vallerand, Fortier ve Guay (1997) okul terki ve motivasyon arasındaki ilişkiyi inceledikleri
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çalışmalarında, motivasyonun öğrencilerin okulu bırakmalarına sebep olan faktörlerden biri olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Pintrich (1999), motivasyonel inançların öz düzenlemeyi nasıl yordadığı
konusunda çalışmışlardır. Deci, Koestner ve Ryan (1999), dışsal ödüllerin içsel motivasyon üzerindeki
etkisini inceleyen çalışmaların meta analizini yapmışlardır. Rodriguez-Keyes, Schneider ve Keenan (2013),
öğrenci katılımı ve motivasyonunu geliştirmede öğretmenlerin rolünü incelemişlerdir. Öğretmenlerin
öğrencilerini tanımaları ve onlara isimleriyle hitap etmelerinin öğrenci motivasyonunu arttırdığı sonucuna
ulaşmışlardır. Ayrıca, öğretmenin öğrenciyi tanıması, ilgi göstermesi, iletişimini arttırması, yardım etmesi
ve cevap vermesi öğrenci öğrenmesini kolaylaştıracağı ve motivasyonu arttıracağını belirtmişlerdir.
Bireyin içsel ihtiyaçlara karşı geliştirdiği tepkilere içsel motivasyon denir (Akbaba, 2006). İçsel
motivasyonun kaynağı bireyin içinden gelen merak, ilgi, bilme, anlama, yeterli olma ve gelişme duygusu
olabilir (Akbaba, 2006; Ergün, 2011). Bilişsel değerlendirme teorisine göre, içsel motivasyonun oluşması,
otonomi ve yeterlik için gerekli olan fizyolojik ihtiyaçların sağlanmasına bağlıdır. İçsel motivasyon, bireyin
istemli hareket yapısındaki spontan doyumlar aracılığıyla etkinlikleri sürdürmesini sağlar ve bireye enerji
verir. Olumlu geribildirim (dönüt), tatmin ihtiyacına izin veren olaylar, içsel motivasyon üzerinde arttırıcı
bir etkiye sahiptir. Somut ödüller ve dışsal ödüller içsel motivasyon üzerinde negatif bir etkiye sahiptir ve
içsel motivasyonu azaltma riski vardır (Deci, Koestner ve Ryan, 1999).
Dışsal motivasyon bireyin dışından gelen etkileri içerir (Akbaba, 2006). Vallerand, Fortier ve Guay’a
(1997) göre dışsal motivasyon, bireyin sonu gelecek bir aktiviteyle ilgilendiği zaman ortaya çıkar. Dışsal
motivasyon içsel motivasyonun aksine ceza ve ödüllere dayanır. Birey, iyi bir makam kazanma veya
liyakate dayalı yükselme, terfi etme gibi amaçlarla hareket eder. Başka bir deyişle, eylemin kendisi yerine
eylemin kazandıracaklarıyla ilgilenir. Bireyin teşvik ediciler ve caydırıcılara göre hareket etmesine sebep
olur (Hoy ve Miskel, 2010;Deci, Koestner ve Ryan, 1999). Sınıf ortamında dışsal motivasyon, bir görevin
ya da etkinliğin tamamlanması için öğrenciye öğretmen ya da başka biri tarafından sağlanan ödüllerle
oluşturulur. Örneğin; bir öğrencinin yüksek not aldığı için öğretmeni tarafından övülerek pekiştirilmesi
sonucu motive olması (Akbaba, 2006; Ergün, 2011). Ayrıca bireyin otonomi, yeterlik ve ilintililik
duygularını destekleyen ortamlar bireylerin içsel motivasyonlarını sürdürmelerine ve dışsal
motivasyonlarını daha fazla kontrol etmelerine yardım edebilir (Mobrand, Turns ve Mobrand, 2013).
Ryan ve Deci (2000), dışsal düzenleme, içe yansıtılmış düzenleme, tanımlanmış düzenleme ve
bütünleştirilmiş düzenleme olmak üzere dört çeşit dışsal motivasyonun olduğunu belirtmişlerdir. Dışsal
düzenlemede davranışlar diğerlerinin zorlamasıyla oluşur ve cezadan kaçınmak veya ödül elde etmek için
yapılır. Ayrıca kontrolün kaynağı bireyin dışındadır. Örneğin, ailelerinin zorlamasıyla okula giden
öğrenciler dışsal düzenlemeyle motive olmuşlardır. İçe yansıtılmış düzenlemede davranışlar, bireyin
özsaygısını geliştirmek ya da yapmayınca oluşacak olan suç ve kaygı duygusundan kaçınmak için yapılır.
Ayrıca bu düzenlemede, birey etkinliğe katılmak için ikna veya dışsal baskıyı kısmen içselleştirmiştir.
Örneğin, öğrenciler ödev yapmadıkları zaman kendilerini suçlu hissedecekleri için ödevlerini yaparlar.
Tanımlanmış düzenlemeyle motive olduğunda ise birey tercih dışı davranışta bulunur, önemli bir davranış
olarak değer verir ve birey dışsal güdüler tarafından oluşturulmuş aktiviteleri seçer. Buna örnek olarak,
öğrenciler seçmiş oldukları kariyere ulaşmanın yollarından biri olduğu için okula giderler. Bütünleştirilmiş
düzenleme sadece yetişkinlik çağında görülür ve birey, toplum tarafından uygun görülen davranışlara değer
verir ve ihtiyaç duyar (Stover, Iglesia, Boubeta ve Liporace, 2013; Vallerand, Fortier ve Guay, 1997 ).
Bu çalışmada Kauffman, Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından geliştirilen Öğretme Motivasyonu
Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Alanyazında, öğrencilerin öğrenme motivasyonu ve
öğretmenlerin iş motivasyonu gibi konularda pek çok ölçek geliştirme ve ölçek uyarlama çalışmaları
olmasına rağmen öğretmenlerin öğretme motivasyonu için geliştirilmiş ölçek sayısı oldukça sınırlıdır
(Butler, 2007; Hein, Ries, Pires, Caune, Emeljanovas, Ekler ve Valantiniene, 2012; Retelsdorf, Butler,
Streblow ve Schiefele, 2010; Roth, Assor, Kanat-Maymon ve Kaplan, 2007; Taylor, Ntoumanis ve
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Standage, 2008). Geliştirilen ölçeklerin büyük çoğunluğunun yabancı dilde hazırlandığı göz önünde
bulundurulduğunda, bu ölçeklerin ülkemizde özellikle yabancı dil branşı dışındaki öğretmenlere
uygulanmasının zorluğu açıkça görülmektedir. Öğretme motivasyonu ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasının
temel amacı bu güçlüğe dayanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Öğretme Motivasyonu Ölçeği Türkçeye
çevrilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Türkçeye uyarlanmış haliyle bu ölçek, yabancı dil
yeterliliğine bakılmaksızın her öğretmene ve öğretmen adayına uygulanabilecek düzeydedir.

2.

Yöntem

2.1. Çalışma Grubu
Öğretme motivasyonu ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir
Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler arasından uygun örnekleme yöntemi ile çalışma
grupları oluşturulmuştur. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri 210 (% 46.4 kız, % 53.6 erkek; X̅ =
16.9 yaşlar; Ss = 1.73) öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür.
Kline (1994), faktör analizinde güvenilir sonuçlar elde etmek için 200 kişilik örneklemin genellikle yeterli
olacağını, faktör yapısının açık ve az sayıda olduğu durumlarda bu rakamın 100’e kadar indirilebileceğini,
ancak büyük örneklemlerle çalışmanın daha uygun olacağını vurgulamaktadır. Bryman ve Cramer (2001)
ise faktör analizi çalışmalarında araştırmaya dâhil edilmesi gereken katılımcı sayısı belirlenirken, ölçekteki
madde sayısının beş ya da on ile çarpılmasıyla elde edilen değerin ölçüt olarak alınması gerektiğini ifade
etmektedir. Bu ölçütlere göre araştırmanın çalışma grubunda yer alan katılımcı sayısının faktör analizi için
yeterli olduğu söylenebilir.
2.2. Veri Toplama Araçları
2.2.1. Öğretme Motivasyonu Ölçeği
Ölçek Kauffman, Yılmaz-Soylu ve Duke (2011) tarafından öğretmen adaylarının içsel ve dışsal
motivasyonunu ölçmek üzere geliştirilmiştir. Ölçek orijinal formunda 12 madde ve iki alt boyuttan oluşan
bir ölçme aracıdır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonucunda iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu tespit
edilmiştir. İlk boyutun öz-değeri 3.79’dur ve varyansın % 31.56’sını açıklamaktadır. İkinci boyutun özdeğeri ise 2.77’dir ve varyansın 23.04’ünü açıklamaktadır. Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre içsel
motivasyon boyutunun güvenirliği .86, dışsal motivasyon boyutunun güvenirliği ise .76 olarak
bulunmuştur. Geçerlik analizinde, öz-yeterlik ölçeği sonuçları ve içsel motivasyon alt ölçeği arasında
olumlu ve pozitif bir ilişki (r=.370) olduğu, öz-yeterlik ve dışsal motivasyon sonuçları arasında ilişki (r=.006) olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
2.2.2. Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği
Ölçek Üstüner (2006) tarafından öğretmenlik programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. Ölçek orijinal formunda 34 madde
ve tek boyuttan oluşan likert tipi bir tutum ölçeğidir. Ölçeğin yapı geçerliliğine ilişkin olarak yapılan temel
bileşenler analizi sonucunda 34 maddenin yer aldığı birinci faktörde faktör yükü değerlerinin .74 ile .41
arasında değiştiği ve faktörün toplam varyansın % 30’unu açıkladığı görülmüştür. Ölçeğin toplam puanı
ile her bir maddenin madde test korelasyon değerlerinin .74 ile .42 arasında değişkenlik gösterdiği
bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt geçerliliği için öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği ile arasındaki
ilişkiye bakılmış ve ölçüt geçerliğinin .89 olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin olarak iç
tutarlık ve test tekrar test güvenirlik analizi yapılmış ve iç tutarlık katsayısı Cronbach Alpha .93 ve test
tekrar test korelasyon değeri .72 olarak bulunmuştur.
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2.3. İşlem
Ölçeğin dil geçerliliğinin sağlanması için yapılan işlemlerden sonra son şekli verilen ölçek formu ile faktör
analizi için uygulama yapılmış ve toplanan veriler üzerinden ölçeğin örtük yapısını belirlemek için
öncelikle açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde ölçekte yer alacak maddelerin
belirlenmesinde maddelerin öz değerlerinin en az 1 (Shevlin ve Lewis, 1999), maddelerin yük değerinin en
az .30 (Martin ve Newel, 2004; Schriesheim ve Eisenbach, 1995), maddelerin tek bir faktörde yer alması ve
iki faktörde yer alan faktörler arasında ise en az .10 fark olmasına dikkat edilmiştir (Büyüköztürk, 2007).
Ayrıca AFA’da (Açımlayıcı Faktör Analizi) Maksimum likelihood ve Direct Oblimin döndürme yöntemi
kullanılmıştır.
AFA’dan elde edilen madde-faktör yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model uyumu test
edilmiştir. DFA için çoklu uyum indeksleri kullanılmıştır. Uyum indekslerinde genelde olduğu gibi GFI,
CFI, NFI, RFI, NNFI ve IFI için >.90 (Hu ve Bentler, 1999, Şimşek, 2007) ve RMSEA için <.08 ölçüt
olarak alınmıştır (Cole, 1987, Şimşek, 2007, Büyüköztürk, 2007). Benzer ölçek geçerliliği için ise Öğretme
Motivasyonu Ölçeği ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği arasındaki korelasyonlar
hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizi için iç tutarlık, iki yarı güvenirlik ve test tekrar test işlemleri
yapılmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri için SPSS 20.00 ve LISREL 8.80 (Jöreskog ve Sorbom, 1996)
programları kullanılmıştır.
2.4. Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Geçerlik Çalışmaları
2.4.1. Dil Geçerliliği
Öğretme motivasyonu ölçeğinin Türkçe uyarlamasını yapmak için ölçeğin geliştirme çalışmasını yapan
araştırmacılardan biri olan Meryem Yılmaz Soylu ile iletişime geçilmiş ve araştırmacılardan gerekli izin
alınmıştır. Yabancı dilden yapılan ölçek uyarlaması çalışmalarında ifadelerin uyarlama yapılacak dil ve
kültüre uygun olması büyük önem arz etmektedir. Ölçeğin dil geçerliliğini sağlamak için uzman görüşleri
esas alınmıştır. İngilizce formun Türkçeye çevrilmesi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada hem
Türkçeye hem de İngilizceye hâkim iki çeviri uzmanı tarafından ölçeğin Türkçeye çevirisi birbirlerinden
bağımsız olarak yapılmıştır. İkinci aşamada bu çeviriler araştırmacı ve bir Türkçe dil uzmanı tarafından
karşılaştırılmış ve söz konusu maddeyi en iyi ifade ettiği düşünülen çeviriler benimsenmiştir. Son aşamada
İngilizce alanından bir akademisyen tarafından ölçeğin tekrar İngilizceye çevirisi yapılmış ve başka bir dil
uzmanı tarafından da söz konusu bu formlar karşılaştırılarak ölçeğin son şekline karar verilmiştir. Son şekli
verilen ölçek formu üzerinde geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.
2.4.2. Yapı Geçerliği
Faktör analizi, gözlemlenen çok sayıdaki değişken içerisinden gruplandırılmış temel değişkenler ya da
faktörler tanımlayarak değişken sayısını azaltmak amacı ile yapılır. Tanımlanan her bir faktör, değişkenler
arasındaki ilişkinin ölçülmesi sonucu aynı özelliği ölçen birbiri ile ilişkili değişken setinden oluşur. Diğer
bir ifadeyle faktör analizi, bir konuda deneklerin verdiği cevaplara göre değişkenler arasındaki
korelasyonun hesaplanarak, birbiri ile ilişkili olan ve aynı boyutu ölçen değişkenlerin gruplandırılması
sonucu faktör elde etme işlemidir (Ural ve Kılıç, 2005). Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin örtük yapısını
ortaya çıkarmak ve özgün formunda açıklanan yapıyı doğrulamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör
analizi yapılmıştır.
2.4.2.1. Açımlayıcı Faktör Analizi
Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Çalışma grubundan
toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) ve
Barlett testleri yapılmıştır. KMO .836 ve Barlett testi χ 2 değeri ise 1242,822 (p< .001) olarak bulunmuştur.
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KMO’nun .60’dan yüksek, Barlett testinin de anlamlı çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu
göstermektedir (Büyüköztürk, 2011). Ölçek maddelerinin faktör yükleri ve alt ölçeklerin açıkladığı
varyanslar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Madde Faktör Yükleri, Alt Ölçeklerin Açıkladığı Varyanslar ve
Madde Analizleri
Madde

9
11
10
2
6
12
7
4
5
1
3
8

Alt Ölçek Faktör Yükleri

1.Fak.
.77
.77
.76
.66
.55
.31

% 38,36

Madde Toplam
Korelasyonu

2.Fak.

.86
.85
.67
.63
.50
.47
% 14,04

.66
.52
.69
.44
.59
.31
.41
.37
.53
.61
.50
.48

Toplam varyans: % 52.41

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda öğretme motivasyonu ölçeğinin toplam varyansın % 52.41’ini
açıklayan iki faktörlü bir örtük yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Bu faktörlerin birincisi 2, 6, 9, 10, 11 ve
12. maddelerden oluşan ve ölçekteki toplam varyansın % 38,36’sını açıklayan içsel motivasyon alt
boyutudur. İkinci faktör ise 1, 3, 4, 5, 7 ve 8. maddelerden oluşan ve ölçekteki toplam varyansın %
14.04’ünü açıklayan dışsal motivasyon alt boyutudur.
Madde faktör yük değerlerinin ise içsel motivasyon alt boyutunda .31 ile .77 arasında dışsal motivasyon alt
boyutunda ise .47 ile .86 arasında değiştiği görülmektedir. Bu verilerden hareketle iki faktörlü bir yapıda
madde faktör yüklerinin iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Ölçek geliştirme süreçlerinde madde faktör yük
değerlerinin Tabachnick ve Fidell (2001) alt sınırın .32 olması gerektiğini belirtmektedirler. Elde edilen
veriler doğrultusunda ölçeğin iki faktörlü bir yapıda madde faktör yüklerinin iyi düzeyde olduğu
söylenebilir. (Hair, Black, Babin, Anderson ve Tatham, 2006). Ölçeğin toplam açıklanan varyans değeri ise
% 51,41 olarak bulunmuştur. Kline (1994) ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında açıklanan varyans
oranının en az % 40 olması gerektiğini, Henson ve Roberts (2006) ise bu oranın en az % 52 ve üzerinde bir
varyans değerin sağlanması gerektiğini belirtmektedirler. Bu doğrultuda araştırma sürecinde açımlayıcı
faktör analizi sonucunda elde edilen % 52,41 varyans değerinin ölçeğin faktör yapısına karar vermekte
yeterli olduğu söylenebilir.
Öğretme motivasyonu ölçeğinin madde geçerliliğini incelemek için düzeltilmiş madde-toplam
korelasyonlarına bakılmıştır. Madde toplam korelasyon değerlerinin .31 ile .69 arasında sıralandığı
görülmüştür. Madde toplam korelasyonunun yorumlanmasında değeri .30 ve üzerinde olan maddelerin
ölçülecek özelliği ayırt etme açısından yeterli kabul edildiği ve ölçek toplamı ile uyumlu olduğu (Field,
2009; Büyüköztürk, 2007; Erkuş, 2012) göz önüne alındığında, ölçekte yer alan tüm maddelerin ölçek
toplam puanı ile orta ya da yüksek düzeyde ilişkili olduğu ve madde geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir.
Öğretme motivasyonu ölçeğinin faktörleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla faktörler arası
korelasyona bakılmıştır. Alt boyutlar arasındaki korelasyon katsayısının çoklu bağıntı (Multicollinearity)
problemi açısından elde edilen korelasyon katsayısının .90 ve üzerinde bulunmaması önerilmektedir
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(Pallant, 2001; Field, 2009, Akbulut, 2010). Öğretme motivasyonu ölçeğinin alt faktörleri arasındaki
korelasyon değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Alt Boyutları Arasındaki Korelasyonlar
Faktör a

Faktör b

1.

Faktör a

1

.70**

2.

Faktör b

.70**

1

**p< 0.01 (2-tailed). * p< 0.05 (2-tailed)

Öğretme motivasyonu ölçeğinin alt ölçekleri arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde elde edilen
veriler iki alt boyut arasında da anlamlı düzeyde ilişkiler olduğunu ve çoklu bağıntı probleminin
bulunmadığını göstermektedir. Faktörler arasındaki korelasyon değerlerine ilişkin bulguların ölçeğin
orijinal formu ile de uyumlu olduğu gözlenmiştir.
2.4.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi
Ölçeğin özgün formunun faktör yapısının Türk örneklemde doğrulanıp doğrulanmayacağını belirlemek
üzere birinci düzey doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Sümer’e (2000) göre DFA kuramsal bir
temelden destek alarak pek çok değişkenden oluşturulan faktörlerin gerçek verilerle ne derece uyum
gösterdiğini değerlendirmeye yönelik bir analizdir. Bir başka anlatımla DFA, önceden belirlenmiş ya da
kurgulanmış bir yapının toplanan verilerle ne derece doğrulandığını incelemeyi amaçlamaktadır.
Doğrulayıcı faktör analizinde GFI, CFI, NFI, RFI, IFI ve AGFI indeksleri için kabul edilebilir uyum
değeri için alt sınır 0.90 ve mükemmel uyum değeri için ise 0.95 olarak kabul edilmektedir (Şimşek,
2007; Meydan ve Şeşen, 2011; Bayram, 2010). RMSEA için ise 0.08 ve altı kabul edilebilir uyum ve 0.05
ve altı ise mükemmel uyum değeri olarak kabul edilmiştir (Browne ve Cudeck, 1993; Byrne ve Campbell,
1999). Doğrulayıcı Faktör Analizinde Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe formunun iki faktörlü
modelinin uyum indeksleri incelenmiştir. Birinci Düzey DFA’ya ilişkin veriler Şekil 1’de görüldüğü
gibidir.

Şekil 1. Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Birinci Düzey DFA Sonuçları
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Şekil 1 incelendiğinde, 12 madde ve alt faktörden oluşan öğretme motivasyonu ölçeğinin uyum
indekslerinin anlamlı olduğu görülmektedir.(X2 = 113,73, sd=51, p=.00, X2 /sd=2,23). Birinci düzey
doğrulayıcı faktör analizinde 4 ile 7 maddeleri arasında ve 6 ile 11 maddeleri arasında modifikasyon
önerileri doğrultusunda modifikasyon işlemi yapılmış ve modelin iyi uyum verdiği gözlenmiştir.
Modifikasyon sonrası model uyum indeks değerleri ise RMSEA= .064, RMR= .010, NFI= .95, NNFI=.96,
CFI= .97, IFI= .97, RFI= .93, AGFI= .90, GFI= .94 olarak bulunmuştur. Birinci düzey DFA analizinde
oluşturulan bu yapısal modelin uyum indekslerinin tamamının iyi düzeyde olduğu söylenebilir.
Standart çözümlerden sonra faktörler ve maddeler arasındaki t değerlerine bakılmıştır. Jöreskog ve
Sörbom (1996) t değerleri ile ilgili kırmızı ok bulunmamasının tüm maddelerin .05 düzeyinde anlamlı
olduğunu ifade etmektedir. Bu analizde de t değerlerinde kırmızı ok bulunmaması tüm maddelerin .05
düzeyinde anlamlı olduğunu göstermiştir.
2.4.3. Ölçüt Bağıntılı Geçerlik
Tablo 3. Öğretme Motivasyonu Ölçeği ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Arasındaki
Korelasyonlar
İçsel Motivasyon

Dışsal Motivasyon

1.İçsel Motivasyon

1

2.Dışsal Motivasyon

.678**

1

3. Tutum Ölçeği

.530**

.596**

*p<.05, **p<.01

Öğretme motivasyonu ölçeğinin ölçüt bağıntılı geçerliğini incelemek için tutum ölçeği ile arasındaki
ilişkiye bakılmış ve içsel motivasyon alt boyutu ile tutum ölçeği arasında (r=530, p<.01) ve dışsal
motivasyon alt boyutu ile tutum ölçeği ile arasında (r=.596, p<.01) pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler olduğu
bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretme motivasyonu ölçeğinin benzer ölçüt bağıntılı
geçerliğe sahip olduğu söylenebilir.
2.4.4. Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Güvenirlik Analizi
Tablo 4. Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin İç Tutarlık, İki Yarı Güvenirlik ve Test Tekrar Test Yöntemiyle
Hesaplanan Güvenirlik Katsayıları
Boyutlar

İç Tutarlık

İki Yarı Güvenirlik

Test Tekrar Test

Faktör 1

.70

.72

.71

Faktör 2

.76

.78

.70

Ölçek Toplamı

.84

.82

.92

Öğretme motivasyonu ölçeğinin Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı .84, Sperman Brown iki yarı
güvenirlik katsayısı ise .82 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarında ise içsel motivasyon alt boyutu
için iç tutarlılık katsayısı .70, iki yarı güvenirliği .72 olarak bulunmuştur. Dışsal motivasyon alt boyutunda
iç tutarlılık katsayısı .76 ve iki yarı güvenirlik katsayısı .78 olarak bulunmuştur. Alt boyutlara ilişkin test
tekrar test güvenirlik katsayısı ise sırasıyla .84 ve 82’dir. Ölçek toplam puanına ilişkin test tekrar test
güvenirlik katsayısı ise .92 olarak bulunmuştur.
Ölçek geliştirme ve uyarlama süreçlerinde güvenirlik katsayısı .70 ve üzerinde olan ölçeklerin güvenilir
kabul edildiği (Landis ve Koch, 1977; Robinson, Shaver,ve Wrightsman, 1991; Fraenkel, Wallend ve
Hyun, 2012; Nunnaly ve Bernstein, 1994; Pallant, 2005; Tezbaşaran, 1997) göz önüne alındığında öğretme
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motivasyonu ölçeğinin iç tutarlık, iki yarı ve test tekrar test güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu
söylenebilir.

3.

Tartışma ve Sonuç

Öğretme motivasyonu ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması için yapılan bu çalışmada, öncelikle
açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve öğretme motivasyonu ölçeğinin toplam varyansın % 52,41’ini
açıklayan iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin orijinal formunda varyans açıklama
oranı % 54,59’dur. Kline (1994) ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarında açıklanan varyans oranının en
az % 40 olması gerektiğini, Henson ve Roberts (2006) ise bu oranın en az % 52 ve üzerinde bir varyans
değerin sağlanması gerektiğini belirtmektedirler. Bu doğrultuda araştırma sürecinde açımlayıcı faktör
analizi sonucunda elde edilen % 62,51 varyans değerinin ölçeğin faktör yapısına karar vermek için yeterli
olduğu söylenebilir.
Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen iki faktörlü yapının, doğrulayıcı faktör analizi ile model uyumu test
edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 12 madde ve iki faktörden oluşan ölçeğin model
uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur.
Öğretme motivasyonu ölçeği içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olmak üzere iki alt boyuttan
oluşmaktadır. Ölçekte alt boyutlara ek olarak ölçeğin geneline ilişkin toplam puanda hesaplanmaktadır.
Ölçekteki maddelerin faktörlere göre dağılımına bakıldığında; 1, 3, 4, 5, 7 ve 8. maddeler dışsal
motivasyon boyutunda, 2, 6, 9, 10, 11 ve 12. maddeler içsel motivasyon boyutunda yer almaktadır.
Madde analizi sonucunda ölçeğin madde-toplam korelasyonlarının .31 ile .69 arasında değiştiği
görülmüştür. Madde-toplam korelasyonunun yorumlanmasında .30 ve daha yüksek olan maddelerin,
bireyleri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği kabul edildiği (Büyüköztürk, 2007) göz önüne
alındığında, ölçeğin madde toplam korelasyonları açısından yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.
Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen bu iki faktörlü yapının Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model
uyumu incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi uygulamalarında, gözlenen değişkenlerin birden fazla ve
birbirinden bağımsız faktör altında toplandığı durumlarda bu faktörlerin daha geniş ve kapsayıcı bir faktör
altında birleştirildiği ikinci düzey doğrulayıcı faktör modellerinin de test edilmesi gerekmektedir. Modelin
esası, gözlenebilen değişkenlerin, birden fazla bağımsız boyut altında toplanması; daha sonra ise bu
faktörlerin daha kapsayıcı bir model altında bir araya getirilmesi esasına dayanmaktadır (Şimşek, 2007;
Meydan ve Şeşen, 2011; Seçer, 2013a). Öğretme motivasyonu ölçeğinin model uyumunu test etmek için
yapılan birinci düzey DFA sonucunda ölçeğin model uyumunun iyi düzeyde olduğu ve doğrulayıcı faktör
analizi ile iki faktörlü yapının onaylandığı bulunmuştur. DFA’ya ilişkin uyum indeksleri ise şu şekildedir.
(X2 = 113.73, sd=51, p=.00, X2 /sd=2.23, RMSEA= .064, RMR= .010, NFI= .95, NNFI= .96, CFI= .97,
IFI= .97, RFI= .93, AGFI= .90, GFI= .94). Birinci düzey DFA sonuçlarına göre ölçeğin model uyum
indekslerinin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.
Ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında öğretme motivasyonu ölçeği ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum
ölçeği arasındaki korelasyonlar incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, öğretme motivasyonu
ölçeğinin benzer ölçüt bağıntılı geçerliğe sahip olduğu söylenebilir.
Öğretme motivasyonu ölçeğinin güvenirliğini belirlemeye yönelik olarak iç tutarlık, iki yarı güvenirlik ve
test tekrar test yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin geneline ilişkin iç tutarlık
katsayısının .84 ve iki yarı güvenirliğinin .82 olduğu bulunmuştur. Alt boyutlar açısından bakıldığında ise,
içsel motivasyon alt boyutunda iç tutarlık kat sayısı, .70, iki yarı güvenirlik katsayısının .72, dışsal
motivasyon boyutunda iç tutarlılık katsayısının .76, iki yarı güvenirliğinin .78, olduğu bulunmuştur. Ayrıca
iki hafta arayla yapılan test tekrar test güvenirlik katsayılarının ise sırasıyla .71, .70 olduğu bulunmuştur.

41

Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Test tekrar test güvenirliğine ilişkin elde edilen veriler ölçeğin zamana karşı güvenirlik düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Araştırmalarda kullanılabilecek ölçme araçları için öngörülen güvenirlik
düzeyinin .70 olduğu (Tezbaşaran, 1996) dikkate alınırsa, ölçeğin iç tutarlık katsayısı ve elde edilen test
puanları arasındaki tutarlığı gösteren Sperman-Brown güvenirlik katsayısının ölçme aracının güvenilir
olduğunu söylememize olanak verecek düzeyde olduğu ifade edilebilir.
Sonuç olarak bu araştırma kapsamında Türk kültürüne uyarlaması yapılan öğretme motivasyonu ölçeği
öğretmen adaylarının eğitim-öğretim süreçlerinden kaynaklanan motivasyon sorunları ve bunlarla ilişkili
faktörlerin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak ortaya çıkmıştır. Bununla
birlikte bu araştırmadan elde edilen bulguların Erzurum’da oluşturulan çalışma grubundan elde edilmiş
olan veriler ile sınırlı olmasından dolayı öğretme motivasyonu ölçeğinin tüm Türkiye de standart
normlarının belirlenebilmesi için güvenirlik ve geçerlik çalışmasının yapılması önerilebilir.
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