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Araştırma görevlileri geleceğin öğretim üyeleri olarak yükseköğretimin kalitesinin artırılmasını
sağlayacak olan kişilerdir. Bu nedenle araştırma görevlilerinin başarılı araştırmacılar ve öğreticiler
olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu becerileri lisansüstü öğretimleri sürecinde kazanmaya
çalışan araştırma görevlilerinin desteklenmesi ve onlara doğru şekilde danışmanlık edilmesi önemli
görülmektedir. Bu araştırma kapsamında araştırma görevlilerinin, araştırma problemi belirleme
süreçlerinde yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Ankara’daki üç
üniversitede farklı bölümlerde çalışan 12 araştırma görevlisi ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada
temel nitel araştırma modellerinden biri olan temel yorumlayıcı desen kullanılmıştır. Çalışmanın
bulgularına göre araştırma görevlilerinin çoğunun problem belirlerken zorlandıkları ve problemin
istedikleri ölçütlere uyup uymadığını tespit etmede uzman yardımına başvurdukları görülmektedir.
Araştırma görevlileri, probleme karar verirken bazen probleme göre ilgili öğretim üyesini
seçtiklerini, bazen de öğretim üyelerinin araştırma görevlilerine çalışılması gereken problemi bizzat
söylediklerini ifade etmektedirler. Araştırma görevlilerinin karar aşamasında özellikle özgünlük,
uygulanabilirlik, ilgi çekicilik, etik açıdan uygunluk, zaman-altyapı uygunluğu, problemin güncel
olması, alana katkı sağlaması, yeterli bilgiye sahip olma, disiplinler arası olması, önemlilik ve
problemin çalıştıkları alanla ilgili olması gibi hususlara dikkat ettikleri görülürken, bazı problemleri
(politika, cinsellik vb.) çalışmaktan özellikle kaçındıkları görülmektedir. Araştırma sonuçlarına
göre araştırma görevlilerinin çoğunlukla problem belirlenirken güçlük yaşadıkları görülürken, bu
durumda özellikle danışmanların problem seçiminde zorlamak yerine her açıdan yol gösterici ve
destekleyici olmaları önerilebilir.
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The Difficulties That Research Assistants Confront and the Course While Identifying
Research Problems: A Qualitative Study
Abstract
Research assistants are the people who will increase the quality of higher education as future academic
members, so research assistants should be educated as successful researchers and educators. It is important
that the research assistants trying to gain these abilities during their post-graduate education should be
supported and given a proper consultation .The aim of this research is to define the difficulties of research
assistants during the identification of a research problem. At this point, interviews were carried out with 12
research assistants in different departments of 3 universities in Ankara. The research is conducted by a
basic interpretive design which is a type of qualitative research. The research design is qualitative
phenomenological research. According to the findings, it has been observed that most of the research
assistants have difficulty in defining a research problem and they need consulting as to whether their
research problems fit the criteria. They mentioned that they sometimes choose an academic member
according to the problem, when defining a problem. Academic members sometimes tell them which
research problem they should research. When defining a research problem, research assistants especially
pay attention to factors such as originality, practicality, interest, ethical suitability, time-substructure
suitability, contemporary problems, contributing to the field, having sufficient knowledge,
interdisciplinarity, materiality, accessibility, and relativity to the field. Also, they avoid researching some
problems such as policy and sexuality. According to the results of the study, it is seen that the research
assistants mostly have difficulties in determining the problem. In this case, it may be suggested that
especially the supervisors should be guides and supportive in every aspect of the study rather than forcing
them to choose the problem that they want.
Keywords: Research Assistants, Defining a Research Problem, Difficulties in Defining a Research
Problem.
1.

Giriş

Yükseköğretimde öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim
yardımcılarından oluşmaktadır. Araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na (1981) göre
görev yapmakta ve öğretim yardımcıları olarak tanımlanmaktadırlar. İlgili kanunun 33. maddesine göre
araştırma görevlilerinin iş tanımları “Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ile
deneylere yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcıları”
olarak belirtilmektedir. Ancak yapılan araştırmalarda araştırma görevlilerinin iş tanımları, statüleri ve
sorumlulukları konusunda problemler olduğu, bu durumun araştırma görevlilerinin yetiştirilmesinde önemli
sorunlar ortaya çıkardığı (Yaya ve Atanur-Başkan, 2013; Brown-Wright, Dubick ve Newman, 1997) ve
akademik çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir (Doğan, 2013). Yalçın, Özoğlu ve
Dönmez (2016) tarafından yapılan çalışmada eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim elemanları
araştırma görevlilerini, çalıştıkları yerde akademik işlerin yanında evrak işleri de yapan, verilen her işe
zaman ayıran bundan dolayı da kendi çalışmalarına gerekli ilgi ve özeni göstermeyen kişiler olarak
algıladıklarını belirtmişlerdir. Aynı çalışmada öğretim elemanı statüsündeki araştırma görevlilerinin
öğretim üyeleri tarafından eğitilen; görev yaptıkları üniversitelerde akademik işlerin yanında evrak işleri de
yaptırılan; bu nedenle bazen kendi akademik çalışmalarına gerekli ilgi ve özeni göstermeyen kişiler olarak
tanımlanmışlardır. Dolayısıyla araştırma görevlilerinin görevlerini yerine getirirken çeşitli problemlerle
karşılaştıkları ifade edilebilir.
Araştırma görevlilerinin problem yaşamalarına rağmen; artan rekabet, yaşanan hızlı değişimler, özellikle
araştırma görevlilerinin bilim üreten, yaratıcı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini artırmaktadır
(Özdemir, 2013). Üniversitelerde araştırma görevlilerinin yetiştirilmesi, öğretim elemanı yetiştirme
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politikaları açısından önemli bir konudur. Nitelikli bilim insanları ancak etkili eğitimler aracılığıyla
yetiştirilebilir ya da geliştirilebilir. Araştırma görevlilerinin hem iyi bir öğretici hem de iyi bir araştırmacı
olarak yetiştirilmesi, lisansüstü öğretim sürecinin nitelikleri ile doğrudan ilişkilidir (Korkut, Yalçınkaya ve
Muştan, 1999).
Yükseköğretimdeki değişmeler ve yeni eğilimlerin bir sonucu olarak akademik etkinlikler sıklıkla
güncellenmektedir. Bu değişimlere ayak uydurmak ve yenilikleri yakalamak için, öncelikle araştırma
yeterliklerine sahip olmak önemli görülmektedir. Bu yeterlikler “çağdaş akademisyenliğin” bir gereğidir
(Odabaşı, Fırat, İzmirli, Çankaya ve Mısırlı, 2010). Bu doğrultuda araştırma yeterlikleri kazandırmanın ya
da bu yeterliklere sahip olmanın, yükseköğretimin çağdaşlaşmasının önemli bir bileşeni olduğu ifade
edilebilir.
Geleceğin öğretim üyeleri olan araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitim sürecinde “bağımsız araştırma
yapabilecek” yeterlik düzeyine ulaşması gerekmektedir (Büyüköztürk ve Köklü, 1999). Araştırmacıların
alanları ile ilgili bir ihtiyacın, eksikliğin ya da sorunun farkında olarak bir araştırma konusu ve problemi
belirleyebilmeleri, bu problemi araştırmaya uygun bir araştırma modeli seçebilmeleri, veri toplama
yöntemi, aracı ve analizine karar verebilmeleri gibi adımları kendi başlarına gerçekleştirerek bağımsız bir
araştırma yürütebilmeleri anlamına gelmektedir.
Yukarıda bir bölümüne değinildiği üzere araştırma süreci, planlanmasından raporlaştırılmasına kadar
birçok farklı adım içermektedir. Ancak bunlar içerisinde en önemlisi ve bununla birlikte belki de en güç
olanı, uygun bir araştırma konusu ve problemi belirleyebilmektir (Karasar, 2013). Bunu netleştirmek
aslında araştırma süreci açısından birçok adımın da belirleyicisi olmaktadır.
Her araştırılmak istenen problem, bilimsel araştırmaya uygun bir probleme dönüştürülemez. Bir başka
deyişle, bir araştırma probleminin çözülebilirlik, önemlilik, yenilik, etik kurallara uygun olarak
araştırılabilirlik gibi ölçütleri karşılaması, bunun yanı sıra araştırmacının alanında yeterliği, yöntem ve
tekniklerde yeterliği gibi yeterliklerine de uygun olması gerekir. Bununla birlikte hangi alanda ya da hangi
düzeyde olursa olsun, bir araştırma konusunun ve probleminin belirlenmesinde, seçilen konunun daha önce
birçok kez ele alınmış ve çalışılmış olması ya da çok az çalışılmış ve bu nedenle de yeterli kaynağın
bulunmaması, çok dar kapsamlı olması gibi bir takım sorunlar da (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz ve Demirel, 2013) gündeme gelebilir. Bu ve benzeri birçok gereklilik ve sorun, araştırma
problemi belirlemenin kolay bir süreç olmadığını göstermekte ve geniş kapsamlı bir alan yazın taraması
gerektirdiğini ortaya koymaktadır (Karasar, 2013). Ancak ne kadar kapsamlı alan yazın taraması yapılırsa
yapılsın, konulara eleştirel gözle bakabilme yeterliğine sahip olunmadığı sürece, bir araştırma problemi
bulmak güç olacaktır (Akbulut-İpek, Şahin ve Çepni, 2013). Bu güçlüğün özellikle lisansüstü öğrenim
görmekte olan öğrencilerce sıklıkla yaşandığı gözlenmektedir. Öğrenciler bir konu belirleyebilseler ve bu
konuyu çalışmaya istekli olsalar da, eğer eleştirel okuma, analitik düşünme, okunanları sentezleme gibi
becerilere yeterince sahip değillerse, okuduklarını anlamlı hâle getirmekte de güçlük yaşayacaklardır
(Bakioğlu ve Gürdal, 2001). Bu durum bazı araştırma bulguları ile de desteklenmektedir. Örneğin;
Büyüköztürk ve Köklü (1999) tarafından öğretim üyelerinin görüşlerine dayalı olarak yapılan bir
araştırmada, yüksek lisans öğrencilerinin araştırma problemi tanımlamada yeterli olmadıkları, araştırma
problemine veya yöntemine karar vermede çok fazla güçlük yaşadıkları belirlenmiştir.
Bakioğlu ve Gürdal (2001) tarafından lisansüstü düzeyde ders veren öğretim üyeleri, tez aşamasında ya da
tez sürecini tamamlamış araştırma görevlileri ve üniversite dışında çalışan ve aynı zamanda lisansüstü
öğretim görüp tez aşamasında ya da tezini tamamlamış olan araştırmacılarla yapılan bir çalışmada,
araştırmacıların “ideal tez konusu” olarak tanımladıkları konuların; kendilerine ilginç gelen, zaman
sınırlaması içinde tamamlanabilecek kapsamda, orijinal bir bakış açısı olan ve çözüm üretilebilecek konular
olduğu belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada elde edilen bir diğer önemli bulgu ise bir araştırma probleminin
belirlenmesinde, danışman önerilerinin önemli rol oynaması, ancak danışmanın bu denli etkin olmasının
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öğrencinin problem bulma konusundaki yaratıcılığını kısıtlamak gibi olumsuz bir etkisinin olabileceğinin
ifade edilmesidir. Dolayısıyla, danışmanlar bir anlamda bu süreci kolaylaştırıcı rol oynarken, diğer yandan
bazı olumsuzlukların yaşanmasına da neden olabilirler. Örneğin; Akbulut-İpek ve diğerleri (2013)
tarafından yapılan ve doktora tez sürecinde karşılaşılan problemlerin belirlenmesini amaçlayan bir
çalışmada, danışmanların araştırma problemi belirlemede etkin oldukları ve öğrencilerini yönlendirdikleri;
ancak bu yönlendirmenin bazı danışmanların kendi ilgi alanları ile sınırlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Bununla birlikte adayların kendi ilgi duydukları alanlara yönelme, güncel konuları tercih etme, yüksek
lisans tezinde çalıştıkları konuları geliştirerek devam ettirme gibi eğilimler gösterdikleri veya popüler olan
bazı konulara yöneldikleri de bulgular arasında yer almaktadır. Sonuç olarak bir araştırma ya da tez
hazırlama sürecinde en önemli güçlüğün “problem belirleme” aşamasında olduğu, henüz sürecin
başlangıcında karşılaşılan bu sorunun hem zaman hem de emek kaybına neden olduğu, hatta kimi zaman
öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin ve motivasyonlarının düşmesine yol açarak lisansüstü eğitimin
terkine kadar varabildiği ifade edilebilir. Yurt dışında yapılan çalışmalar incelendiğinde benzer bulgulara
ulaşıldığı görülmektedir. Appel ve Dahlgren (2003) tarafından doktora öğrencileri ile yapılan araştırmada,
öğrencilerin araştırma problemi belirlerken yeterli olup olmadıkları ve beklentileri karşılayıp
karşılayamama konusunda tereddüt yaşadıkları ve belirledikleri problem hakkında kendilerini güvensiz
hissettikleri belirtilmiştir. Bu süreçte Brown ve Atkins (2002), danışmanın önemine vurgu yapmışlardır.
Danışmanların geri bildirimlerinin, öğrencilere içgörü kazandırması, anlayışı derinleştirmesi ve yeni şeyler
keşfetmesi bakımından önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda öğrencilerin problem belirleme
esnasında, özellikle yeterli olmadıklarını düşündükleri noktalarda danışmanların yönlendirmelerinin önemli
olduğunu belirtmek mümkündür.
Türkiye’de ve yurt dışında problem belirleme ile ilgili yapılan araştırma sayısı sınırlı olsa da yapılan
çalışmalar incelendiğinde, araştırma görevlilerinin problem belirleme süreçlerinde benzer sıkıntılar
yaşadıkları görülmektedir. Ancak problem belirlemede yaşanan sorunların yukarıda söz edilenler dışında
çok farklı nedenleri de olabilmektedir. Problem belirlemeye ilişkin olarak yapılan az sayıda çalışmada bu
durum bir alt problem olarak ele alınmış, ancak nedenlerine ilişkin bulgular oldukça sınırlı kalmıştır. Bu
nedenle bu çalışmada, araştırma görevlerinin araştırma problemi belirleme sürecinde yaşadıkları
güçlüklerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu sorunların ortaya konulması, bir sonraki adımda çözüm
önerilerinin üretilmesine, geleceğin öğretim üyelerini yetiştirilmesi sürecinde gerekli önlemlerin alınması
bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında, alan yazında aynı anlamda kullanıldığı tespit
edildiği ve görüşmelerde benzer bir durumla karşılaşılması nedeniyle konu ve problem aynı anlamda
kullanılmıştır.
1.1.

Amaç

Bu araştırmanın amacı, araştırma görevlilerinin araştırma problemi belirleme süreçlerinde yaşadıkları
güçlükleri belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Araştırma görevlileri;
1. Araştırma problemi belirlerken ne tür kaynaklardan yararlanmaktadırlar?
2. Araştırma problemi belirlerken hangi güçlüklerle karşılaşmaktadırlar?
3. Araştırma problemi belirlerken hangi noktalara dikkat etmektedirler?
4. Öğrenim gördükleri alanın genel eğilimleri (gelenekleri, yönelimleri vb.) problem seçimlerini
etkilemekte midir?
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2.

Yöntem

2.1.

Araştırma deseni

Bu araştırmada araştırma görevlilerinin, araştırma problemi belirleme süreçlerinde yaşadıkları güçlüklerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle nitel araştırma modellerinden biri olan temel yorumlayıcı desen
kullanılmıştır. Merriam’a (2015) göre temel yorumlayıcı desen, eğitim, yönetim ve işletme gibi alanlarda
en fazla kullanılan desendir. Yazara göre araştırmacılar bu deseni, insanların deneyimlerini nasıl
yorumladıkları, dünyalarını bu deneyimler dâhilinde nasıl yapılandırdıkları ve deneyimlerine atfettikleri
anlamı belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bu araştırma kapsamında da araştırma görevlilerinin problem
belirleme süreçlerinde yaşadıkları deneyim ve güçlükleri belirlemek için katılımcılarla görüşmeler
yapılarak yaşadıkları bu deneyimlerin onların kariyerlerinde anlamı sorgulandığı için temel yorumlayıcı
desen kullanılmıştır.
2.2.

Çalışma grubu

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde, üç farklı üniversitede görev yapmakta olan 12 araştırma
görevlisi oluşturmaktadır. Merriam’a (2015) göre nitel araştırmalarda verilerin tekrarlaması neticesinde
doyuma ulaşılması ve elde edilen veriler haricinde yeni verilere ulaşılamayacağı düşünüldüğünde, veri
toplama işlemi sona ermektedir. Yazarın belirttiği gibi, 12 araştırma görevlisi ile görüşülmesinin ardından
verilerin tekrarladığı ve doygunluğa ulaşıldığı görülmüş ve veri toplama işlemi sonlandırılmıştır. Çalışma
grubunun belirlenmesinde ölçüt örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Ölçüt örnekleme, bir amaç ya da
odak noktası doğrultusunda bireylerin seçilmesidir (Punch, 2009). Başka bir ifadeyle ölçüt örneklemenin
amacı, daha önce belirlenen ölçütleri karşılayan tüm durumların çalışılması olarak belirtilebilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Bu araştırmada “en az tez önerisi onaylanmış (yüksek lisans tez aşamasında)” ve “araştırma
görevliliğinde en az üç yıl deneyime sahip olma” ölçütleri kabul edilmiş ve çalışma grubu bu ölçütleri
karşılayanlardan oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra maksimum çeşitliliği sağlayabilmek amacıyla da
katılımcıların eğitim bilimlerinin farklı alanlarında çalışıyor olmalarına dikkat edilmiştir.
Araştırma katılımcılarının 10’u kadın, ikisi erkektir. Katılımcıların yaş ortalamaları 26.9’dur. Katılımcıların
araştırma görevlisi olarak görev yaptıkları süre ortalaması (kıdem) 5.6 yıldır. Katılımcıların ikisi yüksek
lisans tez aşamasında, üçü doktora ders aşamasında, altısı doktora tez aşamasında, biri ise doktorasını
tamamlamıştır. Katılımcılardan ikisi, iki farklı yüksek lisans programından mezundur. Katılımcıların
tamamı eğitim bilimleri ya da eğitim fakültelerinde; ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve
öğretimi, eğitim yönetimi, Türkçe eğitimi ve özel eğitim alanlarında görev yapmaktadırlar. Katılımcıların
mezun oldukları lisans programları ise sınıf öğretmenliği, matbaa öğretmenliği, ortaöğretim fen ve
matematik öğretmenliği, zihin engelliler öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve
ilköğretim matematik öğretmenliğidir.
2.3.

Verilerin toplanması

Bu araştırmada araştırma görevlileri ile yüz yüze görüşme yapılmış ve araştırmacılar tarafından
geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken,
öncelikle alan yazındaki araştırmalar incelenmiştir. Bu araştırmalardan yola çıkarak çalışmanın amaçları ile
tutarlı olacak şekilde, görüşme formunda yer alması düşünülen sorular hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formu, kapsam geçerliliği için eğitim bilimlerinden üç uzmanın görüşlerine sunulmuştur.
Uzmanların geribildirimlerine göre gerekli düzeltmeler yapılmış ve forma son şekli verilmiştir. Formun son
hâlinde sekiz soru yer almaktadır. Görüşme formunda yer alan sorulara ilişkin örnekler şu şekildedir;
1. Bir araştırma yapmak için gerekli problemi nereden/nerelerden buluyorsunuz?
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2. Araştırma yapmak için konu/problem bulmakta güçlük yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız sizce
bunun nedenleri neler olabilir?
3. Araştırma konusu/problemi bulmak için ne tür kaynaklara başvuruyorsunuz ya da ne tür kaynaklar
sizin için en yararlı oluyor?
Görüşme formunun dili ve anlaşılırlığını test etmek üzere öncelikle bir araştırma görevlisi ile pilot görüşme
yapılmıştır. Pilot görüşme sonucunda form tekrar gözden geçirilerek uygulanmaya hazır hâle getirilmiştir.
Görüşmeler bizzat araştırmacılar tarafından 2017 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılmıştır ve her bir
görüşme yaklaşık 30-45 dakika sürmüştür.
2.4.

Verilerin analizi

Görüşme yoluyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde,
birbirine benzeyen veriler belirli temalar çerçevesinde bir araya getirilerek organize edilmekte ve
yorumlanmaktadır. Böylece toplanan verileri açıklayabilecek tema ve kavramlar elde edilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2006) Bu doğrultuda öncelikle görüşmelerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına
aynen aktarılmak üzere deşifre edilmiş ve elde edilen veriler düzenlenmiştir. Ardından dosyalar NVivo
programına aktarılarak analiz edilmiştir. Veriler, araştırmanın alt amaç sorularına uygun olarak analiz
edilmiştir.
2.4.1. Geçerlik ve güvenirlik.
Araştırmanın geçerliği ve güvenirliğine ilişkin farklı kanıtlar üretilmeye çalışılmıştır. Öncelikle araştırma
kapsamında hazırlanan görüşme formu kapsam geçerliği için üç alan uzmanının görüşüne sunulmuştur.
Nitekim uzman incelemesi nitel araştırmalarda geçerliği sağlamak için kullanılan yöntemlerden biridir
(Merriam, 2015).
Araştırmada çeşitlilik sağlanması amacıyla farklı üniversitelerde ve farklı alanlarda görev yapan araştırma
görevlileri ile görüşmeler yapılmıştır. Bunun nedeni, katılımcı özelliklerinin ve alanlarının çalışma
sonuçlarının geçerliğini olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçmektir. Katılımcı çeşitliliği sağlanarak bu
durumun, çalışma sonuçlarının geçerliğini etkileme olasılığı en aza indirilmiştir (Fraenkel ve Wallen,
2009). Görüşmeler sırasında katılımcılara açık bir şekilde araştırmanın amacı açıklanarak katılmak isteyip
istemedikleri sorulmuş ve izinleri alınmıştır. Böylelikle araştırmalarda oldukça önemli bir etik ilke olan
“gönüllü katılım” ilkesi (Berg, 1998) gerçekleştirilmiştir. Geçerliğe bir başka tehdit ise araştırmacıların
önyargılarıdır (Büyükgöze ve Gün, 2017). Verilerin analizi sürecinde, araştırmacıların çalışma sonuçlarını
etkileme durumlarının önüne geçmek için görüşme sonuçları değerlendirilirken katılımcıların adları
eklenmemiştir. Bunun yanı sıra uzun süre çalışmadan kaynaklı yorgunluğun, çalışma sonuçlarını
etkilememesi için de planlı bir şekilde ve kısa aralıklarla değerlendirmeler yapılmıştır. Veri toplama
esnasında çözümleme süreci başlatılmış, verilerin doyuma ulaştığına karar verildiğinde görüşmeler
sonlandırılmıştır. Bu şekilde yeterli katılım geçerliği sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarının doğruluğunu
belirleyebilmek için öncelikle veriler araştırmacılar tarafından birbirlerinden bağımsız olarak
yorumlanmıştır. Ardından bir araya gelinerek ortak noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çıkan temalarda
çoğunlukla uyuşulduğu görülmüş, diğerleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmış ve bu sayede görüş
birliğine varılmıştır.
Araştırmanın dış güvenirliğinin sağlanması için Yıldırım ve Şimşek’in (2011) belirtmiş olduğu gibi veri
toplama ile analiz aşamaları ayrıntılı ve açık bir biçimde tanımlanmaya çalışılmıştır. İç güvenirliğin
sağlanması için ise doğrudan alıntılara yer verilmiş, bunun yanı sıra birden fazla araştırmacının araştırmaya
dâhil edilmesi sağlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları K1, K2,…K12 şeklinde kodlanmıştır.
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3.

Bulgular

Araştırma görevlilerinin, bir araştırma problemi belirlemede karşılaştıkları güçlüklere ilişkin yapılan
görüşmelerden elde edilen veriler, içerik analizi ile analiz edilmiş, bunun neticesinde dört ana tema ve
bunların alt temaları belirlenmiştir. Belirlenen ana temalar şunlardır:
1. Problem belirleme kaynakları
2. Problem belirlenirken karşılaşılan güçlükler
3. Problem belirlerken dikkat edilen hususlar
4. Çalışılan alanın gelenekleri/eğilimleri
3.1.

Problem belirleme kaynakları

Birinci ana tema, araştırma görevlilerinin problem belirlerken hangi kaynaklardan ne amaçla
yararlandıklarını göstermektedir. Bu ana temaya ilişkin yedi alt tema ortaya çıkmıştır. Araştırma
görevlilerinin problem belirleme kaynakları ile ilgili görüşlerinin analiz sonuçlarına ilişkin bulgular Şekil
1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Problem belirleme kaynaklarına ilişkin dağılım
Şekil 1’e göre, araştırma görevlilerinin problem belirlerken sırasıyla alan yazın, alan uzmanları, uygulama
sahaları, meslektaş tartışmaları, dersler, konferans ile kongreler ve sosyal medyadan yararlandıkları
görülmektedir. Araştırma görevlileri, problem belirlerken kendi alanlarında uzman kişilerden yardım
aldıklarını, onların önerilerini dikkate aldıklarını ve problemin araştırmaya uygunluğunu birlikte
kararlaştırdıklarını belirtmektedir. Belirtilen alt temalara ilişkin bazı katılımcı ifadelerine aşağıda yer
verilmektedir:
K11: “Arkadaşlarla beyin fırtınası yapıyorum.”
K4: “Uygulama sahalarını gözlemlemelerim sonucunda problem belirliyorum.”
K2: “Genellikle alanımızdaki ünlü ve kaliteli dergilerde yayınlanan makalelerin konularına
bakıyorum. Türk Eğitim Sistemi’ndeki güncel problemlere yönelik incelemeler yapıyorum. Bunun
dışında ilgili alandaki popüler ve kaliteli konferansların temalarına göz atıyorum.”
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K9: “Aldığımız dersler esnasında araştırma konularımızı belirliyoruz.”
K1: “Eğitim alanı için öğretmenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarını takip etmek bile üzerinde
çalışılması gereken bir konunun tespit edilmesinde fayda sağlıyor.”
3.2.

Problem belirlenirken karşılaşılan güçlükler

İkinci ana tema, araştırma görevlilerinin problem belirleme süreçlerinde yaşadıkları güçlüklere ilişkin
görüşlerini içermektedir. Bu güçlükler üç alt tema altında toplanmıştır. Araştırma görevlilerinin problem
belirlenirken karşılaştıkları güçlükler ile ilgili görüşlerinin analiz sonuçlarına ilişkin bulgular Şekil 2’de
sunulmuştur.

Şekil 2. Problem belirlerken karşılaşılan güçlüklere ilişkin dağılım
Şekil 2’ye göre, araştırma görevlileri sırasıyla süreçten, ardından kendilerinden ve danışmandan
kaynaklanan güçlükler yaşadıklarını belirtmektedirler. Belirtilen bu alt temalar dâhilinde araştırma
görevlileri en fazla alana hâkim olmamaları nedeniyle güçlük yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu
doğrultuda güçlük yaşamalarının nedenleri olarak çalışılacak problemin çalışmaya değer olduğunu
bilmemeleri, alana hâkim olmadıkları için araştırmanın çerçevesini çizememeleri olarak
nitelendirmektedirler. Süreç esnasında ise araştırma görevlileri zaman ve maddi yetersizlikler ile tekrara
düşme gibi kaygılar yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu kategorilere ilişkin bazı görüşler aşağıda yer
almaktadır:
K10: “Evet, bazen güçlük çekiyorum. Bence bu konuda güçlük çekmemin nedeni henüz alanımı tam
anlamıyla bilmemem ve yeteri kadar okuma yapmamam diye düşünüyorum. Ya da etrafıma karşı o
kadar duyarsızım ki herhangi bir problem durumu (eğer varsa) dikkatimi çekmiyor.”
K7: “Çalışmaya değer ve özgün bir problem olup olmadığı konusunda emin olamıyorum. Problemle
ilgili alan yazın; alan yazın ve tartışma bölümlerini yazabilecek yeterli kaynak olup olmaması gibi ve
yöntem; veri araçlarının edinilmesi veya hazırlanması, veri toplama ve analiz süreçlerinin nispeten
kolay olup olmaması gibi, ayrıca yazımının kolay ya da zor olmasına bağlı olarak problem seçiminden
dolayı sıkıntı yaşıyorum. Tekrara düşme korkusu ve bıkkınlık, bunun nedeni ise üst üste benzer
konulara çalışmış olmak, aynı yöntem çerçevesinde çalışmalar yapmış olmak vb, ayrıca farklı
problemler bulma kaygısı…”
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Yukarıdaki görüşlere ek olarak bazı katılımcılar, araştırmaların yayımlanma potansiyelini göz önünde
tutarak problem seçimi yapmak zorunda kaldıklarını belirtmektedirler. Bu duruma ilişkin bir görüş
aşağıdaki gibidir:
K12: “Bulunan konunun yayımlanma ihtimalinin de olması gerekmektedir. O nedenle çok özenli bir
seçim gerektiriyor. Aslında yayımlanma ihtimaline göre konu seçiyoruz. Çünkü yükselmemiz için şart
görünüyor.”
Araştırma görevlilerinden bazıları danışmanlarının onları problem seçiminde zorladıklarını ve bu durumun
onlara güçlük oluşturduğunu ifade etmektedirler. Zorlamaya maruz kaldığını ifade eden araştırma
görevlileri, bu durumun onlar için sorun teşkil ettiğini ifade ederken; bazıları bu zorlamaların, yönlendirme
düzeyinde olduğu takdirde faydalı olduğunu belirtmektedirler. Bu kategoriye ilişkin görüşler aşağıdaki
şekildedir:
K9: “Zorlamayı doğru bulmamakla beraber, ufak tefek yönlendirmelerin olması gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü eğer ki karşınızdaki daha deneyimli birileri ise onlar araştırmayı
çerçevelemenizde yardımcı oluyor. Böylelikle amacınızdan sapmanızı engelliyor.”
K3: “Böyle bir yönlendirmeyi doğru bulmuyorum. Her şeyden önce bu araştırmayı yürütecek,
yazacak, veri toplayacak olan kişi sizsiniz. Sizin ilginizi çekmeyen bir çalışma isteksiz yürütülecektir.”
K11: “Bazen hocalarımı kıramadığım için az sevdiğim konularda da çalıştım.”
K12: “Kesinlikle oluyor. Bazen çok önemli olduğunu düşündüğüm konular çalışmak istiyorum; ama
ne yazık ki hocalarım tarafından kabul görmüyor.”
3.3.

Problem belirlerken dikkat edilen hususlar

Üçüncü ana tema, araştırma görevlilerinin problem belirlerken hangi kaynaklardan, ne amaçla
yararlandıklarını göstermektedir. Bu ana temaya ilişkin 11 alt tema ortaya çıkmıştır. Araştırma
görevlilerinin problem belirlerken dikkat ettikleri hususlara ilişkin dağılım Şekil 3’te sunulmuştur.

Şekil 3. Problem belirlerken dikkat edilen hususlara ilişkin dağılım
Şekil 3’te görüldüğü üzere, araştırma görevlilerinin problem belirlerken sırasıyla özgünlük,
uygulanabilirlik, ilgi çekicilik, etik açıdan uygunluk, zaman-altyapı uygunluğu, problemin güncel olması,
alana katkı sağlaması, yeterli bilgiye sahip olma, disiplinler arası olması, önemlilik ve problemin
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çalıştıkları alanla ilgili olması gibi hususlara dikkat ettikleri görülmektedir. Bu konuda dikkat çeken bazı
katılımcı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
K7: “Alanla ilgili, yeni bir şeyler öğrenebileceğim özgün konuları tercih ediyorum. Benim için
konunun önemli ve özgün olması öncelikli. Alanda sıklıkla çalışılmış konuları çalışmaktan
kaçınıyorum.”
K1: “Öncelikle uygulanabilirliğine dikkat ediyorum. Alanım gereği öğrenci ve öğretmenlerden veri
toplamak gerekiyor çoğu zaman. İzin almak, öğretmenlerden ders saatlerini çalışmama ayırmalarını
istemek (çoğunlukla sıcak bakılmıyor) her zaman kolay olmuyor. Ancak zamanlama ile ilgili bir
problem yoksa yeni şeyler öğrenmemi gerektiren ve diğerlerine göre daha özgün olan çalışmalardan
yana tercih kullanıyorum ki çalışma kendimi geliştirmeme vesile olsun.”
K3: “İlk dikkat ettiğim nokta farklı ve ilgi çekici olması, beni bu araştırmayı yapmaya teşvik eden bir
konu olmasıdır. Yenilik büyük önem taşımasına rağmen her zaman alan yazına yeni bir katkı
sağlayamayabiliyorsunuz. Yalnızca var olan bir konuyu farklı bir şekilde ele almış oluyorsunuz.”
K9: “… çünkü amacım yayın sayısını artırmaktan ziyade alan yazına önemli katkı sağlamak olduğunu
düşünüyorum.”
K4: “Kendi uzmanlık alanımda çalıştığım müddetçe çevremdeki insanlara daha faydalı ve üretken
olabilirim.”
Yukarıdaki ifadelere ek olarak bazı katılımcılar ise araştırma konusu belirlerken özellikle cinsellik, politika
vb. konulardan uzak durduklarını ifade etmektedirler. Katılımcıların ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
K6: “Cinsel konuları tercih etmiyorum. Çünkü cinsel konular hakkında soru sormayı ve bana
sorulmasını tasvip etmiyorum. Mahrem konuların irdelenmesi beni rahatsız eder.”
K12: “Politik konularda çalışma yapmayı tercih etmiyorum ya da kariyerimi sıkıntıya sokacak
tartışmalı konulardan mutlaka uzak duruyorum.”
3.4.

Çalışılan alanın gelenekleri/eğilimleri

Dördüncü ana tema, araştırma görevlilerinin çalıştıkları alanın geleneklerine ya da genel eğilimlerine
ilişkin görüşlerini içermektedir. Bu tema, araştırma görevlilerinin çalıştıkları alanlarda problem belirlerken
etkilendikleri durumlara ilişkin bilgi vermektedir. Buna göre araştırma görevlilerinin bir araştırma problemi
belirlerken çalıştıkları alanın geleneklerini/eğilimlerini dikkate aldığı görülmektedir. Araştırma görevlilerin
görüşlerine ilişkin dağılıma Şekil 4’te yer verilmiştir.

Şekil 4. Çalışılan alanın gelenekleri/eğilimlerine ilişkin dağılım
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Şekil 4 incelendiğinde, araştırma görevlilerinin bir kısmı konuya göre danışman seçimi yaptığını ifade
ederken, diğer bir grubun ise danışmana göre konu belirledikleri görülmektedir. Katılımcı görüşlerinin
dördü ise popüler uygulamaların problem seçiminde etkili olduğunu ifade etmektedirler. Çalışılan alanın
gelenekleri/eğilimlerine göre problem seçimi yapma durumuna ilişkin bazı görüşlere ilişkin doğrudan
alıntılara aşağıda yer verilmiştir:
K7: “…ancak öğrenci karar veremediğinde, öğrenciye seçenekler sunar ve yönlendirme sağlar.
Alanla ilgili ilişki kurulduğu sürece her türlü konunun çalışılması mümkündür.”
K8: “Alandaki hocaların tutumu farklı farklıdır. Bazen bocaya göre konu seçimi bazen de konuya
göre hoca seçimi yapılır. Her zaman ihtiyaçların ve alandaki boşlukların ön planda olduğu
söylenemez.”
K9: “…danışman-öğrenci eşleşmesinde çalışılacak konuda danışmanın da bilgi sahibi olmasına
dikkat edilmektedir.”
4.

Tartışma

Bu çalışma kapsamında araştırma görevlilerinin bir araştırma problemi belirlerken nelerden etkilendikleri,
nelerden yararlandıkları, ne tür güçlükler yaşadıkları gibi durumlar araştırılmıştır. Çalışma kapsamında
araştırma görevlileri ile yapılan görüşmeler sonucundan dört ana tema belirlenmiştir.
İlk tema, araştırma görevlilerinin problem belirlemede hangi kaynaklardan yararlandıkları ile ilgilidir. Bu
tema altında, problem belirlemede en çok alan uzmanlarından fikirler aldıkları görülmektedir. Buna karşın
en az kongre ve konferanslardan yararlandıkları görülmektedir. Benzer bulgulara; Bahçekapılı,
Bahçekapılı, Fiş-Erümit, Göktaş ve Sözbilir’in (2013) yapmış oldukları araştırmada da rastlanmaktadır.
Araştırmacılar beş doktora öğrencisi ve beş öğretim üyesi ile yapmış oldukları çalışmalarında; doktora
öğrencilerinin alan yazın, akademik paylaşım, çalışılan alan ve bireysel faktörler gibi kaynaklardan
yararlandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmanın katılımcılarına göre inceleme/takip, güncel eğilimler, alan
yazındaki boşluklar/eksiklikler, dergiler, güncel yayınlar, temel kaynaklar, araştırma önerileri, akran
görüşleri, uzman görüşleri, alandaki deneyimler gözlem yapma/sorgulama, ilgi alanı gibi kaynaklar
problem belirleme açısından önemli görülmektedir. Araştırma görevlilerinin problem belirlenirken, kongre
ve konferanslardan düşük düzeyde yararlanmaları araştırmanın dikkat çeken bir bulgusudur. Turan, Bektaş,
Yalçın ve Armağan’ın (2016) eğitim yönetimi alanındaki kongreleri değerlendirmeye yönelik olarak
yaptıkları bir araştırmada da kongrelerin bilim üretme işlevlerini yerine getiremedikleri sonucuna
ulaşılmışlardır. Bu çalışmada da kongrelerin yeni araştırma fikirleri üretilmesine, araştırmacıların zihninde
yeni fikirler uyanmasına en az katkı sağlayan etkinlikler olduğu belirlenmiştir. Bu durum kongrelerde
sunulan çalışmaların niteliklerinin sorgulanmasından, kongrelerin çoğu zaman çok sınırlı sürelerde yapılan
art arda sunumlardan ibaret olup tartışmalar için zaman ve ortam yaratılamamasına kadar geniş bir
perspektifle ilişkilendirilerek yorumlanabilir.
Araştırma görevlilerinin problem belirlerken kongrelerde sunulan çalışmalardan az düzeyde yararlandıkları
belirlense de, bununla eşit düzeyde yararlandıklarını ifade ettikleri bir diğer kaynak ise “ sosyal medya”dır.
Bu durum “araştırma problemi belirleme kaynaklarına” sosyal medyanın/sosyal ağların da eklenmesi gibi
bir durumu da gündeme getirmektedir. İnternetten kaynaklara ulaşım/erişim uzun yıllardır geçerli olmakla
birlikte, artık sosyal medyanın bile bir araştırma problemine kaynak oluşturabilmesi ilginç bir bulgudur.
Araştırma görevlileri çoğunlukla araştırma problemi belirlerken güçlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların güçlük yaşama nedenleri, bireylerin kendilerinden, danışmanlarından ya da süreçten
kaynaklanmaktadır. Alana hâkim olunmadığının düşünülmesi, özellikle araştırma görevlilerinin güçlük
yaşamalarına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra araştırma görevlilerinin yaratıcı olmadıklarını
düşünmelerinin, alanlarının çalışma konularının sınırlı olmasının, danışmanın problem seçiminde
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zorlamasının, zaman ve maddi yetersizlikler olduğunun düşünülmesi ile tekrara düşme kaygısının kendileri
için güçlük oluşturduğunu belirtilmiştir. Akbulut-İpek ve diğerleri (2013) tarafından yapılan çalışmada, bir
araştırma sürecinde en büyük zorluğun probleme karar verme süreci olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Araştırmacılar tarafından bu çalışma bulgusundan farklı olarak konuya karar verme sürecinde alan yazına
hâkim olmama ve alan yazın taraması yapmayı bilmeme, alan yazının eleştirel gözle incelenmemesi vb.
durumlardan kaynaklı olarak problem belirlemede güçlük yaşandığı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra özellikle
az çalışılmış ya da çalışılmamış konularda doğal olarak bir bilgi birikimine ulaşılamayışından dolayı
özgün/yeni araştırma konularından vazgeçilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Barutçu ve Onaylı (2016)
tarafından yapılan bir çalışmada da, araştırma konusu belirlemede sorun yaşanmasa bile, konuyu
sınırlandırma ve danışmanın da ilgi alanına giren ortak bir konu belirlemede sorunlar gözlendiği
belirtilmiştir.
Araştırma görevlilerinin yaşadıkları güçlüklerden bir diğeri de problem seçme sırasında danışmanlarının
zorlamalarıyla karşılaşmalarıdır. Bu süreçte bazı araştırma görevlileri, zorlamaların onları kısıtladığını ve
istemedikleri/sevmedikleri bir problemi çalışmak zorunda bıraktığını ifade etmişlerdir. Bu konuyla ilgili
yapılan araştırmalarda, danışmanın çalışmanın başında bazı durumları dikte etmesinin, yaratıcılık ve
özgürlüğü kısıtlama anlamına gelebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle de eğer bir yönlendirme yapılacaksa
bunun mutlaka öğrenciyi geliştirme amacına hizmet etmesi ve düşünce üretmeye sevk etmesi gerektiği
belirtilmiştir (Kiley, 2009; Bakioğlu ve Gürdal, 2001). Benzer bir bulguya Akbulut-İpek ve diğerlerinin
(2013) çalışmasında da rastlanılmıştır. Bu çalışmada da danışmanların, öğrencileri özellikle orijinal, güncel
ve ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaları için yönlendirdikleri belirtilmiştir. Barutçu ve Onaylı (2016)
tarafından yapılan bir başka çalışmada da özellikle konu belirleme aşamasında danışmanların aktif roller
üstlendikleri, bununla birlikte çalışmanın ilerleyen süreçlerinde aynı desteği sürdürmedikleri belirtilmiştir.
Çelik (2013) tarafından yapılan çalışmada da danışmanları ile pozitif ilişki içerisinde olan öğrencilerin
çalışmalarına danışmanlarının olumlu katkı sağladıkları; ancak danışmanları ile pozitif ilişki içerisinde
olmayan öğrencilerin çalışmalarının bu durumdan olumsuz etkilendiği, belirtilen bulgular arasındadır.
Dolayısıyla danışmanla pozitif olmayan ilişkilerin ve bu doğrultuda zorlamaların, süreçte bir güçlük olarak
ortaya çıktığı ifade edilebilir.
Araştırma görevlilerinin problem belirlerken özellikle araştırma konusunun özgün olmasına dikkat ettikleri;
çünkü özgün konuların yayımlanma olasılığının daha yüksek olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.
Araştırma görevlilerinin yayımlanma olasılığı yüksek konulara yönelmelerinin en önemli nedeni ise
“yükselme kaygısı” ya da “yayımla ya da yok ol (publish or perish)” baskısı olabilir. Renault (2006)
yayımla ya da yok ol anlayışının ve araştırmacının kapasitesinin, araştırmanın etkililiğini kısıtlayan bir
etken olduğunu belirtmektedir. Bu araştırma ile benzer bulgulara ise Bahçekapılı ve diğerlerinin (2013)
çalışmasında da karşılaşılmakta ve özgünlük arayışı, araştırma probleminin belirlenmesinde önemli bir
etken olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra araştırma görevlilerinin özgün olduğunu düşünseler bile,
cinsellik, politika vb. konularda araştırma yapmaktan kaçındıkları da belirlenmiştir. Yılmaz (2012)
tarafından sosyal bilgiler öğretmenleri ile yürütülen bir araştırmada da cinsel konuların tabu olarak
görüldüğü ve bu tarz konuların konuşulmasından çekindikleri belirlenmiştir. Araştırma görevlilerinin de bu
tarz konuları çalışmaktan çekinmelerinin benzer nedenleri olabilir.
Çalışılan alanın gelenekleri ve eğilimleri çoğunlukla konuya göre danışman seçimi veya danışmana göre
konu seçimi yapmaları ile ilişkilendirilmiştir. Az sayıda araştırmacının da popüler olan uygulamalara göre
konularını belirledikleri görülmüştür. Kiley (2009), araştırma konusu belirleme aşamasında uzmanlık
alanının önemli olduğunu, bir uzman alanına ne kadar hâkimse, öğrencisini de o kadar iyi
yönlendirebileceğini belirtmiştir. Öğrenci ile uzman/danışman, konu uyumunun sağlanması gerektiği
yapılan farklı çalışmalarla da desteklenmektedir (Barutçu ve Onaylı, 2016; Bakioğlu ve Gürdal, 2001).
Ancak Gardner (2008) araştırma sürecinde danışmanın destekleyici bir tutuma sahip olmasının, çalışılan
konudaki uzmanlığından daha önemli olduğunu vurgulamıştır.
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5.

Sonuç ve Öneriler

Sonuç olarak; araştırma görevlilerinin problem belirlerken güçlük yaşadıkları ve bu durumun farklı
nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Özellikle bu noktada danışmanların araştırma görevlilerini
kısıtlamadan, destekleyici bir tutumla alana katkı sağlayacak çalışmalar konusunda rehberlik etmeleri
önemli görülmektedir. Araştırma görevlileri danışmanlarının kimi zaman problem seçiminde kendilerini
zorladıklarını ifade etseler de, bir diğer grup da bu tarz yönlendirmelere ve problem önerilerine ihtiyaç
duyduklarını ifade etmektedirler. Dolayısıyla daha önce de değinildiği üzere problem seçimi, danışman ve
uzmanlık alanı, alandaki güncel yönelimler vb. konularda dengenin kurulması, öğrenci algıları açısından
önemli görülmektedir.
Araştırma görevlileri problem belirlerken en çok özgünlüğe dikkat ettiklerini ifade etmektedirler. Özgünlük
bir araştırma probleminin belirlenmesinde önemli bir ölçüt olmakla birlikte tek ölçütün bu olmadığı, hatta
kimi zaman alanın ihtiyaçlarının problem seçimine ilişkin diğer bazı ölçütlerin önüne geçebildiği de
bilinmektedir.
Nitelikli ve eleştirel bir yaklaşımla yapılan inceleme ve gözlemler, nitelikli bir problem seçimine götürecek
ve iyi yapılandırılmış araştırma problemleri de zaman ve maliyet kaybını önleyecektir. Aynı zamanda
araştırmacıların öz yeterliklerinde, özgüvenlerinde, araştırma yapmaya yönelik tutum ve motivasyonlarında
oluşabilecek olumsuzluklara da engel olacaktır.
Danışmanlar ya da alan uzmanları, araştırma görevlilerine bir araştırma problemi belirleme sürecinde
rehberlik etmeli, problemin özgünlüğünün yanı sıra uygulanabilirliği gibi başka bir takım ölçütler de
dikkate alınmalı, nicelik ve yükselme kaygılarından öte nitelikli araştırmaların üretimine katkı sağlayacak
yaklaşımlar içinde olunmalıdır.

Kaynakça
Akbulut-İpek, H., Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2013). Doktora tez sürecinde karşılaşılan problemlerin belirlenmesi:
örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 20, 50-69.

Eğitim

fakültesi

Appel, M. L. & Dahlgren, L. G. (2003). Swedish doctoral students' experiences on their journey towards a PhD: Obstacles and
opportunities inside and outside the academic building. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(1), 89-110.
Bahçekapılı, E., Bahçekapılı, T., Fiş-Erümit, S., Göktaş, Y. ve Sözbilir, M. (2013). The factors affecting definition of research
problems in educational technology researches. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(4), 2330-2335.
Bakioğlu, A. ve Gürdal, A. (2001). Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 9-18.
Barutçu, F. ve Onaylı, S. (2016). Tez sürecinde karşılaşılan zorluklar. Eğitim Bilimlerinde Yenilik ve Nitelik Arayışı. DOI:
10.14527/9786053183563.042.
Berg, B. L. (1998).Qualitative research methods for the social sciences. MA: Allyn ve Bacon.
Brown, G. & Atkins, M. (2002).Effective teaching in higher education. New York: Routledge.
Brown-Wright, D. A., Dubick, R. A. & Newman, I. (1997). Graduate assistant expectation and faculty perception: Implications for
mentoring and training. Journal of College Student Development, 38(4), 410-16.
Büyükgöze, H. ve Gün, F. (2017). Building the professional identity of research assistants: A phenomenological research.
Educatıonal Sciences-Theory and Practice, 17(1), 237-263.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara:
Pegem Akademi.
Büyüköztürk, Ş. ve Köklü, N. (1999). Eğitim bilimleri alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin araştırma yeterlikleri
konusunda öğretim üyelerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 23(112).
Celik, K. (2013). The contribution of supervisors to doctoral students in doctoral education: A qualitative study. Creative
Education, 4(1), 9-17.

60

Curr Res Educ (2018), 4(2)

Araştırma Görevlilerinin Araştırma Problemleri Belirlerken
İzledikleri Yol ve Karşılaştıkları Güçlükler: Nitel Bir Çalışma
Doğan, D. (2013). Yeni kurulan üniversitelerin sorunları ve çözüm önerileri. Journal of Higher Education & Science /
Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 108-116.
Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2009). How to design and evaluate research in education (7th edt.). New York: McGraw-Hill
Book Company.
Gardner, S. K. (2008). “What’s too much and what’s too little?”: The process of becoming an independent researcher in doctoral
education. The Journal of Higher Education, 79(3), 326-350.
Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Pegem A.
Kiley, M. (2009). Identifying threshold concepts and proposing strategies to support doctoral candidates. Innovations in Education
and Teaching International. 46(3), 93–30.
Korkut, H, Yalçınkaya, M. ve Muştan, T. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17,
19-36.
Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
Odabaşı, F. H., Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z. A. (2010). Küreselleşen dünyada akademisyen olmak. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 127-142.
Özdemir, A. (2013). Araştırma görevlilerinin çalışma ortamlarındaki tehdit algıları, duygu yapıları ve yaratıcılıkları arasındaki
ilişki. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 245-256.
Punch, K. F. (2009). Introduction to research methods in education. London: Sage Publications.
Renault, C. S. (2006). Academic capitalism and university incentives for faculty entrepreneurship. The Journal of Technology
Transfer, 31(2), 227-239.
Turan, S., Bektaş, F., Yalçın, M. ve Armağan, Y. (2016). Eğitim yönetimi alanında bilgi üretim süreci: eğitim yönetimi
kongrelerinin rolü ve serüveni üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 81-108.
Yalçın, M., Özoğlu, E. A. ve Dönmez, A. (2016). Metaphoric perceptions of academic staff about the concept of research assistant.
Eğitim ve Bilim, 41(185), 19-32.
Yaya, D. ve Atanur-Başkan, G. (2013). The opinions of research assistants in education faculties regarding their working lives.
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1355-1361.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırmaya giriş (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, K. (2012). Tartışmalı ve tabu konuların incelenmesi: Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 201-225.
Yükseköğretim Kanunu (1981). 15.09.2017 tarihinde http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+say%C4%B1l%
C4%B1%20Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim+Kanunu/ adresinden alınmıştır.

Curr Res Educ (2018), 4(2)

61

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Curr Res Educ (2018), 4(2) ∙ 62-85

5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme
Stilleri ile Akademik Başarıları
Arasındaki İlişki
*
(Malatya ve Elazığ İli Örneği)
İbrahim Yaşar KAZU1, Sevda KOÇ AKRAN2**
1
Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Elazığ, Türkiye
2
Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Siirt, Türkiye
* Bu çalışma, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Dr. Öğr. Üyesi İbrahim
Yaşar Kazu’nun danışmanlığında, Sevda Koç tarafından yürütülen “İlköğretim 5. ve 6.
Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi ve Akademik Başarı ile İlişkisi
(Malatya ve Elazığ İlleri Örneği)” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.
Öz

Makale Bilgileri
Article Info:
Gönderim / Received:
01.06.2018
Kabul / Accepted:
27.07.2018

** Sorumlu Yazar /
Corresponding Author:
Siirt Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Siirt, Türkiye
sevdakc@gmail.com

Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarıları
arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma 2009 öğretim yılı içerisinde, Malatya’da 13, Elazığ’da
14 ilköğretim okulunda okuyan beşinci ve altıncı sınıftaki 930 kız, 932 erkek öğrenci üzerinde
yürütülmüştür. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin
öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Kanadlı ve Summak tarafından güvenirlik çalışması
yapılmış “Kolb Öğrenme Stili Envanteri” ile araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgiler
Formu” kullanılmıştır. Öğrencinin akademik başarısını belirlemek amacıyla öğrencilerin dört ve
beşinci sınıftaki ağırlıklı yılsonu notlarının ortalaması araştırmanın yapıldığı okullarda yöneticiler
tarafında e-okul sisteminden alınmıştır. Verilerin analizinde, öğrenme stillerinin akademik başarı
seviyesinin önemli bir yordayıcısı olup olmadığını tespit etmek için çoklu regresyon analizi
kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada, öğrenme stilleri ile akademik başarı arasındaki anlamlı farkı
ortaya koymak amacıyla ki-kare; öğrencinin öğrenme stilleri ile demografik ve sosyo-kültürel
özellikleri arasında anlamlı bir ilişkiyi belirlemek amacıyla da t-testi ve ANOVA analizlerine
başvurulmuştur. Araştırma sonucunda öğrencilerin “pekiyi ve iyi” derecelerinin büyük bir kısmının
değiştiren öğrenme stilini olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Demografik ve sosyo-kültürel özellikler
yönünden cinsiyet, dershaneye gitme, çalışma odası, bilgisayarı olma, ulaşım, ders çalışma saati,
anne-baba eğitimi, baba mesleği, gelir durumları ile öğrencilerin öğrenme stilleri puanları arasında
anlamlı ilişki vardır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Bellek, Stil, Öğrenme Stili, Akademik Başarı.
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5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Akademik Başarıları
Arasındaki İlişki (Malatya ve Elazığ İli Örneği)

Learning Styles of Students’ Attending the 5th and 6th and its Relation with Academic
Success (Example of Malatya and Elazığ Provinces)
Abstract
The main purpose of this study is to determine the relationship between learning style of the students
attending in elementary education with academic success. This research was carried out on 930 girls and
932 boys attending the fifth and sixth grades in 13 and 14 elementary schools in Malatya and Elazıg,
respectively, during the education year 2009. The model used for the research is relational scanning.
Reliability of the study was checked by Kanadlı and Summak by using the “Kolb Learning Style
Inventory” and the “Personal Information Form” developed by the researcher in order to identify learning
styles of the students in the research. Weighted year-end average grades of the participants were obtained
from the e-School Management Information System to determine academic success of the students.
Multiple regression analysis was used to identify whether learning styles are important items explaining the
academic success level, Also in that research, chi-square test was applied to determine whether there is a
significant difference between students’ learning styles in terms of academic success and t-test and
ANOVA was applied to identify a significant relation between students’ learning styles and their
demographic and socio-cultural features. As a result of the research; it was seen that specific learning
styles became decisive in majority of the students’ “excellent and good” grades. While a significant relation
was found between demographic and socio-cultural features such as sex, do not go to classroom, studying
room, computer, transportation, studying hours, parents’ education level, father's profession, income level,
average scale points regarding students’ learning styles.
Keywords: Learning, Memory, Style, Learning Style, Academic Success.
1.

Giriş

İnsanoğlunun yaşamı boyunca kazanabileceği en önemli becerilerden biri hiç kuşkusuz öğrenmedir.
Öğrenme, insanın doğumundan ölümüne kadar devam eden dinamik bir süreç ve bu sürecin sonucunda
meydana gelen kalıcı izli davranış değişikliğidir (Gordon ve Cross, 1974, s. 7; Howe, 2001, s. 3). Her
bireyde bu değişiklikler farklıdır. Çünkü bu bireylerin öğrenme tercihleri başka bir deyişle öğrenme stilleri
aynı değildir. Öğrenme stilleri, öğrencilerin, öğrenme çevresini nasıl algıladıkları, bu çevreyle nasıl
etkileşim kurduklarını, nasıl tepki verdiklerini ortaya koyan ve bireylerin öğrenme sürecini içerisinde
öğrenmeyi nasıl geçirdikleri hakkındaki tercihleridir (Şimşek, 2007, s. 13). Bireylerin ve kültürel grupların
bilgi ve fikirleri alma, işleme, sunma yöntemlerini tanımlayan bir yoldur (Demir, 2006, s. 30). Yani bireyin
doğuştan sahip olduğu onun yaşamı boyunca başarısını etkileyen karakteristik özelliğidir ve bireyler
hakkında ipucu veren somut olarak gözlemlediğimiz ve bunları ayırt edebildiğimiz davranışlardır (Güven,
2004, s. 22).
Tarihi süreç içerisinde öğrenme stilleri konusunda birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar yapılırken, bilim
insanları (Örneğin Jung, Lawrence, Simon, Byram, Merrill, Hunt, McCarthy, Gregorc, Dunn ve Dunn,
Butler, Kolb) (Elizabeth ve Alexandra, Craig ve Tim, 2005, s. 92) bazen ortak bazen de farklı değişkenleri
ön planda tutmuştur (Bakınız: Tablo 1).
Tablo 1.
Farklı öğrenme stilleri ve bunların temel aldığı değişkenler (Veznedaroğlu ve Özgür, 2005)

Claxton ve
Ralston

1978

Yıl

Tanım

Temele Alınan
Değişkenler

Öğrenme stili, bir öğrencinin uyarıcılara nasıl tepki verdiğini
ve öğrenme sırasında bu uyarıcıları nasıl kullandığını gösteren
devamlı, değişmez bir tarzdır.
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Tablo 1.
Farklı öğrenme stilleri ve bunların temel aldığı değişkenler (Veznedaroğlu ve Özgür, 2005) (devamı)

Reinert

Entwistle

Kolb

Das

Schmeck

64

1979
1990
1993
1978

Öğrenme stili, bir kişinin (konuyu) özümseme ve edinme
yeterliliği ile ilişkiye giren dört temel uyarana göre
düzenlenmiş en az on sekiz öğenin bileşenidir. Bu öğelerin
bağdaşımları (uyuşumları) ve çeşitlemeleri çok az kişinin aynı
şekilde öğrendiklerini gösterir.

1987

Öğrenme stili, öğrenenin öğrenme çevresini algıladığı, bu
çevreyle karşılıklı etkileşime girdiği ve bu çevreye nasıl tepki
verdiği tarzın, bir dereceye kadar değişmeyen bilişsel,
duyuşsal ve psikolojik karakteristik faktörlerin tümüdür.

1976

Keefe

Öğrenme stili, her öğrenenin yeni ve zor bir bilgi üzerinde
yoğunlaşmasıyla başlayan bilgiyi alma ve işleme tarzıdır.

1981

Dunn ve Dunn

Bir kişinin öğrenme stilini, bilişsel stilinden model alınmış
kendine özgü öğrenme şekli ve öğrenme- öğretme
durumundaki yaşantıları şeklinde tanımlayabiliriz.

1984

Dunn ve Dunn

Öğrenme stilleri, öğrenenlerin, öğrenme ortamında algılama,
karşılıklı etkileşme ve tepki verme tarzlarında bir dereceye
kadar değişmeyen belirleyiciler olarak kullandıkları bilişsel,
duyuşsal ve psikolojik davranış özellikleridir.

Bir bireyin öğrenme stili, o kişinin en etkin şekilde
öğrenmek için yani, yeni bir bilgiyi almak, anlamak, tutmak
ve tekrar kullanabilmek için programlandığı tarzdır.

Temele Alınan
Değişkenler

Öğrenme stili
davranışlarımızı
düzenleyen bir çeşit içsel
programıdır. Bu program,
bir kişiden diğerine
farklıdır ve herkesi
karakterize etmeye izin
verir.

Öğrenme stili, özel bir strateji benimseme eğilimine karşılık
gelir.
Öğrenme stilleri, LSI olarak adlandırılan kendinden
bildirimli bir ölçek tarafından ölçülen, öğrenme sürecinin dört
biçiminin birbirine göre derecesini temel alan öğrenme
yönelimlerindeki genelleştirilmiş farklılıklar olarak kabul
edilebilir.

1988

Patureau

Tanım

Öğrenme stili, özel bir öğrenme stratejisi benimsemeye
eğilimli olmaktır.

1983

Keefe

Yıl

Öğrenme stili, öğrenme görevinin özel isteklerinden bağımsız
bir şekilde bazı öğrencilerin özel bir öğrenme stratejisi
benimsemeye eğimlilikleridir.

Mizaç, genel eğilim,
uyum, eğimlilik gibi
terimlerin kullanılması
bireysel sabitliği daha iyi
vurgulamak içindir.
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Tablo 1.
Farklı öğrenme stilleri ve bunların temel aldığı değişkenler (Veznedaroğlu ve Özgür, 2005) (devamı)

1978

Jonassen ve
Grabowski

Temele Alınan
Değişkenler

Öğrenme stili, sınıfta özel öğrenme biçimleri için öğrencinin
tercihlerine yani, farklı öğrenme deneyimleri yaşamaktan
hoşlanacağı tarza karşılık gelir.

1979

Della – Dora
ve Blanchard

Tanım

Öğrenme stili, bilgiyi özümserken kişisel olarak tercih edilen
yol ve içerikten bağımsız öğrenme durumlarındaki
deneyimdir.

1993

Renzulli ve
Smith

Yıl

Öğrenme stilleri, farklı eğitim ve öğretim aktivitelerinde
öğrenenin tercihlerini içerir. Bunlar, bilginin farklı şekilde
işlenilmesinde tercih edilen genel eğilimlerdir.

Bazı araştırmacılar,
kişideki belli şekilde
hareket etme eğimliliğinin
bir tercihi de içerdiğini
ileri sürmektedir.
Böylelikle tercih kavramı
da bazı tanımlarda ana
kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır.

Tablo 1’de görüldüğü üzere birçok bilim insanın öğrenme stilleri üzerinde çalışmaları bulunmaktadır. Bu
öğrenme stilleri içerisinde günümüzde en fazla kullanılan ve üzerinde çalışma yapılan Kolb’un öğrenme
stilleridir. Kolb’un (1984) öğrenme stillerinin diğer öğrenme stillerinden farkı, çevre faktörünü ön planda
tutması ve bireyin bu çevre ile sürekli iletişim içerisinde olmasıdır. Kolb’un aksine diğer bilim adamları
öğrenme stilleri üzerinde biyolojik ve genetik faktörlerin etkili olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden Kolb
öğrenme yollarını dört ana (somut deneyim, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve aktif deneyim)
başlıkta toplamıştır (Gencel, 2006, s.61-62).

ÖĞRENME STİLLERİ
AC-CE
Öğrenme
Yolları

Soyut
Kavramlaştırma
Düşünerek öğrenme
ve fikir analizi
yapma. “Düşünme”

Somut Yaşantı

Aktif Yaşantı

Sezgileri ile öğrenir.
Yaparak öğrenme.
Hisselerin duyarlıdır.
“Yaparak-yaşayarak”
“Hissetme”

AE-RO
Yansıtıcı Gözlem
Dikkatli gözlem ve
algıları ile öğrenir.
“Algı”

Şekil 1. Kolb’un stilleri modeli (Hawk ve Shah, 2007, s. 5; Kolb, 1984, s.23, Marriott, 2002, s. 43)

Curr Res Educ (2018), 4(2)

65

İ. Y. Kazu & S. Koç-Akran

Şekil 1’de görüldüğü üzere Kolb’un öğrenme stillerinden biri somut ve aktif yaşantının birleşimi olan
yerleştirendir (Accomodator). Bu öğrenme stiline yerleştiren denmesinin sebebi, değişimlere karşı açık
olmaları ve bu değişimlere kolay uyum sağlamasıdır (Peker, 2003, s. 6). Yerleştiren öğrenme stille sahip
bireylerde yönetim, pazarlama ve bankacılık gibi mesleklere eğilim bulunmaktadır (Akkoyunlu ve Soylu,
2008, ss. 183-193). Diğer öğrenme stili soyut kavramlaştırma ve aktif yaşanın birleşimi olan ayrıştırandır
(Converger). Bu öğrenme stiline ayrıştıran denmesinin sebebi, tek çözümü olan problemleri ve testleri
çözmekte başarılı olmalarıdır (Peker, 2003, s. 6). Bundan dolayı problem çözme, karar verme, fikirlerin
mantıksal analizi ve sistematik planlama gibi belli özelliklerin olduğu öğrenme sürecinde bütünü görmeye,
bütünden parçaya gitmeye çalışırlar. Ekonomi, tıp, mühendislik ve fizik gibi meslek dallarını tercih ederler
(Arslan ve Babadoğan, 2005, s. 38; Peker, 2003).
Kolb’un diğer öğrenme stilleri özümseyen ve değiştirendir. Soyut kavramlaştırmanın ve yansıtıcı gözlem
birleşimi olan özümseyendir (Assimilator). Özümseyen öğrenme stili kavramsal modeller yaratmada
başarılıdırlar ve bir şeyler öğrenirken soyut fikirlere yoğunlaşırlar. Yani bu öğrenme stiline sahip kişilerin
kavramsal modelleri yaratma, bir şeyler öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerinde odaklaşma, izleme
ve kavramlar yolu ile düşünme en belirgin özellikleridir. Bu öğrenme stiline sahip olan bireyler daha çok
eğitim, hukuk ve sosyoloji gibi mesleklere eğilim duyarlar (Şirin ve Güzel, 2006, s. 238; Veznedaroğlu ve
Özgür, 2005, s. 11). Son öğrenme stili yansıtıcı gözlem ve somut yaşantının birleşimi olan değiştirendir
(Diverger). Değiştiren öğrenme stiline sahip bireyler, olayları farklı şekillerde ele almakta ve
düşünmektedir. Somut durumları birçok açıdan gözleyerek uyum sağlarlar. Öğrenme durumunda sabırlı,
nesnel ve dikkatli yargıda bulunurlar. Buna karşın düşüncelerini dikkate alırken ve aynı zamanda kendi
duygu ve düşüncelerini ön planda tutarken eylemde bulunmaktan kaçınırlar. Bu öğrenme stiline değiştiren
denmesinin nedeni, bu stile sahip olan bireylerin, farklı fikirleri meydana getirmesi ve istendiği durumlarda
daha iyi performans göstermelerindendir. Sanat, edebiyat ve gazetecilik mesleklerini tercih ederler (Kılıç
ve Karadeniz, 2004, s. 132).
Yukardaki öğrenme stillerinin özellikleri, zayıf ve güçlü yönleri Tablo 2’de yer almaktadır ve Şekil 2’de de
genel özellikleri verilmektedir.

Şekil 2. Yeterlik çemberi (Koç, 2009, s.45).
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Tablo 2.
Kolb’un öğrenme stilleri ve özellikleri (Kaya, 2007, s. 28; Karakış, 2006, s. 58; Güven, 2004, s. 54)

Üstün Yönleri

Özümseyen

Ayrıştıran

Değiştiren

 Soyut düşünme,
 Tümevarımsal yolla
anlama,
 İyi sentez yapma,
 Kuram geliştirmekten
ve test etmekten
hoşlanma,
 Rakamlardan
hoşlanma,
 Anlamaya değer
verme,
 Çoklu bakış açısı
üretme,
 Analitik, mantıklı ve
sistematik olma,
 Kavramsal
modelleme,
 İyi düzenleme yapma,
 Çok sosyal olmama,
 Nitel veri analizi,
 Tasarımdan hoşlanma,
 Somut işlerden
hoşlanma,
 Kararsız olma,
 Mekanik olmama,
 Öğrenmede önem
verdikleri vurgu
‘fikirlere
başvurma'dır.

 Sorunları iyi çözme,
 Kararlı, yararcı,
mantıklı, sistematik
olma
 İyi organize olma,
 İyi liderlik yapma ve bir
şeye odaklanmış olma
 Tümdengelimci olarak
mantık yürütme
 İyi ayrıştırma
 İşe odaklanma,
 Teknik konulardan
hoşlanma,
 Geniş/Yanal düşünme,
 Deneyimden hoşlanma,
 Odaklaşmada sınırlı
olma ve düşüncelere
açık olmama,
 Empati kurma ve sezgi
gücünün yetersizliği,
 Hayal gücünün azlığı






Ya.....ise?

Ne?

Nasıl?

 Eylem ve sonuç odaklı
olma,
 Planları gerçekleştirme,
 Risk alma,
 Yeni bir durumla
karşılaştığında zorluk
çekmeme,
 Fırsat arama,
 Gerçeklere ve
geleceğin gerçek olma
durumuna inanma,

 Tümevarımsal sonuç
çıkarma,
 Düşüncelerini geniş bir
şekilde özümseme
yeteneği,
 Güçlü mantık ve karar
verme yeteneği,
 Olaylara tek yönlü
değil birden fazla bakış
açısı ile bakma,
 Analitik, soyut nitelikli
görev isteği,

 Eylem yönelimli olma,
 Meraklı ve sezgisel
güce sahip olma,
 Hedef peşinde koşma,
 Fırsat peşinde koşma,
 Koşullara uyma ve
esnek olma,
 Risk alabilme,
 Liderlik,
 Bir konuda ya da
durumda taraf olma,
 Açık fikirli olma,
 İyi kılavuzluk yapma
ve sosyal olma,
 İyi organize edebilme,
 Somut düşünme,
 Deneyime açık olma,
 Kuramcı olma,
 Bireye bağımlı olma

Öğrenme
ile ilgili
sorusu

Özelliği

Yerleştiren
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 Sorun çözme ve karar
verme yeteneği,
 Dikkatini herhangi bir
alanda toplama,
 Düşüncelerini hayata
geçirme yeteneği,
 Sistematik ve bilimsel
yaklaşım,
 Teknik hedefler ve
sorunları belirleme,
 Faydalı durumlar
belirleme,












İyi özetleme,
İyi sentez yapma,
Empati kurabilme,
Hayal etme
yeteneğine sahip,
Sezgisel
düşünebilme,
Esneklik,
Sosyal olma,
Anlamaya değer
verme
Keşif yapmaktan
hoşlanma,
Fikir üretme,
Sistematik
olmama,
Kararsız olma
Duygusal olma,
akılcı olmama
Mantıksız olma

Niçin?

 Duygularına
yönelme,
 Yaratıcı olma,
 Değerlere önem
verme,
 Gözlem becerisine
sahip olma,
 Olaylara çok yönlü
yaklaşma,
 Açık görüşlü olma,
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Tablo 2.

Öğrencilerin Tercih Ettikleri
Öğretim Yaklaşımı

Zayıf Yönleri:

Üstün Yönleri (devamı)

Kolb’un öğrenme stilleri ve özellikleri (Kaya, 2007, s. 28; Karakış, 2006, s. 58; Güven, 2004, s. 54)
(devamı)
Yerleştiren

Özümseyen

Ayrıştıran

 Açık fikirli olma,
 Bireysel ilgi
 Faydalı olma,
 Benmerkezci olma
yerine insan yönelimli
olma,
 Sanatsal bakış açısına
sahip olma

 Tecrübelerini iyi
tasarlama,
 Bilgiyi anlamlı bir
şekilde kodlama,
 Sistematik ve bilimsel
yaklaşımı kullanma,
 Kuramsal modeller
oluşturma

 Mantık gücü,
 Hedef belirleme,
 Doğru yanıtı seçme
yeteneği
 Yenilikleri deneme,
 Olaylarda farklı yolları
deneme

 Başka insanların
bilgilerine güvenme,

 Kişisel ilgilerin azlığı,

 Açık fikirli olmama,

 Kendi ulaştığı
sonuca güvenmeme,

 Sanatsal olmama,

 Nispeten duygusuz,

 İnsanlara ve duygulara  Yeterince sanatsal
yoğunlaşmanın azlığı,
olmama,

 Bazen sabırsız olma,
 Düzenli olamama,

 Eylem eğilimli
olmama,

 Bilimsellik
konusunda yeterli
olmama

 Karar verebilme
yeteneğinin azlığı

 Grup çalışması,
 Rol yapma,
 Öğrenciye verilen
konular hakkında
öğrencinin sunum
yapması,
 Problem çözme,
 Grup halinde
projeler hazırlama,
 Tartışma,
 Sorgulama ve
araştırmaya yönelik
sorular sorma,
 Benzetimler yapma,
 Laboratuvar
çalışmaları

 Görsel malzemeler
kullanma,
 Anlatım yapma,
 Bireysel araştırmalar
yapma,
 Kitle iletişim
araçlarından bilgi
toplamasını sağlama,
 Seminerler
düzenleme,
 Uzmanlardan
yaralanma,
 Ders kitaplarındaki
örnek problem
çözümlerinden
yararlanma

Değiştiren
 Anlamlı düşünmeye
yönelme,
 Sezgi gücüne sahip
olma,
 Olayları
sentezleme,
 Analitik düşünme

 Düşünmeye
yönelmede ve karar
vermede zayıflık,
 Düzenli olamama,

 Düşüncelerini açık
belirtmek yerine kapalı
düşünerek öğrenme,
 Hayal gücünün zayıflığı,
 Empati duygusunun
yeterince gelişmemesi
 Ev ödevleri,
 Problem çözme,
 Bireysel araştırma
raporları hazırlama,
 Laboratuvar
çalışmaları,
 Gösteri ile anlatımı
beraber kullanma

 Bilimsel olamama,
 Düşüncelerini
uygulama
aşamasında
yetersizlik

 Soru-cevap
kullanma,
 Hikâyeler okuma,
 Benzetim tekniği
kullanma,
 Tartışma,
 Anlatım,
 Grup çalışması,
 Proje hazırlama

Tablo 2’de görüldüğü üzere, her öğrenme stilinin kendine ait özellikleri bulunmaktadır. Bireydeki bu
özellikler bireysel farklılıklara göre değişmekte ve bireyin bütün yaşamında etkili olmaktadır. Özellikle
yaşam boyu öğrenme sürecinde bireyin akademik başarılarına, mesleki becerisinde, insan ilişkilerine vs.
önemli katkılar sağlamaktadır (Arslan ve Babadoğan, 2005, s. 37). Bu sebeple öğretmenlerin ve ailelerin
bireyin öğrenme stillerini göz ardı etmemesi beklenmektedir. Bireyler arasında rekabet ortamını
oluşturmadan, onları bir biri ile kıyaslamadan eğitim vermelidir. Her bireyin tek ve özel olduğu gerçeğini
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dikkate almalıdır. Böylelikle başta öğretmen hem başarılı bireylerin kendi bilişsel süreçlerinin hem de
öğrenme stillerinin farkında olmasını sağlar (Duman, 2007, s. 300). Öğrenme stilinin farkında olan birey
öğretmen tarafından uygulanan bir stratejiyi kendi öğrenme stilleri ile eşleştirerek daha kolay öğrenir ve
başarı güdüsü yüksek olur. Aksi takdirde öğrenci kendisini “başarısız, tembel, pasif “ olarak algılar ve
öğrenmeye karşı yaşamında olumsuz bir tutum gösterir (Fuller, 2005, s. 46). Olumsuz tutum sergileyen
birey topluma katkı sağlamadığı gibi, toplumdaki diğer bireylerin başarılı olmasında istenmeyen bir model
olabilir. Bu durumların yaşanmaması ilkin eğitimin en önemli amacıdır. Bu amacı gerçekleştiren aracılar
ise öğretmenlerdir. Öğretmenler bireylerin okulda yarışmalarını değil, işbirliği içerisinde
yardımlaşmalarını, paylaşmalarını, tartışmalarını, analiz, sentez ve değerlendirme yapmalarını, olaylara
farklı açılardan bakmalarını, yaratıcı olmalarını sağlamalıdır. Bunun içinde bireyin öğrenme stilini bilmeli
ve buna uygun öğrenme faaliyetlerini/etkinliklerini organize etmelidir. Bu araştırma hangi öğrenme stilinin
ne tür etkinliklerde başarı göstereceği konusunda öğretmene, öğretim programlarına, informal eğitimin
uygulayıcıları olan ve çocukların akademik başarılarında doğrudan/dolaylı etkili olan ailelere rehber
olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle, ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik
başarıları arasındaki ilişkiyi belirlenmesi araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Araştırma
probleminden hareketle aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. 5.ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, akademik başarılarının yordayıcısı mıdır?
2.

5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarı arasında ilişki var mıdır? .

3. Öğrencinin öğrenme stilleri ile demografik ve sosyo-kültürel özellikleri arasında anlamlı fark var
mıdır?
2.

Yöntem

2.1.

Araştırmanın modeli

Araştırma, iki değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçladığından
genel tarama modellerinden, ilişkisel tarama modeli ile hazırlanmıştır. İlişkisel tarama; “iki ve daha çok
sayıda değişken arasında birlikte değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma
modelleridir. İlişkisel çözümleme, korelasyon türü ilişkiler veya karşılaştırma yolu ile elde edilen
ilişkilerdir” (Karasar, 2005, s. 81).
Araştırmada öğrenme stili bağımsız değişken, akademik başarı ise bağımlı değişken olarak kabul edilip
öğrenme stillerinin akademik başarının yordayıcısı olup olmadığını tespit etmek için çoklu regresyon
analizi modeli yapılmıştır. Toplanan veriler incelendiğinde öğrenme stillerinin özümleyen, değiştiren,
ayrıştıran ve yerleştiren kategorilerinden oluştuğu görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme stilleri arasında
akademik başarı açısından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-kare analizi
2

yapılmıştır. Ki-kare ( x ) testi, belirli koşullar için frekansların, o koşullar için gerekli olan ya da bilinen
frekansların uygunluğunu test amacıyla kullanılan tekniklerden biridir (Hovardaoğlu, 1994, s. 38).
Öğrencinin öğrenme stilleri ile demografik ve sosyo- kültürel özellikleri arasında anlamlı bir ilişkiyi
belirlemek amacıyla da t-testi ve varyans analizi yapılmıştır.
2.2.

Evren ve Örneklem

Araştırma Malatya ve Elazığ ilinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında yapılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Malatya- Elazığ ili merkezinde bulunan MEB’na bağlı ilköğretim okullarında, 2009
eğitim-öğretim yılı birinci döneminde öğrenim gören beşince ve altıncı sınıf öğrencileri oluşturmuştur.
Malatya merkezde 164 ilköğretim okulu ve 73.950 öğrenci bulunurken, Elazığ merkezde ise, 153
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ilköğretim okulu ve 58.868 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma evreni kapsamında toplam 317 ilköğretim
okulu ile 132,818 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.
Araştırma evrenin genişliği sebebi ile örneklem yansız kümeleme yöntemi ile seçilmiştir. Örneklem evreni
%9’unu oluşturmaktadır. Örneklem üzerinde uygulanacak envanter Malatya’da 13 okulda 976 öğrenciye ve
Elazığ illindeki 14 okulda 886 öğrenciye uygulanmıştır. Bu okullarda okuyan 5. ve 6. sınıf öğrencilerine
verilmek üzere 2000 tane envanter çoğaltılmış, hatalı olanlar çıkartıldıktan sonra geriye 1862 tanesi
kalmıştır. Bu verilere sahip öğrencilerin okullarına göre dağılımları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3.
Malatya ve Elazığ ilindeki okulların öğrenci sayıları ve yüzde dağılımı
Malatya İli Merkez Okulları

f

%

Elazığ İli Merkez Okulları

Vakıfbank İlköğretim Okulu

88

4,7

Cemal Gürsel İlköğretim Okulu

40

2,1

100.Yıl İlköğretim Okulu

66

3,5

Yücel İlköğretim Okulu

63

3,4

Gazi İlköğretim Okulu

110

5,9

Tuncay İlköğretim Okulu

43

2,3

Atatürk İlköğretim Okulu

78

4,2

Mezre İlköğretim Okulu

61

3,3

Hasan Varol-1 İlköğretim Okulu

68

3,7

Namık Kemal İlköğretim Okulu

66

3,5

Hidayet İlköğretim Okulu

103

5,5

Murat İlköğretim Okulu

58

3,1

Yahya Kemal İlköğretim Okulu

28

1,5

Şair Hayri İlköğretim Okulu

81

4,4

Barbaros İlköğretim Okulu

163

8,8

24 Kasım İlköğretim Okulu

40

2,1

Fırat İlköğretim Okulu

47

2,5

Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu

55

3,0

Derme İlköğretim Okulu

45

2,4

Salim Hazardağlı İlköğretim Okulu

54

2,9

Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu

40

2,1

Bahçelievler İlköğretim Okulu

82

4,4

Kemal Özalper İlköğretim Okulu

79

4,2

İsmetpaşa İlköğretim Okulu

75

4,0

Hacı İbrahim Işık İlköğretim Okulu

61

3,3

Atatürk İlköğretim Okulu

71

3,8

İstiklal İlköğretim Okulu

97

5,2

TOPLAM

886

47,6

976

TOPLAM

52,4

f

%

5.ve 6.sınıf öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4.
5.ve 6.sınıf öğrencilerin demografik özellikleri
Değişken

Cinsiyet

f

%

Kız

930

49.9

Erkek

932

50.1

1862

100

TOPLAM

Değişken
Sınıf

f

%

5.Sınıf

1031

55.4

6.Sınıf

831

44.6

TOPLAM

1862

100

Tablo 4’te araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre frekans ve yüzde dağılımları yer almaktadır.
Araştırmaya katılan 1862 öğrencinin %49,9 ’unu kız öğrenciler oluştururken, %50,01’ni erkek öğrenciler
oluşturmaktadır. Tabloda aynı zamanda araştırmaya katılan 1862 öğrencinin devam ettikleri sınıfa göre
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dağılımı bulunmaktadır. Bu dağılım sonucunda öğrencilerin %55,4 (1031) beşinci sınıf öğrencileri iken,
%44,6’sı (831) altıncı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
2.3.

Veri toplama araçları

Veri toplama aracı olarak araştırmada örnekleme alınan öğrencilerin kişisel bilgileri, araştırmacı tarafından
hazırlanan 17 maddelik “Kişisel Bilgiler Formu” ile, öğrenme stillerine ilişkin veriler ise, Kolb Öğrenme
Stili Envanteri kullanılarak belirlenmiştir. Envanter 1985 yılında Kolb tarafından geliştirilmiş, geçerlik ve
güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Envanter, Kolb’un dört öğrenme stilini ölçen sıralama tipi 12 maddeden
oluşmaktadır. Öğrencilerden, her maddede bulunan dört alt maddeye kendilerine en uygun olandan
başlayarak 4-3-2-1 puanlarını vermeleri istenmektedir. Aynı zamanda envanter, bireyin öğrenme durumu
ile öğrenme materyaline yönelik bireysel yaklaşımını ve bu konuda güçlü ve sınırlı olduğu boyutları
belirlemeye çalışmaktadır. Kolb Öğrenme Stili Envanterinde Somut Yaşantı (SY), Yansıtıcı Gözlem (YG),
Soyut Kavramsallaştırma (SK), Aktif Yaşantı (AY) öğrenme stili bulunmaktadır. Envanter dört alt
kategoriye ayrılmıştır. Bu dört alt kategori toplam 48 unsuru oluşturmaktadır. Ankete katılan kişilerin
verdikleri cevaplar sonucunda 12 ile 48 arasında bir puan elde edinilir. Bunun dışında; SK-SY: Soyut
Kavramsallaştırma- Somut Yaşantı; AY-YG: Aktif Yaşantı-Yansıtıcı Gözlem şeklinde öğrencilerin baskın
olan öğrenme stilleri elde edilir. Birleştirilmiş puanlar sonucunda -36 ile +36 arasında puanlar elde edilir.
SK-SY de elde edilen pozitif puan; öğrenmenin soyut, negatif puan öğrenmenin somut olduğunu gösterir.
AY-YG üzerinde elde edilen puan pozitif ise öğrenme aktif, negatif ise örenmenin yansıtıcı öldüğünü
gösterir (Aşkar ve Akkoyunlu, 1993).
Kolb öğrenme stilleri envanterinin Türkçe’ye çevrilerek güvenirlik çalışmaları Aşkar ve Akkoyunlu (1993)
tarafından yapılmıştır. Öğrenme stilleri envanterinin Türkçe son sürümü Summak ve Kanadlı tarafından
geliştirilerek güvenirlilik çalışması tekrar yapılmıştır. Kolb ölçeğinin dışında kişisel bilgi formu araştırmacı
tarafından hazırlanmıştır. Form ile öğrencilere ait kişisel bilgiler sorgulanmıştır. 17 sorudan oluşan formda,
cinsiyet, dershaneye gitme, çalışma odası, bilgisayarı olma, ulaşım, ders çalışma saati, anne-baba eğitimi,
baba mesleği, gelir durumları gibi bilgiler yer almıştır. Öğrenciler arasında ortaya çıkabilecek öğrenme
stilleri farklılıklarının, formdan elde edilecek bilgilere göre farklılaşma durumu incelenmiştir. Envanterin
pilot uygulaması 300 kişi üzerinde yapılmış ve bu çalışmadan elde edilen güvenirlik katsayısı (alfa) Tablo
5’te karşılaştırılmıştır.
Tablo 5.
Envanterin cronbach-alpha katsayıları
Öğrenme Stilli

Kolb’un Cronbach-alpa
(n=268)

Aşkar-Akkoyunlu
Cronbach-alpha (n=103)

Araştırmacı Cronbachalpha (n=300)

Somut Yaşantı

82

58

68

Yansıtıcı Gözlem

73

70

61

Soyut Kavramsallaştırma

83

71

62

Aktif Yaşantı

78

65

68

Soyut-Somut (SK-SY)

88

77

71

Aktif-Yansıtıcı (AY-YG

81

76

72

Cronbach Alfa katsayısı, bir ölçekte yer alan soruların homojen bir bütünü ifade edip etmediğini ölçer. 0 ile
1 arasında değerler alır. Alfa katsayısına bağılı olarak ölçeğin güvenirliliği şöyle yorumlanır (Kalaycı,
2006, s. 405); alfa 0.00 ile 0.40 arasında ise ölçek güvenilir değildir. Alfa 0.40 ile 0.60 arasında ise ölçeğin
güvenirliliği düşüktür. Alfa 0.60 ile 0.80 arasında ise ölçek oldukça güvenilirdir. Alfa 0.80 ile 1.00 arasında
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ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. Tablo 5’te görüldüğü üzere, araştırmacının bulduğu güvenirlik
katsayısının güvenir olduğu ve orijinal envanterin güvenirliliğine yaklaştığı söylenebilir.
Araştırmada ayrıca envanterin Pearson Korelasyon Katsayıları hesaplanmış ve elde edilen veriler Tablo
6’da verilmiştir.
Tablo 6.
Pearson korelasyon katsayıları
Öğrenme
Biçimleri

SY

YG
1.0

SY

.31**

YG

SK

AY

SK-SY

AY-YG

.31**

-.59**

-.26**

-.90**

-.37**

1.0

-.54**

-.15**

-.47**

-.69

1.0

-.29**

.87**

.10**

SK

-.59**

AY

-.26**

-.15**

-.29**

1.0

.00

.81**

SK-SY

-.90**

-.47**

.87**

.00

1.0

.27**

AY-YG

-.37**

-.69**

.10**

.81**

.27

1.0

-.54**

Pearson korelasyon katsayısı iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını hakkında bilgi
vermektedir. Korelasyon katsayısının, mutlak değer olarak, 0.70-1.00 arasında olması yüksek; 0.70-0.30
arasında olması, orta; 0.30-0.00 arasında olması düşük düzeyde bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca
iki değişken arasında pozitif bir ilişkinin olması, her iki değişkenin birlikte azalıp arttığını; negatif bir
ilişkinin olması, değişkenlerden birinin artarken diğerinin azalma eğiliminde olduğunu belirtir
(Büyüköztürk, 2005, s. 32). Tablo 6’da katsayılara göre, Soyut kavramsallaştırma (SK) ile somut yaşantı
(SY) arasında orta, aktif yaşantı (AY) ile yansıtıcı gözlem (YG) arasında düşük düzeyde negatif bir ilişki
bulunmaktadır. Soyut-somut (SK-SY) ile aktif-yansıtıcı (AY-YG) arasındaki ilişkiye baktığımızda bu
ilişkinin düşük olduğunu görmekteyiz. Elde edilen bu puanlar Kolb (1985) tarafından elde edilen Pearson
korelasyon katsayılarına (SK ve SY için -.42; AY ve YG için -.33) yakındır. Soyut kavramsallaştırma ve
somut yaşantı ile aktif yaşantı ve yansıtıcı gözlem arasında negatif bir ilişkinin çıkması normaldir ve
ölçeğin sağlıklı olduğunu gösterir. Çünkü bu öğrenme biçimleri Kolb’un öğrenme stilleri çemberinde
birbirleriyle zıt kutuplarda yer almaktadırlar.
2.4.

Verilerin analizi

Araştırmada Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilen ve Summak ve Kanadlı tarafından
tekrar güvenirlik çalışma yapılarak uygulanan Kolb öğrenme stilleri envanterinin pilot uygulamalarından
istenen güvenirlik elde edildikten sonra örnekleme dâhil olan ilköğretim beş ve altıncı sınıf öğrencilerine
uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin kişisel bilgileri ile ilgili sorular sorulmuş ve daha sonra
öğrencilerin akademik başarıları belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için beş ve altıncı sınıf öğrencilerin bir
yıl önceki yani beşinci sınıfın dört, altıncı sınıfında beşinci sınıf ağırlıklı yılsonu ortalamaları alınmıştır.
Kolb’un öğrenme stilleri envanteri ile toplanan veriler SPSS 20.0 paket programıyla işlenmiş ve
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken öncelikle akademik başarı, öğrenme stilleri ile açıklamaya
çalıştığımız modelin anlamlı olup olmadığını ya da öğrenme stillerinin akademik başarı seviyesinin önemli
bir yordayıcısı olup olmadığını tespit etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmada,
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öğrencinin öğrenme stilleri ile demografik ve sosyo-kültürel özellikleri arasında anlamlı bir ilişkiyi
belirlemek amacıyla da t-testi ve ANOVA analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme stilleri arasında
2

akademik başarı açısından anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek amacıyla Ki-kare analizi ( x )
2

yapılmıştır. Ki-kare analizinin ( x ) uygulanması için iki önemli aşama bulunmaktadır;
1. Kategorik iki değişkenin normal dağılım göstermemesi gerekir.
2. Beklenen beşten küçük olan kategori sayısının, toplam kategori sayısının %20’sini aşmaması ve
tüm kategorilerde bu değerin birden büyük olması gereklidir (Büyüköztürk, 2005, s. 144). Ki-kare

H

testinde analizi yapılacak iki hipotez kurulur. Bunlar sıfır hipotezi ( 0 ) ve alternatif hipotez ( H A
)’dir. Ki-kare testi sonuç tablosundan Pearson Chi-Square değerinin anlamlılık düzeyi (p) ile
anlamlılık düzeyimiz alfa (α=0,05) karşılaştırılır. Eğer;
a.
b.

p > α ise sıfır hipotezi kabul edilir, alternatif hipotez reddedilir.
p < α ise sıfır hipotez reddedilir, alternatif hipotez kabul edilir.

3.

Bulgular

3.1.

Araştırmanın birinci alt problemine ait bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, akademik
başarılarının yordayıcısıdır.” şeklindedir. Bu alt problem için öğrenme stillerinin, akademik başarı
seviyesinin yordayıcısı olup olmadığını tespit etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizden
elde edilen sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7.
Çoklu regresyon katsayıları
Bağımsız
Değişken

Regresyon
Katsayılar

ss

Sabit

4.013

.152

AY

.023

.003

YG

-.023

.004

B

t

p

Partial

26.470

.002

.179

7.848

.001

.180

-.143

-6.244

.003

-.144

DurbinWatson
1.40

R

R2

246 .060

Bağımlı Değişken: Akademik başarı
Yordayıcı: Öğrenme stili (AY ve YG)
Çoklu Regresyon Modelimiz:
Y   0  1 AY   2YG
Y  4,013  0,023 AY  0,023YG

Y   0  1 AY   2YG

Y: Akademik Başarı
AY: Aktif Yaşantı
YG: Yansıtıcı Gözlem
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2

Yukarıda verilen Regresyon Katsayılar tablosunda R değeri verilmektedir. Bu değer yordayıcının bağımlı
değişkenin yüzde kaçını açıkladığını gösterir (Kalaycı, 2006, s. 203). Buradaki değer 0.06’tır. Akademik
başarıdaki %6’lik değişim modele dâhil ettiğimiz öğrenme biçimleri tarafından açıklanmaktadır. Yani,
akademik başarıdaki değişmenin sadece %6’lık kısmı öğrenme stillerindeki farklılıklarından
kaynaklanmaktadır. Bu sonuç elde edilirken regrasyon yöntemlerinden ileri basamak yöntemi kullanılmış
ve öğrenme stillerini akademik başarıyı etki etme derecelerine göre bir sıralama yapılmıştır. Bunun
sonucunda birinci sırada AY (Aktif Yaşantı) ikinci sırada ise, YG (Yansıtıcı Gözlem) olduğu görülmüştür.
Diğer iki stil ise yeteri kadar anlamlı düzeyde modele girmemiştir.
Tablo 8.
Regresyon modelinin ANOVA sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Ortalama Kareler

F

p

84.260

2

42.130

59.431

.001

Hata

1308.618

1846

.709

Toplam

1392.878

1848

Regresyon

Bağımsız Değişkenler: Aktif Yaşantı, Yansıtıcı Gözlem
Bağımlı Değişken: Akademik Başarı
Tablo 8’de yorumlanması gereken önemli bir değer modelin anlamlılığını gösteren F istatistiği ve bu
değerin anlamlılığını gösteren anlamlılık değeridir. Eğer F değeri anlamlı bulunduysa modelimizin tümüyle
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz (Kalaycı, 2006, s. 203). Burada anlamlılık değeri
0,01<0,05’den küçük olduğu için akademik başarıyı, öğrenme stili ile açıkladığımız model anlamlıdır. Bu
durum akademik başarı ile öğrenme stilleri arasında bir ilişkinin olduğunu gösterir.
3.2.

Araştırmanın ikinci alt problemine ait bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ile akademik başarı arasında
ilişki var mıdır?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin veriler Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9’da görüldüğü üzere, araştırmaya katılan 1862 öğrenciden %58,7 (1093 kişi)’i değiştiren, %17,9
(334 kişi) özümseyen, %14,7 (274 kişi) yerleştiren, %8,6 (161 kişi) ayrıştıran, öğrenme stilini tercih
etmektedir. Yani ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilerin sayısı an az iken değiştiren öğrenme stilini
tercih eden öğrencilerin sayısı en fazladır. Öğrencileri akademik başarılarına göre incelediğimizde (pekiyi,
iyi, orta, geçer seviyelerine göre), “pekiyi” seviyesinde 578 öğrenci içerisinde %49,8’in (288 kişi)
değiştiren öğrenme stiline sahip öğrenciler oluştururken, bu seviye içerisinde öğrencilerin %11,4’ü (66 kişi)
ile ayrıştıran, %24,9’u (144 kişi) yerleştiren, geriye kalan ise %13,8’i (80 kişi) özümseyen öğrenme
stilindeki öğrenciler oluşturmaktadır. “İyi” derecede ise, 788 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenci grubunda
en fazla %58,9 (464 kişi)’i değiştiren öğrenme stili, %8,4 (66 kişi)’ü ayrıştıran öğrenme stilini tercih
etmektedirler. Geriye kalanlar içerisinde değiştirenden sonra %21,4’ü (169 kişi) ile özümseyenler, daha
sonrada %11,3’ü (89 kişi) yerleştiren yer almaktadır. Burada pekiyi derecesinde yerleştiren
özümseyenlerden fazla iken, iyide derecesinde özümseyenler yerleştirenlerden fazla olduğu görülmüştür.
“Orta” derecede 401 öğrencinin bulunduğu grupta öğrencilerin %70,8’i (284 kişi) değiştiren öğrenme
stilini tercih etmektedirler. Geriye kalan öğrencilerden değiştiren öğrenme stilinden sonra ikinci olarak
%14,5’i (58 kişi) özümseyen, %8,7’si (35 kişi)’i yerleştiren % %6’sı (24 kişi) ayrıştıran öğrenme stilini
tercih etmektedirler. “Geçer” dereceye sahip 95 öğrencinin çoğunluğunu değiştiren öğrenme stili olan
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öğrenciler oluşturmaktadır. Bu öğrenciler %60’ı (57 kişi) değiştiren öğrenciler iken, en azını ise %5,3’ü (5
kişi ) ayrıştıran öğrenme stili olan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu sonuçlara göre akademik başarısı yüksek
olan öğrenciler değiştiren öğrenme stiline sahipken başarı seviyesi düşük olan öğrenciler ayrıştıran
öğrenme stiline sahiptir.
Tablo 9.
Akademik başarı ile öğrenme stillerinin ki-kare sonuçları

Değiştiren

Özümseyen

Ayrıştıran

Yerleştiren

TOPLAM

Akademik
Başarı
Seviyeleri

STİLLER

57

27

5

6

95

% Akademik

60% 28,4%

5,3%

6,3%

100%

% Stil

5,2%

8,1%

3,1%

2,2%

5,1%

Toplam

3,1%

1,5%

,3%

,3%

5,1%

284

58

24

35

401

% Akademik

70,8% 14,5%

6%

8,7%

100%

% Stil

26,0% 17,4% 14,9% 12,8% 21,5%

Toplam

15,3%

3,1%

1,3%

464

169

66

Öğrenci
Sayıları
N

Geçer

N
Orta

N
İyi

3.3.

788
100%

58,9% 21,4%

8,4% 11,3%

% Stil

42,5% 50,6%

41% 32,5% 42,3%

Toplam

24,9%

9,1%

3,5%

288

80

66

578

% Akademik

49,8% 13,8% 11,4% 24,9%

100%

% Stil

26,3% 24,0%

41% 52,6%

31%

Toplam

15,5%

4,3%

3,5%

7,7%

31%

1093

334

161

274

1862

% Akademik

58,7% 17,9%

8,6% 14,7%

100%

% Stil

100%

100%

100%

Toplam

58,7% 17,9%

100%

108.347

sd

p

9

0.01

4,8% 42,3%
144

N
TOPLAM

89

% Akademik

N
Pekiyi

1,9% 21,5%

2

100%

8,6% 14,7% 100 %

Araştırmanın üçüncü alt problemine ait bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğrencinin öğrenme stilleri ile demografik ve sosyo- kültürel özellikleri
arasında anlamlı bir fark var mıdır?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin veriler Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10’da görüldüğü üzere, cinsiyetlerine göre öğrencilerin öğrenme stilleri arasında anlamlı farklılık
görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık soyut kavramlaştırma öğrenme yolunu tercih eden erkek (𝑋̅=2.40) ve
aktif yaşantı öğrenme yolunu tercih eden kız (𝑋̅=2.43) öğrencilerin lehinedir. Buradan hareketle, erkek
öğrencilerin bir bilgiyi somut değil, soyut olarak öğrendikleri, bilimsel çalışma yollarını tercih ettikleri,
planlı çalıştıkları; kız öğrencilerin ise öğrendiklerini gerçek yaşama aktardıkları, tartışma ve grup
çalışmalarına önem verdikleri söylenebilir.
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Tablo 10.
Cinsiyetlerine göre, öğrencilerin öğrenme stillerinin t-testi sonuçları
Öğrenme
Biçimi

Cinsiyet

N

𝑋̅

SY

Kız

930

2.67

.51

Erkek

932

2.71

.51

Kız

930

2.47

.44

Erkek

932

2.48

.43

Kız

930

2.40

.46

Erkek

932

2.44

.44

Kız

930

2.43

.55

Erkek

932

2.35

.54

YG

SK

AY

ss

sd

1860

t

p

-1. 657

0.09

-0.357

0.72

-2.208

0.02*

3.059

0.00*

* p<0.05
Tablo 11.
Dershaneye gitme durumlarına göre, öğrencilerin öğrenme stillerinin t-testi sonuçları
Öğrenme
Dershane
Biçimi

N

𝑋̅

SY

Evet

648

2.67

.48

Hayır

1214

2.71

.53

Evet

648

2.42

Hayır

1214

2.50

.45

Evet

648

2.43

.42

Hayır

1214

2.42

.47

Evet

648

2.46

.52

Hayır

1214

2.35

.56

YG

SK

AY

ss

sd

.410 1860

t

p

-1.723

0.08

-3.694

0.01*

0.487

0.62

4.338

0.00*

* p<0.05
Tablo 11’de görüldüğü üzere, öğrencilerin dershaneye gitme durumlarına göre, öğrenme stilleri arasında
anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık dershaneye gitmeyen yansıtıcı gözlem öğrenme
yolunu tercih eden öğrenciler (𝑋̅=2.50) ve dershaneye giden aktif yaşantı öğrenme yolunu tercih eden
öğrenciler (𝑋̅=2.46) lehinedir. Buradan hareketle, dershaneye gitmeyen öğrencilerin soyut düşündükleri,
olaylara farklı açılardan baktıkları, çok sosyal olmadıkları, iyi sentez yapabildikleri, sezgisel
düşünebildikleri; dershaneye giden öğrenciler ise bilgiye ulaşırken pratik olmayı sevdikleri, yaparak
yaşayarak öğrendikleri, bireysel çalışmadan çok grupla çalışmayı sevdikleri söylenebilir.
Tablo 12’de görüldüğü üzere, öğrencinin kendisine ait odası olma durumuna göre, öğrenme stilleri arasında
anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık odası olmayan yansıtıcı gözlem öğrenme yolunu
tercih eden öğrenciler (𝑋̅=2.54) ve odası olan aktif yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrenciler (𝑋̅=2.41)
lehinedir. Buradan hareketle, kendisine ait çalışma odası olmayan öğrencilerin “doğru nedir? nasıl oluşur?
sorusunu sordukları, rakamlarla işlem yapmaktan hoşlandıkları, iyi özetleme yaptıkları; odası olan
öğrencilerin ise herhangi bir çalışma yaptıkları risk aldıkları, ben merkezci olmadıkları, iyi lider oldukları,
sorunları çözebildikleri söylenebilir.
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Tablo 12.
Öğrencinin kendisine ait odası olma durumuna göre, öğrencilerin öğrenme stillerinin t-testi sonuçları
Öğrenme
Biçimi
SY

YG

SK

AY

Oda

N

𝑋̅

Evet

1214

2.68

.48

Hayır

646

2.72

.53

Evet

1214

2.43

.41

Hayır

646

2.54

.45

Evet

1214

2.44

.42

Hayır

646

2.38

.47

Evet

1214

2.41

.52

Hayır

646

2.34

.56

ss

sd

t

p

-1.490

0.13

-5.166

0.01*

2.739

0.06

2.370

0.00*

1860

* p<0.05
Tablo 13.
Bilgisayarı olma durumuna göre öğrencilerin öğrenme stillerinin t-testi sonuçları
Öğrenme
Biçimi
SY
YG
SK
AY

Bilgisayar

N

𝑋̅

ss

Evet

847

2.70

.49

Hayır

1015

2.69

.53

Evet

847

2.44

.41

Hayır

1015

2.50

.46

Evet

847

2.40

.42

Hayır

1015

2.43

.48

Evet

847

2.44

.53

Hayır

1015

2.35

.56

sd

1860

t

p

0.657

0.51

-3.071

0.01*

-1.345

0.17

3.503

0.00*

* p<0.05
Tablo 13’te görüldüğü üzere, bilgisayarı olma durumuna göre, öğrencilerin öğrenme stilleri arasında
anlamlı farklılık görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık bilgisayarı olmayan yansıtıcı gözlem öğrenme yolunu
tercih eden öğrenciler (𝑋̅=2.50) ve bilgisayarı olan aktif yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrenciler
(𝑋̅=2.44) lehinedir. Buradan hareketle, bilgisayarı olmayan öğrencilerin anlamaya değer verdikleri, insan
ilişkilerinde aktif olmadıkları, bilgiyi anlamlı bir şekilde kodladıkları, düşüncelerini uygulama aşamasında
problemler yaşadıkları; bilgisayarı olan öğrencilerin meraklı oldukları, koşullara uyma konusunda problem
yaşamadıkları, açık fikirli oldukları, sorunları iyi çözebildikleri; bilgisayarı olan öğrencilerin ise herhangi
bir çalışma yaptıkları risk aldıkları, benmerkezci olmadıkları, iyi lider oldukları, sorunları çözebildikleri
söylenebilir.
Tablo 14’te görüldüğü üzere, ulaşım tercihlerine göre, öğrencilerin öğrenme stilleri arasında anlamlı
farklılık görülmektedir (p<0.05). Bu farklılık okula yürüyerek giden yansıtıcı gözlem öğrenme yolunu
tercih eden öğrenciler (𝑋̅=2.49) lehindedir. Buradan hareketle, okula yürüyerek giden öğrencilerin karar
vermede yetersiz oldukları, duygu ve düşüncelerini aktarmada problem yaşadıkları, parça-bütün arasında
ilişki kurdukları, sezgisel düşündükleri söylenebilir.
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Tablo 14.
Ulaşım tercihlerine göre, öğrencilerin öğrenme stillerinin t-testi sonuçları
Öğrenme
Biçimi
SY
YG
SK
AY

Ulaşım
Servis
Yürüyerek
Servis
Yürüyerek
Servis
Yürüyerek
Servis
Yürüyerek

N

𝑋̅

ss

384

2.67

.49

1478

2.70

.52

384

2.41

.41

1478

2.49

.44

384

2.44

.44

1478

2.41

.46

384

2.43

.53

1478

2.38

.55

sd

1860

t

p

-1.016

0.31

-2.927

0.00*

1.179

0.23

1.677

0.09

* p<0.05

Grafik 1. Ders çalışma saati ortalama puanları ile öğrenme yolları arasındaki ilişkisi
Grafik 1’de görüldüğü üzere, somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrenciler yansıtıcı gözlem, soyut
kavramlaştırma ve aktif yaşantı öğrenme yollarına göre daha fazla çalıştıkları görülmüştür. Somut yaşantı
öğrenme yoluna sahip öğrenciler, insan ilişkilerinde iyidirler, hissederek öğrenirler ve olaylara sezgisel
yaklaşırlar. Buradan hareketle, bu öğrencilerin öğrenmeye ayırdıkları saatin iki olduğu (𝑋̅=2.73) ve
öğrenme yolunda çok çalışmayı tercih etmedikleri söylenebilir. Çünkü somut yaşantı öğrenme yolunun
önemli bir özelliği pratik düşünmeyi gerektirmekte ve sezgisel düşünerek olaylara çok zaman ayırtmaktan
ziyade kısa sürede çözmeyi amaçlamaktadır.
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Grafik 2. Anne eğitim durumu puanları ile öğrenme yolları arasındaki ilişkisi
Grafik 2’de görüldüğü üzere, somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrencilerin anne eğitim durumları
yansıtıcı gözlem, soyut kavramlaştırma ve aktif yaşantı öğrenme yollarına göre daha yüksek olduğu
görülmüştür. Grafikte somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrencilerin anneleri ortaokul (𝑋̅=2.74) ve
lise mezunu (𝑋̅=2.70), diğer öğrenme yolundaki öğrencilerin anneleri ise okuryazar değil ya da ilkokul
mezunu olduğu bulgusu elde edilmiştir. Buradan hareketle, somut yaşantı öğrenme yoluna sahip
öğrencilerin duygusal oldukları, herhangi bir etkinlikte duygularını ön planda tuttukları, grup çalışması,
hikâye okuma, anlatım, soru-cevap gibi yöntem ve teknikleri tercih ettikleri, başka insanların bilgilerine
güvendikleri, bazen sabırsız oldukları, ben merkezi olmadıkları söylenebilir.

Grafik 3. Babanın eğitim durumu ortalama puanları ile öğrenme stilleri ilişkisi
Grafik 3’te görüldüğü üzere, bütün öğrencilerin tercih ettikleri öğrenme yollarında baba eğitim durumunun
bir birine yakın olduğu görülmüştür. Grafikte, öğrencilerin baba eğitim durumlarının ilkokul, ortaokul ve
lise çoğunlukta olduğu bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen diğer bir bulgu öğrencilerin babalarının daha
çok işçi, esnaf ve memur olduklarıdır. (Bakınız Grafik 4). Özellikle somut yaşantı öğrenme yolunu tercih
eden öğrencilerin babalarının esnaf oldukları ve bunlarında ortaokul mezunları oldukları (𝑋̅=2.72), bu
öğrencilerin olaylara sanatsal olarak yaklaştıkları, gerçekçi düşüncelere sahip oldukları, açık görüşlü
oldukları görülmektedir.
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Grafik 4. Baba mesleğinin ortalama puanları ile öğrenme stilleri ilişkisi

Grafik 5. Aile gelirinin ortalama puanları ile öğrenme stilleri ilişkisi
Grafik 4 ve 5’te görüldüğü üzere, somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrencilerin aile gelir
durumları yansıtıcı gözlem, soyut kavramlaştırma ve aktif yaşantı öğrenme yollarına göre daha yüksek
olduğu görülmüştür. Grafikte somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrencilerin aile gelirlerinin en
fazla 2 bin TL ve yukarısı (𝑋̅=2.66) olduğu bulgusu elde edilmiştir. Buradan hareketle somut yaşantı
öğrenme yoluna sahip öğrencilerin farklı kaynaklardan bilgi topladıkları, eline geçen fırsatları
değerlendirdikleri, geleceğe yönelik planlar yaptıkları, olaylara çok yönlü baktıkları, açık fikirli oldukları
ve yaratıcı düşünmeye sahip oldukları söylenebilir.
4.

Tartışma ve Sonuç

Araştırmada öğrencilerin öğrenme stilleri ile akademik başarıları arasında ilişki olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğrenme stillerinin akademik başarının yordayıcısı olduğu ve değiştiren öğrenme stiline sahip
öğrencilerin “pekiyi” seviyesinde başarı elde ettikleri görülmüştür. Değiştiren öğrenme stili, algılama ve
kavramada hissederek; işleme ve dönüştürmede ise izleyerek öğrenmektedir. Foney (1994) ve Payne’ye
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(2000) göre somut ve soyut döneme geçişte çocukların baskın öğrenme stilleri değiştirendir ve bu çocuklar
somut yaşantı (hissederek) ve yansıtıcı gözlemin (izleyerek) bileşeni oldukları için bu iki öğrenme yolunun
özelliğini gösterirler ve değiştiren öğrenme stiline sahip öğrencilere öğretim programında uygun etkinlikler
verildiğinde başarıları artmaktadır (Yoon, 2000; Çağıltay ve Tokdemir, 2004). Yoon (2000) Kore’deki
ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin coğrafya dersi başarıları ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkiler
incelemiş ve öğrencilerin %40,7’sinin değiştiren, %34,1’inin özümseyen, %10,6’sının ayrıştıran, %14,5’ini
yerleştiren öğrenme stiline sahip olduğunu belirlenmiştir. Benzer sonuçları Harris, Dwyer, Leeming’de
(2003) ve Kaya (2007) vurgulamıştır. Harris, Dwyer, Leeming (2003) ve Kaya (2007) Kolb öğrenme
stilleri envanterini kullanarak yaptıkları araştırmada çocukların büyük çoğunluğunun değiştiren öğrenme
stiline sahip olduğunu vurgulamışlardır.
Mentkowski ve Strait’nin (1983) tarih ve coğrafya derslerinde öğrenciler üzerinde yapmış oldukları
çalışmada bu sonucu destekler niteliktedir. Mentkowski ve Strait’e (1983) göre öğrenciler ilk yıl daha çok
bulundukları gelişim dönemlerine bağlı olarak somut yaşantı öğrenme yolunu tercih etmektedirler. Yaş
olarak ilerleme kaydeden birey yine gelişim dönemine bağlı olarak dünyayı soyut olarak kavramaktadır. Bu
durum Kolb’a göre soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı öğrenme yollarını tercih etmek demektir.
Kolb, tüm öğrencilerin, okula başladıkları ilk yıldan son yıla doğru, somut yaşantı ve yansıtıcı gözlemden
(değiştirme öğrenme stili), soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantıya (ayrıştırma öğrenme stili) doğru bir
eğilim göstermektedir. Kolb’a göre, eğer öğretmenler öğrencilerin öğrenme stilleri iyi bir şekilde ve her
şeyden önemlisi doğru bir şekilde tanımlarsa onların hayatları boyunca önemli başarılara imza atmasını
sağlamış olur. Fakat Kolb yapmış olduğu çalışmalarda yapılan bir hata üzerinde durmaktadır. Bu hatanın da
öğrencilerin öğrenme stilleri dikkate alınmadan toplu halde sınavlara tabi tutulmalarıdır. Bu da her
öğrencinin tek bir öğrenme stili varmış gibi davranılmasıdır. Kolb bu şekilde öğrencinin sınav vb.
değerlendirmelerle akademik başarısının ölçülmesinin eğitimcilere doğru sonuçlar vermeyeceğini
vurgulamıştır. Stuart (1992)’da Kolb gibi bireyin öğrenmesinde sınavların belirleyici bir etmen olmadığı
ve bireyin öğrenme stiline etki eden birçok faktörün olduğunu vurgulamıştır. Bu faktörler içerisinde bireyin
içerisinde bulunduğu toplumun kültürü, inançları, bireyin zekâsı, yaşı, öğrenmek için kendisine uygun
seçmiş olduğu strateji, öğrenme stili ve motivasyonudur. Öğretmenin sınıf içerisinde bu faktörlerden
özellikle öğrencinin öğrenme stillerini dikkate alarak eğitim-öğretim yapması ve buna uygun yöntem,
etkinlik kullanması öğrenci başarısı üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bu etkileri Ekici (2003) şu şekilde
sıralamıştır; öğrencinin ve buna bağlı olarak sistemin başarısı artar, öğrenci için harcanan maddi
kaynakların öğrencinin başarısız olması halinde büyük kayıplara yol açması engellenir, öğrenci başarısı
için önemli faktör olan güven duygusunun artması ve eğitimde esneklik sağlanır. Bunun yanı sıra
öğrencinin bulunduğu gelişim dönemi itibari ile eğitimin öğrenci düzeyine uygunluğu sağlanmış olur.
Öğrenci okul içerisinde başarısız olduğu zaman çevrede başarısını artıracak alternatifler seçme yoluna
gidebilir. Bu alternatifler içerisinde dershane, özel ders vb. olmaktadır. Bu durumun bazen öğrenci için
olumlu sonuçları olsa bile maddi konuda bazen sıkıntılara neden olabilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak
için öğrencinin öğrenme stillerinin bilinerek ona uygun çalışmaların yapılması öğrencinin okul dışında
yönelimlerini azaltacaktır.
Araştırmada öğrencinin öğrenme stilleri ile demografik ve sosyo-kültürel özellikleri anlamlı farklılıklar
bulunmuştur. Demografik özellikler içerisinde soyut kavramlaştırma öğrenme yolunu erkeklerin, aktif
yaşantının ise kız öğrencilerin tercih ettikleri görülmüştür. Garvey ve arkadaşları (1984) yaptıkları
çalışmada öğrenme stilleri ve yaş değişkeni arasında önemli bir ilişki olmadığı, fakat öğrenme stillerinin
cinsiyet değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaştığı saptanmıştır. Buna göre; kız öğrenciler daha çok
somut yaşantı, erkek öğrenciler ise soyut kavramsallaştırma öğrenme yolunu benimsediğini belirtmişlerdir.
Benzer şekilde Davis (1998) ve Whitcomb (1999) öğrenme stilleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki
olduğunu, araştırma sonucunda erkek öğrencilerin çoğunluğunu soyut kavramsallaştırma öğrenme stiline
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sahip olduğunu belirtmiştir. Whitcomb’a (1999) göre bireylerin yaş seviyesi arttıkça yansıtıcı gözlem
öğrenme yolunun tercih edilme oranının azalmakta, aktif yaşantı öğrenme yolunun tercih edilme oranının
ise artmaktadır. Yapılan araştırmayı destekleyen diğer bir çalışmada Kolb’dur. Kolb (1985) tarafından
yapılan araştırmada öğrenme biçimi açısından erkeklerin kızlardan daha çok soyut kavramsallaştırma
biçimini tercih ettiklerini belirtmiştir.
Araştırmada dershaneye gitmeyen yansıtıcı gözlem ve dershaneye giden aktif yaşantı öğrenme yollarını
tercih eden öğrencilerin puanları diğer öğrenme yollarına göre yüksek ve anlamlı çıkmıştır. Bu öğrenme
yollarından yansıtıcı gözlemin temel özelliklerine baktığımızda duyguları ile hareket etmeyi, uygulamaktan
ziyade olayın özünü kavramayı, olaylara değişik açıdan bakmayı sevmektedirler. Aynı zamanda konun
öğretmen tarafında anlatılmasını ve öğretmenin “ne?” sorusunu cevaplamalarını isterler. Aktif yaşantı
öğrenme yoluna sahip bireyler ise, uygulama yapmaktan hoşlanırlar, öğrenmeyi sadece sınıf içerisi ile
sınırlandırmazlar ve sürekli araştırmak isterler (Güven, 2004, s. 28). Okul içinde öğrendikleri ile
yetinmediklerinden okul dışında onlara bilgi verecek, onlara rehber olacak faktörlere yönelirler. Bu
faktörler dershane, özel ders, bilgisayar, kütüphane vb. olabilir. Eisa M. Al-Balhan’ın (2007) çalışmaları bu
sonucu destekler niteliktedir. Eisa M. Al-Balhan (2007) iki grup üzerinde yürüttükleri araştırmalarında,
birinci grubun dershaneye gittiğini, ikinci grubun ise sadece okulda öğretmenin anlattığı konularla
bilgilerini pekiştirdiğini, dönem sonunda dershaneye giden öğrencilerin öğrenme stiline uygun başarılarının
arttığını gözlemlemiştir.
Dershane kadar diğer birçok faktörde bireyin öğrenme stilleri ve buna bağlı başarılarını etkilemektedir.
Bunlar bireyin kendisine ait odasının olması, bilgiye ulaşmasını sağlayan bilgisayarının bulunması, okula
gitmesini sağlayan ulaşımın rahat olması, çalışma saatlerini öğrenme stiline uygun ayarlaması, anne ve
babanın eğitim durumları ve buna bağlı eğitimlerine katkı sağlayacak kaynakların olması şeklinde
sıralanabilir. Tabi bunları çoğaltmak mümkündür. Çünkü birey biyolojik, fizyolojik, kültürel ve psikolojik
bir varlıktır. Dışardan gelen birçok uyarıcıdan etkilenmekte ve öğrenme stiline uygun bu uyarıcılara anlam
yüklemektedir. Dunn ve Dunn’un (1993) belirttiği gibi stil insanın parmak izi veya imzası gibidir.
Bulunduğu çevre koşulları bireyin bu özelliğini etkiler. Örneğin, bir odada bulunan loş ışık, odanın düzeni,
odanın sessiz olması, odayı başkası ile paylaşması (Larkin ve Budny, 2005) bireyin öğrenmesi üzerinde
olumlu ya da olumsuz katkılar sağlayabilir. Araştırmada da yansıtıcı gözlem öğrenme yolunu tercih eden
öğrencilerin odalarının olmadığı, aktif yaşantı öğrenme yolunu tercih edenlerin ise kendilerine ait bir
odalarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yansıtıcı gözlem öğrenme yolu olan bireyler çok sosyal
değillerdir. Kendilerine ait bir çevrenin olmasını isterler. Bu çevrede yeni fikirler üretirken farkı
kaynaklardan araştırma yapmaktansa, kendi deneyimlerini ön planda tutmayı severler. Bilgiyi yaparakyaşayarak kodlamayı tercih ederler. Ders kitapları, uzmanlar gibi birincil kaynaklardan yararlanırlar.
Herhangi bir yere giderken etraflarını iyi gözlemlerler. Olayları iyi gözlemlemek, analiz etmek için
yaşadığı anı yavaş yavaş özümserler. Aktif yaşantı öğrenme yolu ise, hedeflerinin peşinden koşmayı
severler, bir topluluk içinde yaşamaktan mutluluk duyarlar, onun için kalabalık ortamları tercih ederler.
Birçok insanla aynı ortamı, aracı, bilgisayarı, kitabı vs. paylaşabilirler. Parça-bütün ilişkisini iyi kurarlar.
Güven’nin (2004) belirttiği gibi aktif yaşantı öğrenme yoluna sahip öğrenciler insan ilişkilerinde rahattırlar,
birçok durumda doğal lider olarak ortaya çıkarlar. Sınıfta bu öğrenciler öğretmenin verdiği bilgilerle
yetinmezler. Bu konuda Jason’nun çalışmaları bu araştırmada elde edilen sonuçları destekler niteliktedir.
Jason (1999), Missouri ilköğretim okullarında uygulanan “Sosyal Bilgiler” programının etkililiğini
araştırdığı çalışmasında, öğrencilerin bazı demografik özellikleri ile program hedeflerine ulaşma düzeyleri
arasındaki ilişkileri incelemiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlarda, kendilerine ait odalarının ve
bilgisayarlarının olması, ders çalışma saatlerinin, anne-babalarının eğitim ve gelir düzeyinin yüksek olması,
ev ödevlerini yaparken aileden yardım alması, onların hedeflere ulaşma düzeyini artırmaktadır. Jason
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(1999) araştırmasında özellikle aile faktörünün çocukların öğrenme stilleri üzerinde önemli olduğunu
vurgulamaktadır.
Yapılan bu araştırmada da somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden öğrencilerin annelerinin ve
babalarının ilkokul, ortaokul ve lise mezunu oldukları görülmüştür. Somut yaşantı öğrenme yolunu tercih
eden öğrenciler başkalarına iyi kılavuzluk yaparlar, farklı fikirlerin peşinden koşarlar, başkalarının
düşüncelerine benimserler. Bu özellikler onların okuldaki başarılarına katkı sağlar. Çünkü öğrenmeöğretme sürecinde bilgiler sürekli değişmektedir. Somut yaşantı öğrenme yolunu tercih eden bu öğrenciler
değişen bilgileri, analiz eder, sentezler ve karşılaştıkları durumlara/problemlerin çözümünde kullanırlar.
Morrow’a (1993) göre bireylerin aile eğitim düzeyi çocukların öğrenme stillerini, gelecekteki başarılarını
etkilemektedir. Morrow (1993) özellikle anne eğitim düzeyinin yüksek olmasının öğrencinin okuldaki
derse yönelik tutumunu etkilediğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde Chiodo ve Byford (2004) anne
eğitimin çocuğun derse karşı ilgisini, başarısını etkilediğini açıklanmıştır. Annenin eğitimli olması, çocuk
hakkında bilinçli kararlar almasını ve okuldaki öğrenmelerine baba ile birlikte katkı sağlamaktadır.
Hodges’e (2004) göre, anne-baba eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin, amaçlarına ulaşması daha kolay
olmaktadır ve anne ve babanın çocukların eğitimde katkı sağlaması için araştırma yapması, sorgulaması ve
bilinçli olması beklenmektedir (Köse, 2005). Eğitim-öğretim sürecinde ailenin maddi olarak çocukların
eğitimlerine destek çıkması diğer bir beklentidir. Çocuklar farklı kaynaklardan araştırmak, farklı yerleri
yaparak-yaşayarak görmek, deneyler yapmak, kitap okumak, projeler hazırlamak vs. isterler. Bunun içinde
ailenin çocuğa katkı sağlaması gerekir. Kendisine destek çıkıldığını hisseden çocukların genellikle ders
çalışmaya yönelik motivasyonları artmaktadır. Daha planlı programlı çalışarak öğrenmeye çalışmaktadır.
Verimli ders çalışarak zamanı etkili kullanmaktadır.
Öneriler


Öğrenme stillerinin farklı yaş gruplarındaki bireylerin başarılarına, üst düzey becerilerine
katkıları/etkileri araştırılabilir.



Öğrenme stilleri ile farklı değişkenlerin ilişkilerinin birlikte ele alındığı karma çalışmalar
yapılabilir.



Farklı öğrenme stilleri değişkenlerinin öğrencilerin demografik özelliklerine etkileri araştırılabilir
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Toplumun geleceğini şekillendiren öğretmenler, eğitim kurumunun ve sisteminin en önemli
ögelerinden biridir. Öğretmenlerin bu konumu dikkate alındığında mesleki memnuniyetleri,
geleceğe yönelik beklentileri önemli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon
öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti düzeyleri ile mesleki kaygı düzeylerini belirlemek,
geleceğe yönelik beklentileri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında ilişki olup olmadığını, varsa bu
ilişkinin yönünü ortaya çıkarmaktır. Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde
2016-2017 öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimine devam eden 50 öğrenci ile
yürütülmüştür. Ölçme aracı olarak 15 madde ve tek faktörden oluşan Geleceğe Yönelik Beklenti
Ölçeği ile 45 madde ve 8 faktörden oluşan Mesleki Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Tarama modelinde
yürütülen araştırmada, elde edilen nicel veriler üzerinde betimsel istatistik, Pearson korelasyon
katsayısı ve Spearman korelasyon katsayısı değerleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde
edilen bulgular doğrultusunda; Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2016-2017
öğretim yılında pedagojik formasyon eğitimine devam eden öğrencilerin geleceğe yönelik
beklentilerinin ve mesleki kaygı düzeylerinin düşük olduğu, geleceğe yönelik beklentileri ile
mesleki kaygı düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Geleceğe Yönelik Beklenti, Mesleki Kaygı, Formasyon, Öğretmen Adayı.
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Examination of Future Expectations and Occupational Anxiety Levels of Pedagogical
Formation Students’
Abstract
The teachers of shaping up the society’s future are one of the most important members of education
institution and system. While taking attention to the teachers in this position, it is seen remarkably to hope
of the future, satisfaction of the profession. The aim of this research is to determine the future expectations
levels and occupational anxiety levels of the pedagogical formation students and determine whether there is
a relationship between future expectations and occupational anxiety levels and if so determine the direction
of this relationship. The study was conducted with 50 students who are continuing pedagogical formation
educations in Mustafa Kemal University Faculty of Education in the 2016-2017 academic years. As data
collection tool, Future Expectation scale consisting of 15 items and one factor and the Occupational
Anxiety Scale consisting of 45 items and 8 factors were used. Descriptive statistics, Pearson correlation
coefficient and Spearman correlation coefficient values were examined on the quantitative data obtained in
the study conducted in the survey model. According to findings of research, it has been determined that the
students who are continuing in pedagogical formation education during the 2016-2017 academic year in
Mustafa Kemal University Faculty of Education have a low level of future expectations and occupational
anxiety levels and there is no significant relationship between future expectations and occupational anxiety
levels.
Keywords: Future Expectation, Occupational Anxiety, Formation, Teacher Candidate.
1.

Giriş

Bireyin geleceğini şekillendirmede meslek seçimi çok önemlidir. Özellikle üniversite öncesinde planlanan
meslek tercihleri ile yaşama yön verilmektedir. İcra edilirken mutlu olunan, zevk alınan, toplum tarafından
değer verilen meslek, bireyin mesleğinde başarılı, topluma yararlı olmasını sağlar (Kılcan, Keçe ve Çepni,
2011). Bireyin beklentileri, aile ve sosyal çevre gibi etkileşimde bulunulan ortamlarda şekillenir. Bu
beklentileri şekillendiren en büyük etkenler arasında; bireyin kişilik özellikleri, ebeveyn iletişimi, bireyin
yetişme tarzı, kendini gerçekleştirme düzeyi, sosyallik düzeyi ile okulda edindiği mesleki bilgi düzeyinin iş
hayatında yeterli olma düzeyi olarak sayılabilir (Şanlı ve Saraçlı, 2015). Bunun yanı sıra yaşam koşullarına
bağlı nedenlerden toplumun bireylerden beklentileri hızlı şekilde değişirken bireylerin geleceğe yönelik
beklentileri de buna bağlı olarak değişmektedir (Tuncer, 2011).
Diğer meslekler ile kıyaslandığında öğretmenlik mesleğine toplumda ayrı bir önem verilmekte, toplumu
oluşturan bireylerin mesleki, kültürel, ahlaki gelişimlerinde en büyük pay sahibinin öğretmenler olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle toplumun geleceğini şekillendiren öğretmenler, eğitim kurumunun ve sisteminin
en önemli ögelerinden biridir (Arslan, 2005). Öğretmenlerin bu konumu dikkate alındığında mesleki
memnuniyetleri, geleceğe yönelik beklentileri önemli görülmektedir. Öğretmenlerin beklenti düzeylerini
etkileyen birçok etmen varken bunlardan en önemlileri arasında öğrenciler bulunmaktadır. Öğrencilerin
tutum ve davranışları öğretmenlerin beklentilerinde etkilidir. Özellikle bayan öğretmenler ile kıdemli
öğretmenlerin beklenti düzeylerinde daha büyük etkiye sahiptir (Öztürk, Şahin ve Koç, 2002).
Öğretmen adaylarının ideal meslek olarak ve bilinçli olarak öğretmenliği tercih etmiş olmaları, mesleki
yaşantılarında başarılı olmalarında büyük katkıya sahiptir. Eğitim fakültesinde öğrenim gören öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğini, bölümlerini tercih ederken ideal meslek olarak görmemeleri, bu
bireylerin gelecek beklentilerini olumsuz etkilemektedir (Bursal ve Buldur, 2016). Meslek seçiminde birey
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun meslek seçiminde, seçilen meslek ile ilgili iş olanakları da dikkate
alınmalı, bu durum göz ardı edilmemelidir. Bunun yanında son yıllarda iş alanlarının popülerliği, meslek
gruplarının iş bulma olasılıkları, arz-talep dengesi çok hızlı değişmektedir. Üniversiteye yeni başlayan bir
öğrencinin mezun olana kadar geçen süre içerisinde dahi tercih ettiği mesleğin geçerliliği ve iş olanakları
önemli ölçüde değişebilmektedir.
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Mesleki açıdan düşünüldüğünde mezuniyet sonrası uygun yerleştirmelerin yapılamaması mutsuz kitlelerin
oluşmasına neden olmakta bu durum da bireylerin gelecek beklentilerini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir (Tuncer, 2011). Son yıllarda artan nüfus ve işsizlik ile birlikte üniversiteden mezun
olanların dilediği mesleklerde iş bulmakta zorlandığı ve bu durumun bireyin aile ve sosyal çevresini de
etkilediği görülmektedir (Şanlı ve Saraçlı, 2015).
Günümüzde eğitim fakültesi mezunu konumunda olup henüz mesleğini icra edemeyen birçok öğretmen
olduğu bilinmektedir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte, eğitim fakültesi haricindeki fakültelerden
mezun olanların tezsiz yüksek lisans veya pedagojik formasyon eğitimi programları sayesinde öğretmen
olabilmeleri dikkat çekici olanlarıdır. Bunun yanı sıra ülkemizde üniversite sayısındaki ve bu üniversitelere
bağlı eğitim fakültelerinin sayısındaki artış da atama bekleyen öğretmen sayısının fazla olmasının nedenleri
arasındadır.
Pedagojik formasyon eğitimi alan bireyler çoğunlukla öğretmenlik mesleği edinmek amacıyla bu eğitimi
almakta ve mesleki açıdan gelecek ile ilgili beklentileri bulunmaktadır. Akman (1992)’a göre ailesinden
ayrılarak bağımsızlığa yönelmiş, belli bir iş sahibi olmak amacıyla çaba içerisinde olan öğrencilerin
gelecekten beklentilerinin olması oldukça normaldir. Gelecek beklentisini karşılayamayan birey haliyle
gelecek kaygısı yaşayabilmektedir. Kaygı düzeyi yüksek olan öğretmen adayı görevini başarılı bir şekilde
yürütüp yürütemeyeceği ile ilgili endişe yaşar. Bu endişe mesleki yaşamında başarısızlığa neden olabilir
(Çubukçu ve Dönmez, 2009).
Zaman içerisinde toplumun öğretmenlik mesleğine olan bakış açısında da olumlu ve olumsuz yönde
değişiklikler olmuştur. Toplumun öğretmenlik mesleğine bakış açısının yanında öğretmenlerin içinde
bulundukları çalışma koşulları, özlük hakları, karşılaşılan zorluklar gibi sebeplerin yanında öğretmenlerin
yaşadıkları gelecek ile ilgili kaygılar, mutsuzluk duyguları bireylerde kendini işe verememe, dikkatini
toplayamama, isteksizlik gibi sonuçlara neden olabilmekte, dolayısıyla öğretmen adaylarının mesleki
olarak geleceğe yönelik beklentilerini olumsuz etkileyebilmektedir (Ceyhan, 2004).
Araştırmanın amacı

1.1.

Bu araştırmanın amacı pedagojik formasyon öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti düzeyleri ile mesleki
kaygı düzeylerini belirlemek, geleceğe yönelik beklentileri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında ilişki olup
olmadığını, varsa bu ilişkinin yönünü belirlemektir.
Yöntem

2.

Tarama modelindeki bu araştırma ile hedef kitlenin geleceğe yönelik beklenti ile mesleki kaygı özellikleri
bakımından var olan mevcut durumları ortaya çıkarılmaya çalışılmış, ölçekler kullanılarak nicel veriler elde
edilmiştir.
Çalışma grubu

2.1.

Araştırma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2016-2017 öğretim yılında pedagojik
formasyon eğitimine devam eden 50 öğrenci ile yürütülmüştür.
Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler cinsiyet ve yaş grubu bakımından değerlendirilmiştir.
Tablo1.
Çalışma grubunun cinsiyet ve yaş grubu bakımından betimsel istatistik sonuçları

N
%

88

Cinsiyet
Erkek
Kadın
25
25
50
50

20-24
25
50

Yaş Grubu
25-29
15
30

30 ve üzeri
11
20
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Erkek ve kadınların sayılarının eşit olduğu, yaş grubu bakımından ise çoğunluğun 20-24 yaş grubundan
oluştuğu bu yaş grubunu takip eden 25-29 yaş grubu ve 30 yaş ve üzeri öğrencilerin olduğu anlaşılmıştır.
Veri toplama araçları

2.2.

2.2.1. Geleceğe Yönelik Beklenti Ölçeği.
Tuncer (2011) tarafından yükseköğretim öğrencilerine yönelik geliştirilen ölçeğin Cronbach Alpha değeri
0.84’dür. Ölçek tek faktörlü 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri “Hiç Katılmıyorum” ile
“Tamamen Katılıyorum” arasında değişen seçeneklerde 5’li Likert tipindedir. Ölçeğin puanlaması “Hiç
Katılmıyorum=1”, “Katılmıyorum=2”, “Kararsızım=3”, “Katılıyorum=4”, “Tamamen Katılıyorum=5”
şeklindedir. Ölçeğin araştırmacılar tarafından çalışma grubuna uygulanması sonucu Cronbach Alpha değeri
ise 0,83 olarak bulunmuştur.
2.2.2. Mesleki Kaygı Ölçeği.
Cabı ve Yalçınalp (2013) tarafından öğretmen adaylarına yönelik geliştirilen, 45 maddeden ve 8
faktörden oluşan ölçeğin Cronbach Alpha değerleri 0,95’dir. Ölçeğin faktörleri; “Görev Merkezli Kaygı
(14 madde, α=0.94)”, “Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı (7 madde, α=0.88)”, “Öğrenci / İletişim Merkezli
Kaygı (6 madde, α=0.90)”, “Meslektaş ve Veli Merkezli Kaygı (5 madde, α=0.82)”, “Kişisel Gelişim
Merkezli Kaygı (4 madde, α=0.85)”, “Atanma merkezli Kaygı (3 madde, α=0.82)”, “Uyum Merkezli Kaygı
(3 madde, α=0.77)”, ve “Okul Yönetimi Merkezli Kaygı (3 madde, α=0.67)” şeklindedir. Ölçek maddeleri
“Çok Kaygılanıyorum” ile “Kaygılanmıyorum” arasında değişen seçeneklerde 5’ li Likert tipindedir. Ölçek
maddelerine verilen cevaplar, “Çok Kaygılanıyorum=1”, “Oldukça Kaygılanıyorum=2”, “Kısmen
Kaygılanıyorum=3”, “Çok Az Kaygılanıyorum=4”, “Kaygılanmıyorum=5” şeklinde puanlanmıştır.
Ölçeğin araştırmacılar tarafından çalışma grubuna uygulanması sonucu ölçeğin tamamının Alpha
güvenirlik değeri 0,98 olarak bulunmuştur. Alt faktörlere ilişkin güvenirlik analizi sonuçlarına göre ise
Cronbach Alpha değerleri “Görev Merkezli Kaygı için α=0.93”, “Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı için
α=0.90”, “Öğrenci / İletişim Merkezli Kaygı için α=0.95”, “Meslektaş ve Veli Merkezli Kaygı için
α=0.93”, “Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı için α=0.87”, “Atanma merkezli Kaygı için α=0.91”, “Uyum
Merkezli Kaygı için α=0.78”, ve “Okul Yönetimi Merkezli Kaygı için α=0.92” hesaplanmıştır.
2.3.

Verilerin analizi

Tarama modelinde yürütülen araştırmadan elde edilen nicel veriler üzerinde;
Her bir ölçekten elde edilen puan dizisi değerlendirilerek ölçeğin ölçmek istediği özellik bakımından
katılımcıların hangi düzeyde olduğunu tespit etmede,


Geleceğe
Yönelik Beklenti Ölçeği’nin puanlaması
Hiç Katılmıyorum=1.00-1.79,
Katılmıyorum=1.80-2.59,
Kararsızım=2.60-3.39,
Katılıyorum=3.40-4.19
ve
Tamamen
Katılıyorum=4.20-5.00 şeklindedir.



Mesleki Kaygı Ölçeği’nin puanlaması Çok Kaygılanıyorum = 1.00-1.79, Oldukça
Kaygılanıyorum=1.80-2.59, Kısmen Kaygılanıyorum = 2.60-3.39, Çok Az Kaygılanıyorum = 3.404.19, Kaygılanmıyorum = 4.20-5.00 şeklindedir.



Grubu ve veri setini tanımlamak için betimsel istatistik analizi,



Verilerin parametrik testlere uygunluğunu tespit etmek için çarpıklık ve basıklık katsayıları ile
ortalama, ortanca, tepe değeri verileri,

Verilerin dağılımlarına bağlı olarak,


Geleceğe yönelik beklenti ile görev merkezli kaygı, kişisel gelişim merkezli kaygı, atanma
merkezli kaygı, uyum merkezli kaygı alt boyutları arasında Pearson korelasyon katsayısı değerleri,
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Geleceğe yönelik beklenti ile mesleki kaygı ölçeği, ekonomik/sosyal merkezli kaygı öğrenci /
iletişim merkezli kaygı, meslektaş ve veli merkezli kaygı, okul yönetimi merkezli kaygı alt
boyutları arasında Spearman korelasyon katsayısı değerleri incelenmiştir.

Verilerin dağılımının normalliğine ilişkin yapılan analizlerde;


Çalışma grubundan elde edilen puan dizilerinden Geleceğe Yönelik Beklenti (GYB), Mesleki
Kaygı (MK) ve mesleki kaygının alt faktörleri olan “Görev Merkezli Kaygı (GMK)”,
“Ekonomik/Sosyal Merkezli Kaygı (ESMK)”, “Öğrenci / İletişim Merkezli Kaygı (ÖİMK)”,
“Meslektaş ve Veli Merkezli Kaygı (MVMK)”, “Kişisel Gelişim Merkezli Kaygı (KGMK)”,
“Atanma Merkezli Kaygı (AMK)”, “Uyum Merkezli Kaygı (UMK)”, ve “Okul Yönetimi Merkezli
Kaygı (OYMK) puanlarının dağılımlarının normalliğini tespit etmek için ortalama (X), Ortanca
(Ort.), tepe değeri (TD), standart sapma (SS) değerleri ile çarpıklık katsayısı (ÇK) ve basıklık
katsayısı (BK) değerleri incelenmiştir.

Tablo 2.
Verilerin normalliğine ilişkin analiz sonuçları
GYB
MK
GMK
ESMK
ÖİMK
MVMK
KGMK
AMK
UMK
OYMK

N
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

X
32.86
182.96
58.96
28.96
25.18
20.96
12.10
12.24
11.34
13.22

Ort.
34
185
60.50
29
27
23
13
13
11
15

TD
34
220
70
35
30
25
15
15
15
15

SS
8.05
35.52
10.75
5.88
5.82
4.84
3.04
3.06
3.08
2.85

ÇK
-0.37
-1.13
-0.97
-1.18
-1.46
-1.37
-0.81
-0.88
-0.27
-1.84

BK
0.05
1.00
0.61
2.43
2.03
1.79
-0.03
0.05
-0.69
3.21

Tabloya göre GYB, GMK, KGMK, AMK, UMK veri puanlarının kendi içinde X, Ort. ve TD değerlerinin
birbirine yakın olduğu ayrıca ÇK ve BK değerlerinin de +1 ile -1 aralığında olduğu görülmektedir. Buna
göre bu veriler arasındaki analizlerde parametrik testlerin kullanılabileceğine karar verilmiştir. MK, ESMK,
ÖİMK, MVMK, OYMK veri dağılımı için X, Ort. ve TD değerlerinin birbirine yakın olmadığı, ÇK ve BK
değerlerinin de +1 ile -1 aralığında olmadığı görülmektedir. Buna göre veriler arasında yapılacak analizler
için parametrik olmayan testlerin uygun olacağı anlaşılmıştır (Can, 2013).
3.

Bulgular

3.1.

Ölçeklerden elde edilen puanlara ilişkin bulgular

Çalışma grubunda yer alan öğrencilere uygulanan ölçeklerden elde edilen puanlar ve buna bağlı olarak
GYB ve MK düzeyleri hesaplanmıştır.
Tablo 2’ye göre öğrencilerin GYB ortalamalarının 32.86 puan düzeyinde olduğu görülmektedir. 5’li Likert
tipinde olan ölçekteki seçeneklerin aralıkları dikkate alındığında GYB Ölçeği puan ortalaması 2.19 olarak
hesaplanmış, bu değerin 1.80-2.59 (Katılmıyorum) aralığında olduğu anlaşılmıştır. Buna göre formasyon
öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti düzeyleri düşük bulunmuştur.
Tablo 2’ye göre öğrencilerin MK ortalamalarının 182.96 puan düzeyinde olduğu görülmektedir. 5’li Likert
tipinde olan ölçekteki seçeneklerin aralıkları dikkate alındığında MK Ölçeği puan ortalaması ise 4.15
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olarak hesaplanmış ve bu değerin 3.40-4.19 (Çok Az Kaygılanıyorum) aralığında olduğu anlaşılmıştır. Bu
sonuca göre formasyon öğrencilerinin mesleki kaygı düzeyleri düşük bulunmuştur.
3.2.

Korelasyona ilişkin bulgular

GYB ile GMK, KGMK, AMK, UMK verileri arasında yapılan Pearson korelasyon analizine göre;
Tablo 3.
GYB ile GMK, KGMK, AMK, UMK arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları
GYB
p
GYB
GMK
KGMK
AMK
UMK

GMK
r

p

KGMK
r

p

0,81
0,64
0,61

0.00*
0.00*

AMK
r

p

UMK
r

p

r

0,14
0.16
0.35
0.26

-0,21
-0.19
-0.12
-0.16

0.00*
0.00*
0.00*

0.58
0.70

0.00*

0.59

-

* p < .05
Elde edilen sonuçlara göre MK’nın 8 alt boyutundan normal dağılım gösteren 4 alt boyutunun kendi
aralarında anlamlı ilişki bulunmasına rağmen GYB ile MK’nın bahsedilen alt boyutları olan GMK,
KGMK, AMK, UMK arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.
GYB ile ESMK, ÖİMK, MVMK, OYMK verileri arasında yapılan Spearman korelasyon analizine göre;
Tablo 4.
GYB ile ESMK, ÖİMK, MVMK, OYMK arasında yapılan korelasyon analizi sonuçları
GYB
p
GYB
MK
ESMK
ÖİMK
MVMK
OYMK

MK
r

p

ÖİMK

ESMK
r

p

0.93
0.82
0.91
0.80

0.00*
0.00*
0.00*

r

p

r

MVMK
p
r

OYMK
p
r

0.18
0.13
0.95
0.44
0.17

-0.91
-0.21
0.00
-0.11
-0.19

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

0.71
0.82
0.74

0.00*
0.00*

0.75
0.78

0.00*

0.77

-

* p < .05
Elde edilen sonuçlara göre MK’nın 8 alt boyutundan normal dağılım göstermeyen 4 alt boyutunun kendi
aralarında anlamlı ilişki bulunmasına rağmen GYB ile MK’nın bahsedilen alt boyutları olan ESMK,
ÖİMK, MVMK, OYMK arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.
Ölçek puanları arasında yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre öğrencilerin mesleki kaygı düzeyleri
ile geleceğe yönelik beklentileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
4.

Tartışma ve Sonuç

Pedagojik formasyon öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti düzeyleri ile mesleki kaygı düzeylerinin
belirlenerek bunlar arasındaki ilişkinin araştırıldığı bu çalışmada öğrencilerin geleceğe yönelik
beklentilerinin ve mesleki kaygı düzeylerinin düşük olduğu, geleceğe yönelik beklentileri ile mesleki kaygı
düzeyleri arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Geleceğe yönelik beklentiyi
etkileyen etmenler dikkate alındığında öğretmen olma hedefi ile formasyon eğitimi alan öğrencilerin
gelecek beklentilerinin düşük olmasının sebepleri arasında öğretmen olarak atanabilme olasılıklarını zayıf
görmeleri olabilir. Buna karşın öğrencilerin özel sektörde de çalışabilme ihtimallerinin olduğu hatta bu
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ihtimalin azımsanmayacak düzeyde olduğu, devlet politikaları ile eğitimde özel sektörün önemli derecede
desteklendiği bilinmektedir. Benzer şekilde Akman (1992) araştırmasında üniversite birinci sınıf
öğrencilerinin geleceğe yönelik beklenti düzeylerinin son sınıf öğrencilerine göre yüksek olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Bireylerin beklenti düzeylerinin zaman içerisinde değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Buna göre
lisans eğitimine yeni başlayanların büyük ümitlerle eğitime başladıkları ve mezun olma, meslekte görev
alma düzeyine geldiklerinde beklentilerinin azaldığı anlaşılmaktadır.
Araştırmada formasyon öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yine araştırmada aynı öğrencilerin geleceğe yönelik beklenti düzeylerinin düşük çıktığı dikkate
alındığında, beklenti düzeyi düşük olanların fazla kaygılı olmaları beklenirken kaygı düzeylerinin düşük
çıkması bir zıtlık olarak düşünülebilir. Donmuş, Akpınar ve Eroğlu (2017) araştırmasında öğretmen
adaylarının mesleki kaygı düzeylerini yüksek bulmuştur. Kaygı düzeyi açısından bu sonucun elde edilen
sonuç ile benzerlik göstermediği anlaşılmaktadır. Çubukçu ve Dönmez (2009) ise öğretmen adaylarının
göreve karşı kaygılarının fazla, ben merkezli kaygılarının düşük olduğunu ifade etmiştir. Taşğın (2006) ise
kaygı düzeyini cinsiyet açısından incelemiş ve bayan beden eğitimi öğretmen adaylarının erkeklere göre
daha kaygılı olduğunu ifade etmiştir. Bu araştırma sonuçlarından farklı olarak Bozdam ve Taşğın (2011)
ise beden eğitimi öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin genel olarak orta derecede olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlar incelendiğinde kaygı düzeyinin öğrenciler arasında
genellikle tutarlı olmadığı, farklı hedef kitledeki öğrencilerde farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir.
Çalışmada formasyon öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentileri ile mesleki kaygı düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun aksine beden eğitimi öğretmen adayları ile
Kalemoğlu Varol, Erbaş ve Ünlü (2014) tarafından yapılan çalışmada mesleki kaygı düzeyleri ile
öğretmenlik mesleğine karşı tutum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kaygı düzeylerinde
olduğu gibi bahsi geçen iki değişken arasında ilişki bakımından farklı çalışmalardan farklı sonuçların elde
edildiği anlaşılmaktadır.
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Bu araştırmanın amacı, Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanındaki makalelerin
tematik, metodolojik ve istatistiksel çözümleme teknikleri açısından analizi yoluyla bir durum
değerlendirmesi yapmaktır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman
incelemesi yoluyla toplanmış olup betimsel ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Dergide eğitim
bilimleri alanında yayınlanan 181 makalenin analizi yapılmıştır. Makalelerin analizi, “Yayın
Sınıflama Formu” kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Makalelerin konusu, yöntemi, veri toplama
araçları, örneklemi ve veri analiz yöntemleri boyutlarını kapsayacak şekilde analizi
gerçekleştirilmiştir. Tablolarda elde edilen verilerin frekanslarına yer verilmiş, buna bağlı olarak da
veriler çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, en fazla yayının sırasıyla Hacettepe Üniversitesi,
Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi görev yapan bilim insanları tarafından yapıldığını
göstermektedir. Ayrıca eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin daha çok EYDPE
anabilim dalında yapıldığı, nicel araştırma yöntemleriyle yapılan çalışmaların çoğunlukta olduğu,
örneklem kitlelerinin daha çok öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmalarda model olarak
çoğunlukla tarama modeli, istatistiksel verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz, t-testi ve
ANOVA analizleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır.
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İncelenmesi: Eğitim ve Bilim Dergisi Örneği

Analysis of the Articles Published in the Field of Educational Sciences in Turkey: An
Example of Education and Science Journal
Abstract
The aim of this research is to make a case assessment of the articles in the field of educational sciences in
Journal of Education and Science by analyzing through thematic, methodological and statistical analysis
techniques. The data of the study were collected through qualitative research methods through a
document review and subjected to descriptive and content analysis. 181 articles published in journal in the
field of educational sciences have been analyzed. Within this scope, “article classification form” was used
for the analysis of the articles determined. The articles were analyzed in terms of content analysis,
including the subject of the article, methodology, data collection tools, sampling and data analysis methods
dimensions. The obtained data analyzed on the basis of the frequency and the data were presented in the
tables. The results of the research show that most of the publications were made by scholars working in
Hacettepe University, Ankara University and Gazi University respectively. Besides, it is seen that articles
published in the field of educational sciences were mostly carried out in the department of Educational
Administration, Supervision, Planning and Economy (EASPE), the majority of studies were conducted by
quantitative research methods and the sample sizes were mostly composed of students. It has been
determined that survey model was mostly used as a research model and descriptive, t-test and ANOVA
analyzes were used predominantly in statistical data analysis.
Keywords: Research Tendencies, Education Science Researches, Article Review, Content Analysis.
1.

Giriş

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki temel ölçütlerden biri, o ülkede bulunan
üniversitelerin ürettikleri bilimsel bilgi yeterliğidir. Bilimsel bilgiyi üretmenin yolu olan bilimsel
araştırmaların analiz edilmesi o konunun derinliği ve yaygınlığı hakkında bilgiler verirken, ilgili alanın
genel görünümünü de ortaya çıkarmaktadır (Al, 2008, s. 4). Eğitim sistemine kuramsal dayanaklar
oluşturma, politikalar kazandırma ve uygulamalar geliştirmede önemli bir rolü bulunan eğitimle ilgili
yapılan bilimsel araştırmalar, eğitim alanına özgü araştırma süreçleri doğrultusunda yapılır ve farklı
yöntemlerle veriler elde edilir. Sonrasında bu veriler sistemli olarak kaydedilir, analizleri gerçekleştirilir ve
yayımlanır (Mortimore, 2000). Bu araştırmaların bir kısmı eğitim reformlarına katkı sağlarken, bir kısmı da
alanyazını yeniden gözden geçirerek önceden yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların sınanmasına
yönelik gerçekleştirilir. Yapılan tüm bu araştırmalar, eğitimin niteliğini ve işlevselliğini arttırmak ve aynı
zamanda eğitim alanına ve araştırmacılara katkı sağlamak amacıyla yapılır (Karadağ, 2009).
Günümüzde eğitim bilimleri alanında hemen her konu ile ilgili birbirinden bağımsız çok sayıda çalışma
yapılmaktadır. Yapılan çalışmaların alana ve araştırmacılara yapacağı katkı son derece önemli bir nokta
iken bu çalışmaları sınıflandırma, eğilimleri ve araştırmaların sonuçlarına dayalı değerlendirmeler yapma
da bir o kadar önemlidir. Bazen alanda yapılan çalışma sayısının fazlalığı bazı sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bir konudaki çalışmaların sonuçları birbirini desteklediği gibi birbiri ile çelişkili sonuçlar da
ortaya çıkarabilmektedir. Herhangi bir konuda araştırma yapanlar o konuyla ilgili araştırmaların hepsine
ulaşmakta zorlanmakta veya onlara ulaşmak için çok zaman harcamaktadırlar (Göktaş ve diğ., 2012). Bu
nedenle eğitim bilimleri ile ilgili araştırmalar incelenerek hangi konularda çalışmalar yapıldığının
belirlenmesi, derinlemesine analizlerin yapılması araştırmacılara kolaylık sağlayacaktır (Karadağ, 2009).
Dergilerde yayınlanan makalelerin farklı yöntemler kullanılarak içerik analizlerinin yapıldığı
görülmektedir. Bu yöntemlerden biri, benzer temalı farklı dergilerde yer alan makalelerin içerik analizi
yapılarak karşılaştırıldığı çalışmalardır. Ayrıca, bir veya daha fazla dergide yayınlanmış makalelerin belirli
konular açısından ele alındığı çalışmalar da yer almaktadır. Makale analiz yöntemlerinden bir diğeri de,
herhangi bir akademik dergide bulunan makalelerin içerisinden rastgele seçilen makalelerin analizlerinin
yapıldığı çalışmalardır. Daha önce içerik analizi uygulanarak yapılmış çalışmaların tekrar yenilenerek
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yapıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmada da kullanılan bir başka yöntem ise, belirli bir
akademik derginin içeriğinde bulunan makalelerin içerik analizine tabi tutulduğu çalışmalardır (Kaya,
Fışkın ve Nas, 2013). Bu araştırmada “Eğitim ve Bilim Dergisi”nde yayınlanan makaleler belirlenen
kategoriler kapsamında sınıflandırılmış, elde edilen veriler içerik analizi yapılarak araştırmacıların bilgisine
sunulmuştur.
Araştırma konusu ile ilgili ülkemizde yapılan benzer çalışmalar incelendiğinde; Ulutaş ve Ubuz, (2008),
Eğitim Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlköğretim Online E-Dergi
ve TED Eğitim ve Bilim Dergisi’nde Türkiye’de matematik eğitimi alanında yapılmış 129 makaleyi
incelemiş, genel bir değerlendirme sunmuşlardır. Araştırmada, çalışmaların çoğunluğunun deneysel
çalışmalar olduğu, nicel yöntemlerle, test ve anket kullanarak yapıldığı belirlenmiştir. Örneklem
kategorisinde en fazla ilköğretim öğrencileri ve öğretmen adaylarının yer aldığı, araştırma başlıkları
kategorisinde en fazla bilişsel, duyuşsal boyutlar ve öğretim yöntemleri konularının yer aldığı
belirlenmiştir. Çiltaş, Güler ve Sözbilir’in (2012) yaptıkları çalışmada da yine Türkiye’deki matematik
eğitimi üzerine yazılan makaleler içerik analizine tabi tutulmuştur. 1987–2009 yılları arasında ulaşılabilen
kaynaklardan, 27’si ulusal, 5’i Web of Science SSCI indeksinde bulunan uluslararası toplam 32 farklı
dergide matematik eğitimi alanında yayınlanan toplam 359 araştırma incelenmiştir. Araştırmaya göre,
matematik eğitimi araştırmalarının 2002 yılından itibaren artış olduğu belirlenmiştir. En çok kullanılan
araştırma modelinin nicel araştırmalar olduğu, çalışmalarda tek veri toplama aracının daha çok kullanıldığı,
en fazla çalışılan araştırma konusunun öğrenme çalışmaları olduğu, veri analiz yöntemi olarak en fazla
yüzde ve frekans tablolarının kullanıldığı belirlenmiştir. Arık ve Türkmen (2008) tarafından Türkiye’de
yayımlanan ve aynı zamanda SSCI’te indekslenen eğitim bilimleri alanındaki dergilerde yayınlanmış
çalışmalara yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada eğitimle ilgili makaleler nitelik ve
niceliklerine göre incelenmiş ve araştırma sonucunda söz konusu dergilerde en fazla eğitim teknolojisi
alanında makale yayımlandığı ve betimsel araştırmaların ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Gülbahar ve Alper
(2009) tarafından yapılan bir araştırmada Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET)
dergisinde 2003- 2007 yılları arasında yayımlanan eğitim teknolojileri ile ilgili makaleler analiz edilmiştir.
Bu araştırmada, makalelerin araştırma yöntemleri, konuları, veri toplama yöntemleri, kaynakları gibi
özelliklerine bakılarak inceleme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, nicel araştırma yöntemleriyle daha fazla
araştırma yapıldığı ve örneklem grubunun daha çok yükseköğretim düzeyinde oluşturulduğu belirlenmiştir.
Karadağ (2010) yaptığı çalışmada, eğitim bilimleri alanında Türkiye’de yapılan doktora tezlerini ele almış,
tezlerde kullanılan araştırma modellerinin niteliği ve yapılan analitik hataları belirlemeye çalışmıştır.
Araştırmada, en çok başarı ve tutum temalarının çalışıldığı, yapılandırmacı öğrenme ve ilk okuma-yazma
öğretimi konularının sık çalışılan temalar arasında olduğunu, tezlerde çalışılan bir kısım temaların eğitim
bilimleri alanıyla ilişkisinin bulunmadığını ve 211 doktora tezi çalışmasından 73’ünün öğretim yönteminin
deneme çalışması olduğu belirlenmiştir. Erdem (2011) 2005–2006 yılları arasında sadece Türkiye’de
eğitim bilimleri alanında ne tür araştırmaların yapıldığını, hangi araştırma modelinin kullanıldığını, tercih
edilen örneklem alma teknikleri, veri toplama araçları ve veri çözümlemede kullanılan istatistiksel
tekniklerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla betimsel bir analiz çalışması gerçekleştirmiştir.
Çalışma kapsamında incelenen makalelerin çoğunluğunun betimsel araştırma türünde olduğu ve en fazla
olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, veri çözümleme
tekniği olarak en fazla betimsel analizlerin, t-testi ve ANOVA’nın kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Göktaş ve
diğerleri (2012) tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’deki SSCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan
eğitim teknolojileri alanındaki araştırmalar yöntem açısından ele alınmış ve genel eğilimler ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada en çok araştırılan konu alanının öğretim ortamları ve teknoloji
konusu olduğu belirlenmiştir. En fazla nicel yöntemlere ve tarama modeline yer verildiği, veri toplama
aracı olarak anket kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca örneklem seçiminde amaca uygun örneklem seçim
şekli, veri analiz yöntemi olarak da betimsel analizler daha çok tercih edilmiştir. Turan, Karadağ, Bektaş ve
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Yalçın (2014) tarafından yapılan araştırmada, 2003–2013 yıllarında Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi Dergisi’nde yayınlanan makaleler çeşitli açılardan analiz edilmiş ve elde edilen sonuçların bir
değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre yayımlanan makalelerde ele alınan temaların
kısmen dar kapsamlı olduğunu, araştırma modeli olarak daha çok tarama modelinin kullanıldığını ve
istatistiksel veri çözümleme işlemlerinde t-testi ve ANOVA analizlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığını
söylenebilir. Selçuk, Kandemir, Palancı ve Dündar (2014) de Eğitim ve Bilim Dergisi’ndeki makalelerin
eğilimlerini belirlemek amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre en fazla
yayının Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi'nde görev yapan yazarlar olduğu, en fazla yayının, eğitim
programları ve öğretimi, eğitim yönetimi, matematik eğitimi ve fen bilimleri eğitimi alanlarında olduğu
belirlenmiştir. Nicel ve betimsel taramaya dayalı araştırmaların en fazla yayın olarak belirlendiği çalışmada
daha çok tutum, algı ve kişilik testlerinin veri toplama aracı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Örneklem
düzeyi olarak lisans düzeyinde ve 301-1000 kişilik bir örneklem aralığında çalışmaların yoğunlaştığı
görülmüştür. Verilerin analizinde ise daha çok betimsel analizlerin yapıldığı, anova ve t-testi analizlerinin
çalışmalarda yoğun bir şekilde kullanıldığı belirlenmiştir.
Yukarıda söz edilen araştırmalarda da görüldüğü gibi, çeşitli alanlarda yapılan çalışmaların konusu, nitelik
ve niceliği, kullanılan yöntem ve teknikleri bakımından içerik analizi yapılarak değerlendirilmiş; eğilimin
hangi yönlerde olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu tür çalışmalardan elde edilen sonuçların eğitim
araştırmalarına yön vermesi, araştırmacılara zaman kazandırması, araştırma bilgilerine ulaşmada kolaylık
sağlaması açısından önemli katkı sağladığı ifade edilebilir. Bu çalışmada da, Türkiye’de 1976 yılından bu
yana yayınlanan Eğitim ve Bilim Dergisi’ndeki eğitim bilimleri alanındaki makalelerin alt disiplin
alanlarına göre dağılımları, makalelerin konusu, araştırmanın modeli, örneklemi, veri toplama ve analiz
yöntemleri, yazar sayıları, yazarların bağlı oldukları kurumlar, unvanları gibi çeşitli açıdan incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu araştırma için Eğitim ve Bilim Dergisinin seçilmesinde, 2001 yılından itibaren
ülkemizde akademik yükseltmelerde makale yayınlama zorunluluğu getirilen bir indeks olan SSCI ve
ayrıca Elsevier Scopus, EBSCO, ULAKBİM gibi prestijli indekslerde taranan bir dergi olmasının yanı sıra,
Türkiye’nin saygın eğitim dergileri arasında yer alması önemli bir neden olmuştur. Eğitim bilimleri
alanındaki araştırmaların içerik ve yöntemsel eğilimlerinin belirlenmesi, bu araştırmaların kapsamlı ve
bütüncül olarak değerlendirmesi, tematik, metodolojik ve istatistiksel çözümleme teknikleri açısından
analizi yoluyla bir durum değerlendirmesinin yapılması araştırmacılara, akademisyenlere ve bu alanlara ilgi
duyan diğer kişilere veriler sunması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu araştırmayla, 2007-2014 yılları arasında Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında
yayınlanan makalelerin son yıllardaki yayın eğiliminin ve konu, yöntem, içerik gibi kategorilerde hangi
verileri sağladığının belirlenmesi ileride yapılacak olan akademik çalışmalara yol gösterici olacaktır. Bu
amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
Eğitim ve Bilim Dergisi’nde yayınlanan eğitim bilimleri alanındaki makaleler;
1. Eğitim biliminin alt disiplin alanları,
2. Konu alanı,
3. Araştırma modelleri,
4. Örneklem kitlesi,
5.
6.
7.
8.
9.

Veri toplama yöntemleri,
Veri analiz teknikleri,
Araştırmalara katılan yazar sayıları,
Dergide yayın yapan yazarların bağlı olduğu kurum,
Yazarların akademik unvanları,

açısından nasıl bir dağılım göstermektedir?
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2.

Yöntem

2.1.

Araştırma modeli

Araştırmanın modelini nitel araştırma modeli oluşturmaktadır. Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri
alanında yayımlanan makalelerin ele alındığı bu araştırmada içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi,
metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, karşılaştırılması ve metinlerden kuramsal sonuçlar çıkarılmasından oluşan bir araştırma tekniğidir (Cohen, Manion ve Morrison, 2007). Bu çalışmada içerik
analizi, bu yönlerinin yanı sıra birbirlerine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir
araya getirerek okuyucunun anlayacağı biçime dönüştürmesi nedeniyle tercih edilmiştir (Bauer, 2003;
Fraenkel ve Wallen, 2000; Yıldırım ve Şimşek, 2005).
2.2.

Çalışma grubu

Eğitim ve Bilim Dergisi, 2007 yılında 142. sayıdan itibaren SSCI tarafından dizinlenmektedir. Bu sayıdan,
2014 yılında yayınlanan 174. sayıya kadar yayınlanmış 608 makale bulunmaktadır. Tablo 1’de Eğitim ve
Bilim Dergisi’nde yayınlanan makalelerin yıllara göre sayısal dağılımı görülmektedir.
Tablo 1.
Yayınlanan tüm makalelerin yıllara göre dağılımı
Yıl

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Top

n

41

39

55

59

95

100

113

106

608

%

6.7

6.4

9

9.7

15.6

16.4

18.5

17.4

100

Tablo 1’de sayısal dağılımları verilen makalelerden 181’i eğitim bilimleri alanında yayınlanmış
makalelerdir. Bu araştırmanın evrenini, 2007 yılı ile 2014 yılları arasında eğitim bilimleri alanında
yayınlanmış 181 makale oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş ve çalışma evreninin
tamamına ulaşılmıştır. Tablo 2’de ise Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan 181
makalenin yıllara göre sayısal dağılımı görülmektedir. Eğitim Bilimleri alanında yayınlanan makalelerin
yıllara göre dağılım incelendiğinde en az yayın yapılan yılın 2007 (n=6), en fazla yayın yapılan yılın 2014
(n=31) yılı olduğu belirlenmiştir.
Tablo 2.
Eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin yıllara göre dağılımı
Yıl

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Top

n

6

16

22

25

33

21

27

31

181

%

3

9

12

14

18

12

15

17

100

2.3.

Veri toplama aracı

Eğitim ve Bilim dergisindeki makalelerin analizini yapmak için Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012) tarafından
geliştirilen “Yayın Sınıflama Formu”ndan yararlanılmıştır. Eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmaların
tümünü kapsayacak şekilde düzenlenen form üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yayın Sınıflama
Formu; Eğitim biliminin alt disiplin alanlarına göre dağılımları, makalelerin konu alanı, araştırma
modelleri, örneklem kitlesi, veri toplama yöntemleri, veri analiz teknikleri, yazar sayıları, dergide yayın
yapan yazarların bağlı oldukları kurumlar ve yazarların akademik unvanları kategorilerinden oluşmaktadır.
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2.4.

Verilerin analizi

Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi,
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak amacıyla yapılmaktadır. Betimsel
analizde özetlenen ve yorumlanan verilere, içerik analizinde daha derinlemesine bir işlem uygulanır ve
betimsel yaklaşımla ortaya çıkartılamayan kavram ve temalar, bu analiz sayesinde ortaya çıkartılabilir.
İçerik analizinde benzer özellikteki veriler, okuyucunun anlayabileceği bir biçimde belirli kavramlar ve
temalar altında bir araya getirilerek düzenlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Eğitim ve Bilim
Dergisi’nde yer alan makalelerin analizi dört aşamalı bir süreçte gerçekleştirilmiştir: (1) Adlandırma,
kodlama ve çıkarma, (2) kategori geliştirme, (3) geçerlik ve güvenirlik sağlama, (4) raporlaştırma aşaması.
2.4.1. Adlandırma, kodlama ve çıkarma aşaması.
Eğitim ve Bilim dergisindeki makalelerin analizini yapmak için 2007-2014 yılları arasında yayınlanmış 608
makalenin alfabetik sıraya göre geçici bir listesi yapılmıştır. Makaleler; Eğitim Yönetimi Denetimi
Planlaması ve Ekonomisi “EYDPE”, Eğitim Programları ve Öğretimi “EPÖ”, Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik “PDR”, Ölçme ve Değerlendirme “ÖD” harfleri ile bu dört alanın dışında kalan diğer makaleler
ise “D” harfleri ile kodlanmıştır. Her bir makalenin başına, EPÖ8, PDR29 şeklinde kodlar konulmuştur.
Örneğin EPÖ8, Eğitim Programları ve Öğretimi alanındaki 8.makaleyi göstermektedir. Bu kodlamalar
sonrasında araştırmacılar tarafından eğitim bilimi alanlarına giren makaleler; makalenin başlığı, anahtar
sözcükler, özet bölümleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş, bunun dışında kalan konular araştırma
kapsamından çıkarıldıktan sonra geriye toplam 181 makale kalmıştır.
2.4.2. Kategori geliştirme aşaması.
Bu aşamada 181 makalenin her biri dikkatlice incelenmiş ve (1) eğitim bilimlerinin alt disiplin alanlarına
göre makalelerin dağılımları, (2) makalelerin konusu, (3) araştırma modelleri, (4) araştırmanın örneklem
kitlesi, (5) veri toplama ve (6) veri analiz yöntemleri, (7) yazar sayıları, (8) dergide yayın yapan yazarların
bağlı oldukları kurumlar, (9) yazarların akademik unvanları olmak üzere dokuz kategori altında ele
alınmıştır. İncelenen makaleler ilk olarak eğitim bilimlerinin alt disiplin alanları olan Eğitim Yönetimi
Denetimi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik,
Ölçme ve Değerlendirme disiplin alanlarına göre temalaştırılmıştır. Araştırmada, incelenen makalelerde ele
alınan konulara göre de bir sınıflandırmaya gidilmiştir. Tablo konu alanı dağılımda, konu alanı sınıflaması
araştırmaların başlığı, anahtar kelimeleri, yazarların çalışma alanı dikkate alınarak yapılmıştır. Örneğin,
Okul Yönetimi konu alanı belirlenirken okul yöneticileri, okul müdürleri, okul yönetimi, eğitim yönetimi
vb. araştırma başlığı ve anahtar kelimeler dikkate alınırken, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik konu
alanı belirlenirken öğrenci devamsızlığı, sınıf rehberlik programı, okul psikolojik danışmanlığı
uygulamaları vb. araştırma başlığı ve anahtar kelimeleri dikkate alınarak sınıflandırma yapılmıştır.
Dergide en çok yayın yapılan konuların hangileri olduğu ortaya konmuştur. Bazı makalelerde birden fazla
konu üzerinde durulduğu için kodlanan konu sayısı makale sayısından yüksektir. Makalelerde kullanılan
araştırma türleri nitel, nicel, karma ve diğer şeklinde kodlanmıştır. Diğer şeklinde kodlanan araştırmalar
derleme ve nedensellik araştırmalarıdır. Makalelerde en fazla/az kullanılan veri toplama yöntemleri ayrı bir
kategori altında ele alınmıştır. Burada yazarların araştırmalarında kullandığı adlandırmaya sadık
kalınmıştır. Örneğin makalede veri toplama yöntemi, anket ya da gözlem olarak belirtilmişse kodlama buna
göre yapılmıştır. Bunun yanı sıra, bazı çalışmalarda makalenin bir yerinde kullanılan veri toplama aracı için
anket diye söz edilmişken, bir başka yerinde ölçek olduğu dile getirilmiştir. Dolayısıyla bu kategoride anket
ve ölçek aynı tema altında analiz edilmiştir. Makalelerde hangi istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı da
sınıflandırılmıştır. Bazı makalelerde birden çok istatistiksel yöntem kullanılmıştır. Bu nedenle makale
sayısına göre kodlanan istatistiksel analiz yöntemlerinin sayısı daha fazladır. Çalışma kapsamındaki
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makalelerin kaç yazar tarafından yazıldığı da ayrı bir kategoride ele alınmıştır. Ayrıca incelenen
makalelerin yazarları görev yaptığı kurumlara göre de ayrılmıştır. En çok hangi kurumda görev yapan
yazarların makalelerinin yayınlandığı ortaya konmuştur. Son olarak en çok hangi unvana sahip yazarların
makalelerinin Eğitim ve Bilim Dergisi’nde daha fazla yer aldığı ortaya konmuştur.
2.4.3. Geçerlik ve güvenirlik sağlama aşaması.
Nitel bir araştırmada geçerliğin sağlanmasında, toplanan verilerin ayrıntılı bir şekilde rapor edilmesi ve
araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açıklaması önemli ölçütlerden biridir (LeCompte ve Goetz 1982;
akt. Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu nedenle araştırmada elde edilen bulgular, ayrıntılı bir şekilde rapor
edilmiş ve daha sonra tartışılmıştır. Sonuçların güvenirliğini sağlamak için ise farklı kodlayıcıların aynı
metni aynı şekilde kodlamaları gerekmektedir (Weber, 1990; akt. Stemler, 2001). Bu araştırma iki
araştırmacı tarafından birlikte gerçekleştirilmiştir. İlk önce makalelerin hangi yönlerden içerik analizine
tabi tutulacağına ilişkin kategoriler oluşturulmuştur. Buna yönelik olarak sekiz kategori, sonrasında her bir
kategori altındaki alt temalar belirlenmiştir. Gerek kategorilerin, gerekse temaların belirlenmesi her bir
araştırmacı tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Belirlenen kategori ve temalar karşılaştırılmış,
karşılaştırmalar neticesinde büyük oranda benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Anlaşmazlığa düşülen durumlarda
tartışarak fikir birliği sağlanmış, sınıflandırmalar üzerindeki anlaşmazlıklar çözümlenmiştir. Geçerlik ve
güvenirliğin sağlanmasında değerlendirilen makalelerin araştırmacıların görüş birliğine dayalı olarak analiz
edilmesine dikkat edilmiş ve bu doğrultuda kategori ve temalara son şekli verilmiştir.
2.4.4. Raporlaştırma aşaması.
Araştırma kapsamına alınan eğitim bilimleri alanındaki makaleler, belirlenen kategoriler ve temalar
doğrultusunda analiz edilmiş; araştırma bulguları, sayısal dağılımları ve yüzde değerleri şeklinde
tablolaştırılmıştır. Bulguların sunulması sırasında tüm temalara ait verilerin sunulmasının mümkün
olamayacağından dolayı, genelde ilk üç sıradaki temalara ait frekans ve yüzdelere ilişkin açıklamalara yer
verilmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, alanyazın dikkate alınarak tartışılmıştır.
3.

Bulgular ve Yorum

Araştırmanın bulgular ve yorumlar bölümünde, Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan makalelerin
belirlenen kategoriler ve temalar doğrultusunda yapılan analizleri ve elde edilen bulgular yer almaktadır.
Tablo 3’te Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin anabilim dallarına
göre sayısal dağılımları ve yüzde değerleri incelendiğinde, Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve
Ekonomisi anabilim dalında daha fazla çalışmanın (n=78) yayınlandığı görülmektedir. Sonrasında sırasıyla
Eğitim Programları ve Öğretimi (n=61), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (n=36) Ölçme ve
Değerlendirme (n=6) gelmektedir.
Tablo 3.
Makalelerin eğitim biliminin alt disiplin alanlarına göre dağılımı
Anabilim Dalı

Frekans (n)

Eğitim Yön. Den. Plan. ve Eko.

78

Eğitim Programları ve Öğretimi

61

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

36

Ölçme ve Değerlendirme

6

Toplam

181

100
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Tablo 4’te Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin konu alanı
dağılımları gösterilmektedir. Buna göre yayınlanan makalelerin konu alanı dağılımları incelendiğinde, en
fazla çalışılan konu alanının öğrenme yaklaşımları ve eğitim yönetimi (n=15), öğretim yöntem ve teknikleri
(n=12) olduğu görülmektedir.
Tablo 4.
Makalelerin konu alanlarına göre dağılımı
Konu Alanı

Frekans (n)

Öğrenme Yaklaşımları

15

Okul Yönetimi

15

Öğretim Yön. Ve Tek.

12

Planlama-Ekonomi

12

Ölçek geliştirme

8

Liderlik

6

Tükenmişlik

5

Özyeterlilik

5

Okul kültürü

4

Öznel iyi oluş

4

Denetim

3

Eğitim Programları

3

Bağlanma

3

Öğretmen Yetiştirme

2

Çoklu Zeka Kuramı

2

Okul İklimi

2

Çatışma

2

Epistemolojik İnanç

2

Rehberlik Programları

2

Eğitim Araştırmaları

2

Örgütsel Muhalefet

2

Akademik erteleme

2

Psikolojik Danışmanlık

2

Sosyo-duygusal
öğrenme

2

Diğer

181

73

Toplam
Tablo 5’te Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin araştırma
modellerine göre dağılımlarına yer verilmektedir. Buna göre dergide yayınlanan makalelerin dağılımları
incelendiğinde, araştırmalarda nicel yöntemlerin daha fazla kullanıldığını (n=122), sonrasında nitel (n=49)
ve karma türde araştırma yöntemlerinin kullanıldığı (n=5) anlaşılmaktadır. Diğer kapsamında yer alan
çalışmalar ise şunlardır: derleme ve nedensellik yöntemi kullanılarak yapılan araştırmalardır.
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Tablo 5.
Makalelerin araştırma modellerine göre dağılımı
Araştırma
Modeli

Frekans (n)

Nicel

122

Nitel

49

Karma

5

Diğer

5

Toplam

181

Tablo 6’da Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin örneklem
kitlelerinin dağılımları sunulmuştur. Dergide yayınlanan makaleler örneklem kitleleri olarak daha çok
öğrencilerin (n=100) tercih edildiği anlaşılmaktadır. Öğrenciler kapsamına, çeşitli kademelerde öğrenim
gören (okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite) öğrenciler dahil edilmiştir. Sonrasında öğretmen
(n=37) ve yöneticilerle (n=18) çalışıldığı görülmektedir. Derleme türü çalışmalar ve doküman analizi gibi
nitel araştırmaların bir kısmı bu analize dâhil edilmemiştir.
Tablo 6.
Makalelerin örneklem kitlelerine göre dağılımı
Örneklem Kitlesi

Frekans(n)

Öğrenci/ Öğretmen adayı

100

Öğretmen

37

Yönetici

18

Öğretim Elemanı

7

Aday (Stajyer) Öğretmen

5

Denetmen

3

Veli

2

Toplam

172

Tablo 7’de Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerde kullanılan veri
toplama yöntemlerinin frekans ve yüzde dağılımları sunulmuştur. Tablo incelendiğinde eğitim bilimleri
alanında yayınlanan makalelerde en fazla kullanılan veri toplama yöntemi olarak anket/ölçek (n=121),
görüşme (n=33) ve doküman (n=23) kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 8’de Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerde kullanılan veri
analizi tekniklerinin dağılımları sunulmuştur. Buna göre, Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri
alanında yayınlanan makalelerde en fazla kullanılan ilk üç veri analiz tekniğinin sırasıyla; betimsel (n=64),
t-testi (n=43), ANOVA (n=42) olduğu görülmektedir. Bazı makalelerde birden fazla istatistiksel yöntem
kullanıldığı görülmüştür. Bu yüzden kodlanan istatistiksel analiz yöntemlerinin sayısı makale sayısından
daha fazladır.
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Tablo 7.
Makalelerde kullanılan veri toplama yöntemlerine göre dağılım
Veri Toplama Yöntemleri

Frekans (n)

Anket/Ölçek

121

Görüşme

33

Doküman

23

Gözlem

1

Diğer

3

Toplam

181

Tablo 8.
Makalelerde kullanılan veri analizi tekniklerine göre dağılım
Veri Analiz Teknikleri

Frekans (n)

Betimsel [f, %, X, S]

64

t- testi

43

ANOVA

42

Korelasyon

38

Faktör Analizi

21

Betimsel [Nitel] Analiz

19

İçerik Analizi

13

Regresyon

11

Çoklu Regresyon

11

Mann Whitney-U

10

MANOVA

9

Kruskal Wallis

7

Wilcoxon Signed Rank

3

ANCOVA

3

Path analizi

3

Toplam

297

Tablo 9’da Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin yazar sayılarının
dağılımları sunulmuştur. Söz konusu dergide eğitim bilimleri alanında yayınlanan makaleler yazar sayıları
açısından incelendiğinde tek yazarlı makalelerin daha fazla (n=94) olduğu, sonrasında 2 yazarlı (n=55) ve 3
yazarlı (n=20) makalelerin geldiği görülmektedir. Çok yazarlı çalışmalara daha az yer verilmiştir.
Eğitim ve Bilim Dergisi'nde eğitim bilimleri alanında en çok yayın yapan yazarların bağlı olduğu kurumun
Hacettepe Üniversitesi (n=25), olduğu görülmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nden sonra en fazla yayın
yapan üniversitelerin sırasıyla Ankara Üniversitesi (n=22), Gazi Üniversitesi (n=18) olduğu Tablo 3’de
görülmektedir. Tüm kurumlara yer vermek mümkün olmadığından, tabloda frekansı en az üç (3) olan
kurumlara kadar yer verilmiş, frekansı daha az olan kurumlar “diğer kurumlar” başlığı altında toplanmıştır
(Tablo 10).
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Tablo 9.
Makalelerin yazar sayılarına göre dağılımı
Yazar Sayısı

Frekans (n)

1 yazarlı

94

2 yazarlı

55

3 yazarlı

20

4 yazarlı

10

5 ve üzeri

2

Toplam

181

Tablo 10.
Dergide yayın yapan yazarların bağlı olduğu kurumlar
Üniversiteler

Frekans (n)

Hacettepe Üniversitesi

25

Ankara Üniversitesi

22

Gazi Üniversitesi

18

Ege Üniversitesi

8

Yıldız Teknik Üniversitesi

6

ODTÜ

6

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

5

Anadolu Üniversitesi

5

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

4

Kırıkkale Üniversitesi

4

Dokuz Eylül Üniversitesi

4

Kocaeli Üniversitesi

4

Pamukkale Üniversitesi

4

Muğla Üniversitesi

4

Sakarya Üniversitesi

4

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

4

Mersin Üniversitesi

4

Marmara Üniversitesi

4

Fırat Üniversitesi

4

Çukurova Üniversitesi

4

Uludağ Üniversitesi

3

Çanakkale On sekiz Mart
Üniversitesi

3
3

Çankırı Karatekin Üniversitesi

3

Atatürk Üniversitesi

3

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3

Başkent Üniversitesi

3

Artvin Çoruh Üniversitesi

3
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Tablo 10.
Dergide yayın yapan yazarların bağlı olduğu kurumlar (devamı)
Üniversiteler

Frekans (n)

Erciyes Üniversitesi

3

Diğer Kurumlar

144

Toplam

311

Tablo 11’de Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin yazarlarının
akademik unvanlarına göre dağılımı gösterilmektedir. Dergide eğitim bilimleri alanında yayınlanan
makaleler yazarların akademik unvanları açısından incelendiğinde yazarların içinde yardımcı doçentlerin
(n=127) görünür bir şekilde fazlalığı dikkati çekmektedir. Sonrasında makale yazarı olarak doçent (n=65)
ve doktor (n=34) unvanlı akademisyenlerin yer aldığı görülmektedir.
Tablo 11.
Makale yazarlarının akademik unvanlarına göre dağılımı
Akademik unvan

Frekans (n)

Yrd. Doç. Dr

127

Doç. Dr.

65

Dr.

34

Prof.Dr.

32

Araş. Gör.

32

Doktora öğrencisi

11

Uzman

7

Yüksek lisans öğrencisi

5

Okutman

1

Toplam

314

4.

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Eğitim ve Bilim Dergisi’nde 2007–2014 yılları arasında eğitim bilimleri alanında
yayımlanan 181 makalenin eğitim biliminin alt disiplin alanlarına göre dağılımları, makalelerin konusu,
araştırma modelleri, araştırmanın örneklemi, veri toplama ve veri analiz yöntemleri, yazar sayıları, dergide
yayın yapan yazarların bağlı oldukları kurumlar, yazarların akademik unvanlarını içerik analizi yoluyla
ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Eğitim ve Bilim Dergisi’nde eğitim bilimleri alanında yayınlanan makalelerin anabilim dallarına göre
sayısal dağılımlarına bakıldığında, yayınlanan çalışmaların daha çok EYDPE anabilim dalında yapıldığı,
sonrasında ise EPÖ, PDR ve ÖD alanında makalelerin olduğu; incelenen 181 makalede öğrenme
yaklaşımları, eğitim yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, planlama-ekonomi konu alanları en çok
çalışılan konu alanları arasında yer aldığı görülmektedir. Arık ve Türkmen’in (2008) Türkiye’de eğitim
bilimleri alanında yayımlanan ve SSCI’da taranan dört dergide (Eurasian Journal of Educational Research,
The Turkish Online Journal of Educational Technology, Hacettepe University Journal of Education,
Education and Science) 2008 yılında yayınlanan makaleleri nitelik ve niceliğine göre değerlendirdikleri
çalışmalarında ise en çok Eğitim Teknolojileri alanındaki makalelere rastlanmaktadır. Daha sonra sırasıyla
Fen Bilimleri Eğitimi, EYDPE, PDR ve Öğretmen Yetiştirme alanlarında yazılan makaleler bulunmaktadır.
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Tarafımızdan yapılan çalışmada Eğitim Teknolojileri ve Fen Bilimleri Eğitiminin kapsam dışında tutulduğu
göz önüne alındığında her iki araştırmada da EYDPE alanında yapılan çalışmaların daha fazla olduğu
görülmektedir. Örücü ve Şimşek’in (2011) de belirttiği gibi eğitim yönetimi alanı son yıllarda dünyada ve
Türkiye’de kuram ve uygulama açısından önem kazanan bir bilim alanıdır. Dolayısıyla bu alanda yapılan
çalışmalarda da bir artışın söz konusu olması beklenen bir durumdur.
Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan makalelerde hangi modellerin kullanıldığına bakıldığında, büyük bir
çoğunluğun nicel araştırma yöntemleriyle yapıldığı, sonrasında sırasıyla nitel çalışmaların olduğu, karma
yöntem çalışmalarının toplamda çok az bir oranında olduğu görülmektedir. Nicel ve nitel yöntemlerin
birlikte kullanıldığı karma çalışmalar yurtdışında azımsanmayacak oranda kullanılırken, Türkiye’de bu tür
çalışmalara çok az yer verildiği bu sonuçlardan da anlaşılmaktadır. Elde edilen bu bulguların, Aydın, Erdağ
ve Sarıer (2010), Çiltaş (2012), Göktaş ve diğ, (2012), Varışlıoğlu, Şahin ve Göktaş (2013), Fazlıoğulları
ve Kurul (2012) ve Arık ve Türkmen’in (2009) araştırmalarıyla benzerlik taşıdığı görülmektedir. Söz
konusu bu çalışmalarda da araştırma kapsamına alınan makalelerde nicel çalışmalara daha fazla yer
verildiği tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada ve alanyazında nicel araştırmaların çok fazla olmasının
nedenini Selçuk, Palancı, Kandemir ve Dündar (2014) şu şekilde açıklamaktadır: Nicel araştırmalarla
örnekleme daha hızlı, daha kolay ve daha rahat ulaşabilmekte, verilerin toplanması ve yorumlanması da
aynı şekilde daha kolay ve daha kısa sürede yapılabilmektedir. Nitel çalışmalarda ise daha derinlemesine ve
doğal ortamında araştırma yapılmakta, bu durum nitel araştırmaların nicel araştırmalara göre daha az tercih
edilmesinin nedeni olarak gösterilmektedir (Ekiz, 2009, s.31). Dolayısıyla araştırmacıların daha fazla
zaman ve emek harcaması gibi bir soruna yol açması nedeniyle nitel araştırmaları daha az tercih ettiği
söylenebilir.
Eğitim ve Bilim Dergisi’nde yayınlanmış makalelerde öğrenci/öğretmen adayı, öğretmen, yönetici, öğretim
elemanı, aday öğretmen, denetmen, veli, makale-tez, uzman okul olmak üzere farklı kaynaklardan veri
toplanmıştır. Makalelerde en fazla veri toplanan örneklem kitlelerini çoğunlukla öğrenci ve öğretmen
kitleleri oluşturmaktadır. İncelenen makalelerde örneklem grubu olarak daha çok öğrencilerin, sonrasında
öğretmenlerin tercih edildiği görülmektedir. Örneğin Aypay ve diğerleri (2010) tarafından yapılan
araştırmada, eğitim yönetimi dergilerinde yayımlanan makalelerde seçilen örneklem kitlelerinin öğrenci,
öğretmen ve öğretim elemanlarından oluştuğu belirlenmiştir. Yapılan başka çalışmalarda (Baş ve Özturan
Sağırlı, 2017; Göktaş ve arkadaşları, 2012; Polat, 2010; İşçi, 2013) da örneklem kitlesi olarak çoğunlukla
öğretmen ve öğrencilerle çalışıldığı görülmektedir. Araştırmacıların araştırma problemlerini çoğunlukla bu
gruplara yönelik olarak hazırlamaları ve bu gruplara ulaşmanın diğer örneklem gruplarına ulaşmaya göre
daha kolay olabileceği gibi nedenler etkili olabilir. Seçer, Ay, Ozan ve Yılmaz (2014), Türkiye`de bilimsel
araştırma yapmak için gerekli izin alma süreçlerinin uzun ve zor olduğunu; ayrıca, öğretim elemanlarının
ders yüklerinin fazla olduğunu, bu nedenle bir bilimsel çalışmaya çok fazla zaman ayıramadıklarını,
zamanı olabildiğince aza indirmeyi tercih ettiklerini belirtmektedirler. Bütün bu nedenlerin araştırmacıları
öğrencilerle çalışılmaya yönelttiğini ifade etmektedirler. Ayrıca nicel yöntemlerin tercih edildiği
çalışmalarda, araştırmacıların eğitim yöneticisi örnekleminde büyük sayılara ulaşamaması da öğrenci ve
öğretmen örneklemlerine yoğunlaşmalarına neden olmuş olabilir.
Makalelerde kullanılan veri toplama araçlarının türleri incelendiğinde; en fazla kullanılan veri toplama
araçlarının anket, sonrasında görüşme olduğu anlaşılmaktadır. Ulutaş ve Ubuz’un (2008), Varışlıoğlu
vd.’nin (2013) çalışmalarında da veri toplama aracı olarak en çok anketlerin kullanıldığı belirlenmiştir.
Anketlerin maliyetinin düşük, emek ve zaman konusunda diğer çalışmalara göre daha avantajlı ve kolay
ulaşılabilir olması, araştırmacıların bu veri toplama aracını tercih etmelerinde etken olmuş olabilir (Baş,
2005).
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Yayınlanan çalışmalarda kullanılan veri analiz yöntemleri değerlendirildiğinde, makalelerde en çok
kullanılan veri analiz yöntemlerinin betimsel analiz, t testi, ANOVA teknikleri olduğu belirlenmiştir. Balcı
ve Apaydın (2009), Göktaş vd., (2012), Turan vd. (2014), Arık ve Türkmen (2009), Şimşek vd. (2008),
Yalçın vd.’nin (2009) çalışmalarından elde edilen veriler de bu verileri destekler yöndedir. Çalışmalarda bu
analizlerin daha çok başvurulmasının nedeni olarak, incelenen özelliklerin daha az ve kolay açıklanabilir ve
yorumlanabilir olması gösterilebilir.
Bu çalışmadaki bir diğer bulgu da, araştırma kapsamındaki 181 makalenin yazar sayısının 1 ile 5 ve üstü
arasında değişmesine ilişkindir. Tek yazar tarafından yazılan makalelerin çoğunlukta olduğu görülmektedir.
Bu sonuç, Aypay vd. (2010), Varışlıoğlu, Şahin ve Göktaş (2013), Alper ve Gülbahar (2009)
çalışmalarındaki bulgularla benzerlik göstermektedir. Konu edilen çalışmaların üçünde de ortak yazarlı
çalışmaların sayısının yetersizliği dikkat çekmektedir. Bu durumun nedeni; Türkiye’de akademik
yükselmelerde tek yazarlı çalışmalara daha fazla önem verilmesi olarak gösterilebilir. Akademisyenlerin
doçentlik sınavında herhangi bir engelle karşılaşmak istemedikleri için böyle bir eğilim gösterdikleri
söylenebilir. Ayrıca, çok yazarlı makalelerin az olmasının nedeni, çalışma sürecinde yazarların görev
dağılımının açık olmayışından; dolayısıyla çalışmanın güvenirliliğinin düşmesinden kaynaklanabilir.
Eğitim ve Bilim dergisine yayınlanan makalelerin çoğunluğu, kuruluşu daha eski yıllara dayanan
Türkiye’nin köklü ve gelişmiş olarak nitelendirilebilecek olan üniversitelerinde (Hacettepe, Ankara ve
Gazi) görev yapan akademisyenlere aittir. Bu bulguya göre büyük şehirlerdeki üniversitelerde
akademisyenlerin sayısının diğer şehirlerdeki üniversitelere oranla daha fazla olmasından
kaynaklanabileceği söylenebilir. Araştırmanın bu bulgusu Arık ve Türkmen’in (2009) yaptıkları
araştırmanın bulgusuyla örtüşmektedir. Söz konusu çalışmada da eğitim bilimleri alanında yer alan
dergilerdeki makalelerin çoğunun Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi’ne bağlı akademisyenlere ait
olduğu belirlenmiştir.
Makalelerdeki yazarların akademik unvanları incelendiğinde en çok yardımcı doçent unvanlı yazarların
bulunduğu belirlenmiştir. Bu sonucun, akademik yükselme kaygısından ve doçentlik sınavında yayın
sayısının önemli olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Ayrıca mesleğin henüz başında olmanın verdiği
heyecan ve isteğin de bunda etkisi olmuş olabilir.
Araştırma bulgularına göre, Eğitim ve Bilim Dergisi’ndeki eğitim bilimleri alanındaki makalelerin
sayısında son yıllarda hızlı bir artış olduğu görülmektedir. Bu durumun eğitim bilimleri alanı açısından
olumlu bir sonuç olduğu söylenebilir. Ancak yine de diğer alanlara göre bu sayının yeterli olduğu
söylenemez. Ölçme ve değerlendirme konusunda yapılan çalışmaların diğer anabilim dallarında yapılan
çalışmalara göre daha az sayıda olduğu görülmektedir. Bu alana ilişkin tematik sayılar hazırlanabilir, nitel
çalışmalar desteklenebilir, ampirik çalışmalar metodolojik yönden güçlendirilebilir, ulusal ve uluslararası
düzeyde işbirliği yolu açılarak farklı disiplin alanlarıyla da ortak çalışmalar desteklenebilir.
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