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INTRODUCTION
CURRENT DEBATES IN
EDUCATION
If I am asked to symbolise our era with a few numbers of keywords, three of them would probably be the terms
of cognition, information and computer. The concept of “knowing” and its integral components “knowledge” and
“science”, emphasised for centuries by the humanity, have become the creative elements in all kinds of technology
throughout its centuries-long evolution from the first human history to the day. Ranging from the most primitive
tools and materials to today’s advanced technologies, the high-speed transformation of knowledge to technology
seems pretty marvellous. The greatness of our age, or in other words, of the computer age, reminded us of the
very simple reality that how quickly we produce the information and share it with so many people is also base for
how efficiently the technology is turning so fast. Today, If we can talk about the tremendous power and influence
of computer technology, we have to search its power in human beings efforts for improving its cognitive capacity
to the maximum skill.
The book Current Debates in Education is the collection of the papers about various studies in the fields of
Education in The VI. International Congress on CUDES 2018. The articles are dealt with different topics ranging
from developments in educational sciences and technologies to new perspectives about teaching and learning
strategies most of which based on cognitive skills. Achieving their goal, as is evident from the papers, the scholars
used various research designs, most of which are quantitative, qualitative or mixed methods.
The studies presented in Education section are results of intense efforts that each of which deserves being mentioned
individually. We think that it is useful and necessary for readers to remind every study here briefly.
Pelin İskender Kılıç and Nevin Özdemir in their study titled Analysis of 9th Grade History and Geography Teaching
Programs with a Multidisciplinary Approach examine whether an interdisciplinary attitude approach is used in the
teaching/learning of history and geography lessons based on 9th-grade history and geography teaching programs.
They used qualitative research method by way of collecting the data with document review.
Büşra Kurtoğlu Karataş and F. Abide Güngör Aytar in their study entitled Examination of Pre-School and Primary
School Teachers’ Knowledge Levels and Views about Environmental Education aim to examine the level of knowledge
of preschool and classroom teachers on concepts of environmental education, a new approach for providing
sustainable environmental awareness by using interview technique which is one of the qualitative research methods.
In the study entitled Problematic of Distance Education in Applied Disciplines in Turkey Mehmet Can Aktan,
Emre Özcan and Merve Deniz Pak focus on education of applied sciences via distance education applications
which extend a variety of benefits in terms of low cost of ownership, equality of opportunity in access to education,
lack of transportation to achieve education in an institution, time, capacity and limitations such as educators to
minimum level.
Ömer Çelikkol, Adnan Karaibrahimoğlu and Aytekin Tokgöz aim to develop a standard scale instrument for use
in determining the dimensions and levels of problems faced by teachers and administrators with foreign students
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in their school in their study named “The Problems Scale for Teachers and Administrators Who Have Foreign
Students in Their Schools. They use the descriptive method to gain the goal of their research.
The study by İlkay Demir and Mefıre Njoya Roukaya, titled Everyday Interpersonal Experiences of African
International Students in Turkey: A Phenomenological Study aims to explore the nature of African students’ daily
experiences in public and academic spheres. The main theme of the study is the adjustment affairs of African
Students in Turkey.
Ergin Dikme and Asiye Toker Gökçe purpose to investigate the domination perception of the teachers working
in public schools and private schools which develops during their work experiences in their study Domination
Perception in Educational Organizations. They designed the study in the phenomenological pattern.
Esra İşmen Gazioğlu and Savaş Karataş’s study Investigation of Individuation in Relation to Parents in Terms of
Demographic Factors and Differentiation of Self Among Turkish Emerging Adults intent to reach two goals: The
first is to understand the relative associations of gender, age and romantic relationship status on the five individuation
scales in relation to mother and father separately among university students. The second goal seeks to understand
possible associations between differentiation of self and individuation about parents in emerging adults.
Gamze İnan Kaya, in her study Teachers’ Perceptions Related to Classroom Management Issues, examines in-service
teachers’ perceptions on classroom management (CM) issues, specifically understand how they define difficulties
experienced in the classroom life and how they approach these situations as decision-makers in the classrooms.
E.A. Kemelbekova, J.E. Sagimbayeva, Z.Kh. Shakhputova and Zh.A. Tusselbayeva, in Aligning Learning Outcomes
to Performance Assessment in Teaching Professionally-Oriented Foreıgn Language suggest designing learning
outcomes based on Bloom’s Taxonomy and the A.B.C.D. method, as well as types of assessment for ProfessionallyOriented Foreign Language Classroom. Furthermore, the article examines how learning outcomes in combination
with performance assessment promote student learning and motivation.
Ayça Köksal Konik and Ayşegül Kılıçaslan Çelikkol in the study titled The Relationship Between Coping Styles of
Stress and Parental Bonding Among College Students aims to determine the relationship between college students’
coping styles of stress and parental bonding and to examine if parental bonding can predict coping styles of stress.
Aslı Avcı Akçalı, in her study titled Effects of the Group Work in “Textbook Analysis in Social Studies” Course
aims to evaluate the effect of group work carried out in “Textbook Analysis in Social Studies” course on the
academic achievement of the teacher candidates and their opinions about the group work. She uses quantitative
and qualitative methods mixed.
Editor April, 2018
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1

ANALYSIS OF 9TH GRADE HISTORY AND
GEOGRAPHY TEACHING PROGRAMS WITH A
MULTIDISCIPLINARY APPROACH

9. SINIF TARİH VE COĞRAFYA ÖĞRETİM
PROGRAMLARININ DİSİPLİNLERARASI BİR
YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
Pelin İskender Kılıç, Nevin Özdemir

Abstract:
This study was conducted to find out whether an interdisciplinary attitude approach is used in the teaching/learning
of history and geography lessons based on 9th grade history and geography teaching programs. In his report that he
prepared in 1924 about Turkey’s education system, John Dewey argued that history and geography lessons in schools
complemented each other and that these lessons should be taught to students by only one teacher, if possible. According
to him, geography and history are two aspects of life and while geography helps in understanding natural relations,
history enables a skill to know humanist connections and relations. History lesson should be taught in parallel with the
geography lesson and map should be used while teaching. The research data in this study were collected with document
review, which is a qualitative research method used frequently by especially historians, anthropologists and sociologists
in their studies. Document review includes the analysis of written materials which include information about the
phenomenon or phenomena to be researched. Document review enables the long term analysis of documents produced
about a research problem within a specific period of time or documents produced within different intervals and by
multiple resources on the related subject. As a result of the analysis of history and geography teaching programs, it was
found that 9th grade history and geography teaching programs are prepared with an interdisciplinary approach to a
great extent, as stated in Dewey’s report.
Keywords: History, geographic, curriculums.

1. Giriş
Öğretim programı, belirli bir derse ait öğretim-öğrenim sürecindeki tüm etkinlikleri içermektedir. Osmanlı Devleti’nde
1869’da Safvet Paşa’nın Maarif Nazırlığı döneminde Maarif-i Umumiye Nizamnamesi hazırlanmıştır. Bu nizamname
ile ilk kez ilk ve orta dereceli okulların öğretim programları belirlenmiştir. Bu öğretim programlarında tarih ve
coğrafya derslerine de yer verilmiş, yıllara göre haftalık ders saatleri düzenlenmiştir. Beş bölümden meydana gelen
nizamnamede ilk üç bölümde okullar ve okutulacak derslerle ilgili bilgi verilmektedir. Buna göre otuz iki maddeden
oluşan birinci bölümde Sıbyan, Rüştiye, İdadiyye, Sultaniyye ve son olarak Mekatib-i Âliye mektepleriyle ilgili
dersler vardır. Sıbyan mektebi programında Muhtasar Tarih-i Osmanî ve Muhtasar Coğrafya dersleri yer almıştır
ki ilkokul programında ilk kez bu derslere yer verilmiştir. Rüştiye programında ise Genel Tarih, Osmanlı Tarihi ve
Coğrafya dersi bulunmaktadır. İdadi ve Sultanilerin programlarında da Genel Tarih ve Coğrafya dersleri mevcuttur.
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9. SINIF TARİH VE COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
Pelin İskender Kılıç, Nevin Özdemir

Bu nizamname ile ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olarak Osmanlı eğitim sisteminin ilk ayrıntılı planı
yapılmış, eğitim devletin önemli görevlerinden biri olarak görülmüştür. Maarif-i Umumiye Nizâmnâmesi’nin
68-78. maddeleri ile açılması kararlaştırılan Darülmuallimat’ın hem sıbyan hem de rüştiye şubeleri programında
Osmanlı Tarihi ve Coğrafya dersleri bulunmaktadır. Ancak giriş imtihanında tarih dersinden soru sorulmamış,
coğrafyadan soru sorulmuştur (İskender, 1999: 67-79).
Çalışmaya konu olan tarih ve coğrafya öğretim programlarının incelendiği 9. sınıf, aşağı yukarı Osmanlı Devleti
eğitim sistemi içinde idadilere karşılık gelmektedir. İdadî, kelime anlamı olarak hazırlanma yeri demektir ve 1869’dan
önce pek çok okulun hazırlık sınıflarına idadi denilmiştir. İlk kez 1840’larda askerî idadiler (askerî liseler), daha
sonra da 1947’de Mekteb-i Fünun-u İdadi açılmıştır. Bunun ilk iki sınıfında coğrafya dersi olmakla birlikte tarih
dersi yoktur (Bilim, 2002:82-83). Daha sonra 1869 yılında Maarif-i Umumiye Nizâmnâmesi’yle birlikte idadiler,
orta öğretimin bir kademesi olarak ele alınmış (Kodaman, 1991: 114) ve ilk kez öğretim programları hazırlanmıştır.
Programda tarih ve coğrafya dersleri genel kültür dersleri olarak yer almıştır (Bilim, 2002:253). Sözkonusu
nizamnamede üç yıl olan öğretim süresi, 1887’de Maarif Komisyonu’nun aldığı bir kararla dört yıla çıkarılmıştır
(Kodaman, 1991: 120). İdâdî mekteplerinin müfredat programlarının yetersizliğini gidermek ve diğer öğretim
basamaklarında uygulanan programlarla uyum sağlamak üzere, özel bir komisyon tarafından “Umûm Mekâtib-i
İ’dâdîye-i Mülkiyenin İdâre-i Dâhiliyelerine Mahsûs Ta’limat” hazırlanmıştır (Altunay Şam, 2017: 188). Nitekim 13
Haziran 1892’de kabul edilen bu program ile liva merkezlerinde bulunan idadilerin beş yıl, vilayet merkezlerindeki
yatılı idadilerin ise yedi yıl olacağı kabul edilmiştir (Koçer, 1992: 131). Tablo 1’de idadilerin öğretim programlarında
yer alan coğrafya ve tarih derslerinin yıllara göre haftalık ders saatleri verilmiştir (Mahmud Cevat, 2001: 333-336).
Tablo:1: Liva Merkezlerinde Bulunan İdadi Okullarının Öğretim Programında Coğrafya ve Tarih Derslerinin Saatleri ve Yılları
Dersler
Tarih
Coğrafya

İdadilerin haftalık ders programında tarih ve coğrafya derslerinin yıl ve saatleri
1. Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

-------

2

3

2

2

2

2

2

2

2

Buna göre öğretim programında ilk yıl tarih dersi yoktur. Coğrafya ise haftada iki saattir ve coğrafyaya giriş ile
coğrafya terimleri gösterilmektedir. İkinci yıl haftada iki saat İslam tarihi dersi vardır. Bu derste peygamberler tarihi
ile Osmanlı Devleti’nin ortaya çıkışına kadar olan halifeler ve islam sultanlarının kısa hayatları ve olayları gösterilir.
Coğrafya dersi de haftada iki saattir ve kısa yeryüzü bilgisi verilmektedir. Üçüncü yıl haftada üç saat Osmanlı tarihi
dersi vardır. Haftada iki saat olan coğrafya dersinde ise Osmanlı coğrafyası işlenir. Dördüncü yıl, haftada iki saat
genel tarih ve iki saat de genel coğrafya dersleri vardır. Beşinci sene yine her biri haftada iki saat olmak üzere genel
tarih ve genel coğrafya dersleri mevcuttur. Osmanlı Devleti’nde livalarda yalnızca beş yıllık nehari (yatılı olmayan)
idadiler vardı. Vilayet merkezlerinde ise yedi yıllık leyli (yatılı) idadiler açılıyordu. Bu beş yıllık eğitimi başarı ile
tamamlayanlar, son iki yılı merkezde bulunan idadi okulunda tamamlıyorlardı. Dolayısıyla altıncı yılda haftada
iki saat genel tarih ile iki saat de genel coğrafya görülüyordu. Son olarak yedinci senede haftada iki saat genel tarih
dersi alırken coğrafya dersi programa konulmamıştır (Mahmud Cevat, 2001: 336-337).
Gerek tarih gerekse coğrafya öğretim programları, Osmanlı Devleti’nde 1869 yılında ilan edilen Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nden itibaren ve Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli kereler değişikliğe uğramış ve yenilenmiştir. Zaman
içerisinde bu derslerin içeriklerinde ve adlarında değişikliğe gidilmiş, bazı konular eklenmiş bazıları çıkarılmış ve bir
süre sonra bazen tekrar eskisine dönülmüştür. Haftalık ders saatlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler
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yapılırken bilhassa da tarih programlarında devrin devlet politikası oldukça etkili olmuştur. Örneğin ilk idadilerin
öğretim programı hazırlanırken devletin o günkü politikası gereği müslüman ve gayrimüslim çocuklar bir arada
okutularak, Osmanlıcılık düşüncesi oluşturulmak istenmiştir. Bu nedenle kültür derslerine önem verilmiş, tarih
ve coğrafya gibi dersler programda yer almıştır.
Cumhuriyet döneminde 1924 yılında liselerin yapıları ve müfredat programları üzerinde çalışılmıştır. Bu konuyla
ilgilenmek üzere 1923 yılı sonlarında İstanbul’da bir komisyon toplanmıştır. Bu komisyon, lise diplomalarının
düzenleniş ve veriliş biçimlerinde değişikliğe gitmiştir. Lise müfredat programları da Belçika örneğine göre yeniden
düzenlenmiştir. Buna göre ortaokul ikinci ve üçüncü sınıflara “Malumat-ı Vataniye” dersi konulmuş; Tarih dersinde
Osmanlıdan ziyade Milli Mücadele ve inkılaplara ağırlık verilmiştir. Edebiyat kollarına ise Türk Medeniyeti Tarihi
dersi konulmuştur. Daha sonra 1926 ve 1927 yıllarında hazırlanan müfredatta ve sınav yönetmeliğinde bazı küçük
değişikliklere gidilmiştir. Müfettiş raporları ve öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda 1926 programının
tarih ve coğrafya dersleriyle ilgili bazı yerleri 1927’de değiştirilmiştir (Ergün, 1997: 96-97).
Ancak yenilenen programlar, bilhassa da tarih programları, devrin özelliklerine göre yeniden şekillendirilse de
temelde çok farklılık göstermemiştir. Özellikle her iki bilim dalının temel özelliklerinin verildiği 9. sınıf öğretim
programlarında fazla bir değişikliğe gidilmemiştir.
Tarih ve coğrafya birbirini tamamlayan iki bilimdalıdır. Coğrafya, tarih biliminin önemli bir unsuru ve onu
somut hala getiren bilim dalıdır. Tarihî olayın meydana geldiği coğrafyanın özellikleri tarihi olayı az ya da
çok etkilemektedir. Bu özelliklerin bilinmesi tarihî olayın tüm yönlerinin aydınlatılmasına büyük ölçüde katkı
sağlamaktadır. Aynı şekilde coğrafya biliminin çoğu bölümü insan ve mekân arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Özellikle beşeri coğrafya, nüfus coğrafyası, kültürel coğrafya ve tarihî coğrafya çalışan bir bilim adamı mutlaka tarih
biliminden yararlanmalıdır. Aksi takdirde çalışması anlamlı olmayabilir. Zaman zaman tarih ve coğrafya bilimi ve
eğitimiyle ilgilenen bazı eğitimciler, özellikle de disiplinlerarası yaklaşımı savunanlar bu iki bilim dalının birbiriyle
yakın temaslarının olduğunu, birbirlerinden ayrılamayacağını ifade etmişlerdir. Annales Okulu ve bunun birçok
savunucusu, Gestaltçı yaklaşım, eski dönemlerde İbn-i Haldun, Atatürk döneminde Türkiye’ye davet edilen John
Dewey bunlardan bir kaçıdır. Özellikle John Dewey’in 1924’te Türkiye’de yaptığı izlenimler sonucu hazırladığı
rapor, 1926 tarih öğretim programına sınırlı da olsa yansımıştır (Ata, 1998: 58).
Bu bağlamda bu çalışmanın amacı günümüzde hâlihazırda yürülükte olan 9. sınıf tarih öğretim programı ile
coğrafya öğretim programını disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alarak, her iki ders için de konuların anlatımın
planlanmasında bir paralellik olup olmadığını analiz etmektir.

2. Yöntem
Bu çalışmada araştırma verileri, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve özellikle tarihçilerin, antropologların
ve sosyologların araştırmalarında sıklıkla başvurdukları doküman incelemesi ile toplanmıştır. Doküman incelemesi,
araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır.
Doküman incelemesi, bir araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar ya da
ilgili konuda birden fazla kaynak tarafından ve değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine
dayalı analizini olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.187-188).
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Tarihin öğretilip öğrenilmesinde 9. sınıf tarih dersi öğretim programlarında yer alan konularda geçen coğrafî kavram,
terim ve olaylar ile coğrafyanın öğretilip öğrenilmesinde 9. sınıf coğrafya ders programlarında yer alan tarihî kavram,
terim ve olaylar arasında bir paralelliğin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yapılan yenileme çalışmaları sonucu uygulanan tarih ve
coğrafya dersi 9. sınıf öğretim programları, bu programlar neticesi hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders
kitapları disiplinlerarası bir yaklaşım ile incelenmiştir.

3. Bulgular
Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan üniteler, kazanım sayıları, kazanımların işlenişi için ayrılabilecek yaklaşık
süre ile bunların ders saatlerine oranı Tablo: 2’de verilmiştir (MEB, 2018a: 20)
Tablo:2: 9. Sınıf Tarih Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Üniteler, Kazanım Sayıları, Kazanımların İşlenişi İçin
Ayrılabilecek Yaklaşık Süre İle Bunların Ders Saatlerine Oranı.
Ünite

Kazanım Sayısı

Ders saati

Oran (%)

Tarih ve Tarih Yazıcılığı

6

10

13,8

Kadim Dünyada İnsan

10

26

36,1

İlk ve Orta Çağlarda Avrasya

6

12

16,6

İslam Medeniyetinin Doğuşu

5

12

16,6

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve Anadolu’ya Yerleşmesi

4

12

16,6

TOPLAM

31

72

100

Coğrafya dersi öğretim programı uygulanırken, 9. sınıf düzeyi için üniteler ve bunlarda yer alan kazanımlara
ayrılması öngörülen ders saati (2 ders saati) ve bunların oranları Tablo:3’te sunulmuştur (MEB, 2018b:15).
Tablo:3: 9. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda Yer Alan Üniteler, Kazanım Sayıları, Kazanımların İşlenişi İçin
Ayrılabilecek Yaklaşık Süre İle Bunların Ders Saatlerine Oranı.
Ünite

Kazanım Sayısı

Ders saati

Oran (%)

Doğal Sistemler

13

58

80,5

Beşerî Sistemler

4

6

8,3

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

3

4

5,5

Çevre ve Toplum

2

4

5,5

TOPLAM

22

72

100

Buna göre 9. sınıf tarih ve coğrafya öğretim programlarında konuların anlatımı için ayrılan süre her iki ders için
de toplam 72 saattir. Toplam kazanım sayısı tarih dersi için 31, coğrafya dersi için 22’dir. Tarih dersi öğretim
programı, beş üniteden, coğrafya dersi öğretim programı ise dört üniteden meydana gelmektedir. Tarih öğretim
programında I. Üniteye 10 ders saati ayrılırken, coğrafya öğretim programında bu üniteye ayrılan süre 58 ders
saatidir. Bunun üç saati sınavlar için ayrılmıştır. Bu ünite coğrafya öğretim programının %80’ini kapsamaktadır.
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Her iki dersin öğretim programlarından hareketle hazırlanan ders kitaplarında I. Ünitede tarih ve coğrafyanın
tanımları, temel kavramlar, her iki bilimin konusu, bölümleri ve yararlandığı bilim dalları ele alınmıştır. Ünitenin
başlangıcında coğrafya ders kitabında Pîrî Reis’in “Ne ilim vardır ki olsun sonu; ne insan vardır ki olmasın kusuru”,
tarih ders kitabında ise İbn-i Haldun’un “Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer” sözlerine
yer verilmiştir. Tarih ders kitabında birinci ünite bölümlere ayrılmamıştır. Alt başlıklar halinde konular anlatılmıştır.
Coğrafya ders kitabında ise I. Ünite beş bölüme ayrılmıştır.
Coğrafya öğretim programında I. Ünite, Doğal Sistemler’dir. Bu ünitenin birinci bölümü Coğrafya, İnsan ve Doğa
Etkileşimi’dir ve bu konuya üç hafta ayrılmıştır. Burada farklı coğrafî bölgelerde yaşayan insanların, bulundukları
coğrafyaya uygun geliştirmiş oldukları faaliyetler ele alınmıştır. Geçmişten günümüze tarih biliminin tanımıyla
ilgili pek çok çalışmanın olduğu bilinmektedir (Örneğin; Togan, 1985: 1-2; Kütükoğlu, 1990:2; Kodaman,
1997:1; Özçelik, 2001:17-18; Dilek, 2002; Carr, 2003). Bu çalışmalara göre tarih, “geçmişte yaşamış olan insan
topluluklarının yaşayışlarını, siyasî, kültür ve uygarlık alanında meydana getirmiş olduğu gelişmeleri, yer ve zaman
göstererek sebep-sonuç ilişkisi içinde belgelere dayalı olarak objektif bir biçimde incelemeye çalışan sosyal bir bilim
dalıdır.” Yani tarihte toplumların bulunduğu coğrafî bölge, her türlü faaliyetlerine az ya da çok etkide bulunmuştur.
Tarih ders kitabında, tarihin konusu bahsinde buna değinilmiştir. Örnek olarak da Orta Asya’da yaşanan kuraklık ve
kıtlığın göçlere neden olduğu ifade edilmiştir. Coğrafyanın yararlandığı bilimlerden birinci sırada tarih ele alınmıştır.
Tarihin yararlandığı bilim dallarında ise kronolojiden sonra coğrafya gelmektedir. Yine I. Ünitede tarih dersinde
zamanın taksimi konusu ele alınarak, tarihin çağlara ayrılması konusu açıklanmıştır. Coğrafya ders kitabının aynı
ünitenin birinci bölümünde Coğrafyanın Tarihsel Seyri alt başlığında çağlara göre coğrafya alanındaki gelişmelere
yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı’da coğrafya alanında yapılan gelişmelere değinilmiştir. Tarih ders kitabında Türklerin
tarih boyunca kullandığı takvimler anlatılırken güneş yılı ve ay yılı ifadeleri kullanılmış, bunların ne anlama geldiği
açıklanırken coğrafyadan yararlanılmış, buna uygun görsellikler verilmiştir. Öğretim programlarına ve ünitelendirilmiş
yıllık planlara bakıldığında her iki dersin ilk üç haftasında konular arasında paralellik bulunmaktadır.
Coğrafya dersinde I. Ünitenin ikinci bölümü için ayrılan dört haftada coğrafyanın önemli bir konusu olan coğrafî
koordinat sistemine değinilmiştir. Bu ikinci bölümde tarih konularıyla ilişkilendirme daha az gibi görünmektedir.
Bununla birlikte, “Ben Türkiye’de Yaşamak İstiyorum” başlıklı okuma parçasında hem Türkiye’nin konumu hakkında
bilgi verilirken hem de bulunduğu bu konumundan dolayı tarih boyunca Anadolu topraklarının ilk medeniyetlere
beşiklik ettiği, Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu gibi yüzlerce yıl hüküm süren
devletlerin kurulduğu anlatılmaktadır. Dolayısıyla ülkelerin bulunduğu koordinatların onların tarihî gelişimlerine,
kültürlerine, savaşlarına ve mücadelelerine etki ettiği vurgulanmıştır.
Bu dört haftaya karşılık gelen tarih dersi ünitelendirilmiş yıllık planının ilk iki haftasında I. Ünite olan Tarih ve
Tarih Yazıcılığı konusu, tarihin kaynakları ve tarihi bilginin değerlendirilmesiyle tamamlanmıştır. Burada İbn-i
Haldun’un “Doğadaki olgular arasındaki sebepsel bağlantının benzerinin toplumsal olgular arasında da görüldüğü”
görüşüne yer verilmiştir. Diğer iki hafta da ise 13 hafta, 26 saatlik bir süre ayrılmış olan “Kadim Dünyada İnsan”
başlığı altında ikinci üniteye geçilmiştir. Bu ünitenin ilk iki haftasında geçmiş dönemlerdeki iklim değişiklikleri ele
alınmış ve bu konuyla ilgili görsellere yer verilmiştir. Bu ünite genel olarak Dünya’nın 2,5 milyon yıl önce buzullarla
kaplı olduğu, insan yaşamına uygun olmadığı ile ilgilidir. Ünitede buzulların erimesiyle kuzey yarım kürenin bazı
alanlarında ılıman iklim kuşaklarının oluştuğu ve bunun sonucu olarak doğal çevrenin insan yaşamına uygun hale
gelerek ilk yerleşme ile ilgili hareketliliğin bu kuşakta görülmeye başladığı bilgisine yer verilmiştir. Böylece coğrafi
çevrede meydana gelen olayların insanlık tarihi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. İklim kuşakları konusu coğrafya
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dersinde yine I. Ünitenin beşinci bölümünde yer almaktadır. Bu konu ders kitabında dünya üzerinde nüfus dağılışı,
nüfus yoğunluğu ve insanların ekonomik faaliyetleri üzerinde iklimin etkisi konularıyla yer almaktadır.
9. sınıf Coğrafya dersinin I. Ünitesinin üçüncü bölümü harita bilgisi ile ilgilidir. Öğretim programında bu bölüme
yedi hafta ayrılmıştır. Burada harita ve harita okuryazarlığına değinilmiştir ki bu tarih derslerinde de önemli bir
konudur. Doğal olarak harita bilgisine coğrafya bilimi açısından yaklaşılıp ölçek, uzunluk hesaplamaları, harita
çeşitleri, yeryüzü şekillerinin haritalara aktarılması gibi konulara değinilmiştir. “Geçmişten Günümüze Bilgilerin
Haritalara Aktarılması” başlıklı konuda Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen ve MÖ 6200
yıllarından kalan Çatalhöyük Şehir Planına, haritacılık alanında İlkçağ’da meydana gelen gelişmelere ve Ortaçağ’da
Avrupa’da Hıristiyanlıktan kaynaklı inişe geçildiğine değinilmiştir. Yine Ortaçağ’da Müslüman coğrafyacılardan kalan
önemli bir kartografik eser olan İdrisî’nin Dünya Haritası, Divan-ı Lugai’t-Türk adlı eserde yer alan Orta Asya’nın
büyük bir kısmını, Çin, Japonya ve Kuzey Afrika’yı içeren harita ve Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adlı eseri ile 1513
yılında çizdiği dünya haritası yer almaktadır. Ayrıca 1500’lü yıllarda çizilmiş bir dünya haritası ile günümüzde
çizilmiş bir dünya haritası karşılaştırılarak, eskiden çizilmiş olan haritada bazı kıtaların çizilmemiş olduğuna dikkat
çekilerek bunun nedeni sorulmuştur. Böylece öğrencilerin tarih bilgileri de kontrol edilmiştir.
Tarih öğretim planında bu yedi haftaya karşılık gelen II. Ünite “Kadim Dünyada İnsan” konusuna devam edilmiştir.
Tarih haritaları, tarih dersini somutlaştıran önemli materyallerdir. Konuların uygunluğuna göre tarih derslerinde
harita mutlaka kullanılmalıdır. Tarihi olaylar bir coğrafî mekân üzerinde meydana gelmektedir. Bu coğrafî mekânın
her türlü coğrafî özelliği tarihî olayı ve toplumu bir şekilde etkiler. Kıtlık, kuraklık, çöl, orman, bataklık, ova,
dağ gibi coğrafî bölgelerde yer alan toplumlar ve bunların yaşantılarıyla her türlü faaliyetleri, hangi devlet ya da
toplumlarla komşu oldukları, bundan hareketle izledikleri siyasetler, haritalar yardımıyla anlatıldığında çok daha
anlamlı olacaktır. Bu özelliklerin haritalar üzerinden anlatılması görsel öğrenmeyi de işin içine sokacağından daha
kalıcı öğrenmenin sağlanması dolayısıyla kazanımlar açısından da önemlidir. İncelediğimiz 9. sınıf tarih ders kitabında
konuya uygun haritalarla konu anlatımının pekiştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Örneğin Mezopotamya’ya
Bereketli Hilal denmesinin nedeni harita üzerinde o bölgenin yeşile boyanarak hilal şeklinde gösterilmesi öğrenci
için kalıcı öğrenmenin sağlanması açısından önemlidir. Yine aynı ünitede İlk Çağ uygarlıklarının farklı renklerle
harita üzerinde gösterilmesi, öğrencinin konuyu daha rahat kavramasında etkili olacaktır. Nil havzası da harita
üzerinde hem önemli merkezleri hem de sanat eserleri yerleştirilerek verilmiştir ki bu kazanımlar açısından oldukça
önemlidir. Ders kitabında konu ile ilgili çok sayıda harita ve görsellere yer verilmiştir. Ayrıca İlk Çağ’da coğrafya
ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki etkisinin belirleyici olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu
bölümde de tarih ve coğrafya dersleri karşılıklı olarak birbirlerine katkı sağlamışlardır.
Coğrafya öğretim programında I. Ünitenin dördüncü bölümü “Dünya’nın Şekli ve Hareketleri” konusudur. Öğretim
programında bu bölüme dört hafta ayrılmıştır. Coğrafyanın önemli çalışma alanlarından biri olan Dünya’nın şekli,
günlük ve yıllık hareketleri ile eksen eğikliğinin sonuçları ve iklim kuşakları gibi konular ele alınmıştır. Bu konuların
doğrudan tarihin çalışma alanları ile ilgisi yoktur. Ama bununların sonuçları tarih boyunca çeşitli toplumlar tarafından
fark edilerek farklı şekillerde yorumlanmıştır. Bu bölümde yer alan okuma parçasında işlenilen 21 Mart Nevruz
Bayramı ve bu bayramın nedenlerinde olduğu gibi. Burada Nevruz Bayramı geleneğinin gece ve gündüzün eşit
olduğu 21 Martta kutlanması ve bunun binlerce yıldır Türk milleti için önemi üzerinde durulmuştur. Yine diğer bir
okuma parçasında Türk Bilgini Biruni ve yazmış olduğu Kitabu’t-Tahkik Mali’l-Hind hakkında bilgi verilmiştir. Bu
okuma parçasında Biruni’nin Dünya’nın şekli, hareketleri, çapı, Güneş’in ufuk düzleminde yüksekliği, meridyenler
arası mesafe ve yer çekimi gibi birçok konuya değindiği dile getirilmiştir.
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Tarih dersi ünitelenmiş yıllık planında Aralık ayının dördüncü haftasından Şubat ayının ilk haftasına kadar olan dört
haftalık süreçte, II. Ünite olan Kadim Dünyada İnsan konusuna devam edilmiş ve ünite tamamlanmıştır. Bu dört
haftada İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da oluşan askerî sistemler, savaş araç gereçleri, strateji
ve taktikler üzerinde durulmuştur. Burada konar-göçer toplumlarla yerleşik hayata geçmiş olan toplumların askerî
teşkilatları karşılaştırılmıştır. Bu yapılırken toplumların coğrafî, sosyo-ekonomik özelliklerinin ve yapılarının askerî
teşkilatlanmayla ilişkili olduğu vurgulanmıştır. Örnek olarak da düzenli kentlere ve devlete sahip olmayan Kaşkalara
karşı Hititlerin değişik bir savaş stratejisi uygulamak zorunda kaldıkları verilmiştıir. Buna göre Kaşkaların yaşadığı
coğrafya dağlıktı ve bu bölgede Hititlerin savaş arabaları etkisiz kalıyordu. Bu nedenle Hititler, Kaşkalarla savaşırken
ani baskınlara ve kuşatmalara yönelmişlerdir. Tarih boyunca verimli arazilere sahip olan devletler, bu toprakları
ellerinde tutabilmek için güçlü ordulara gerksinim duydukları gibi güçlü devletler de bu arazileri ele geçirebilmek
için her açıdan güçlendirdikleri ordularıyla bu topraklara saldırmışlardır. Kitapta verilen diğer bir örnek de Orta
Asya’nın konar-göçerinin dünyanın en iyi askeri olmasıdır. Çünkü bu askerler, yerleşik devletlerde görülen ağır
donanımlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı piyade ordularının aksine hafif silahlı ve hızlı hücum yapabilen süvarilerden
oluşmaktadırlar. Konar-göçerlerin askerî alandaki başarılarına karşın yerleşik hayata geçmiş olan toplumlar da üretim
ve ticarette daha etkilidirler. Tarihe baktığımızda genellikle dağ toplumları ve bozkır toplumları daha savaşçıdırlar.
İklimin elverişli olduğu, toprakları bereketli ve sulama imkânları olan toplumlar ise tarım toplumlarıdır ve daha
barışçıldırlar. Bir kısmı aynı zamanda ticaretle uğraşmıştır. Fenikeliler, Yunanlar, İyonlar sınırlı ölçüde verimli araziye
sahip oldukları için denize yönelmişler ve deniz ticaretiyle uğraşmışlardır. Ayrıca Kral Yolu, Kürk Yolu, İpek Yolu ve
Baharat Yolu, bunların dünya ticaretindeki rolleri ve bu yollara egemen olma mücadelesine de kitapta yer verilmiştir.
Bu yolların nereden başlayıp nerede bittiğini ve hangi coğrafyalardan geçtiğini gösteren haritaları da mevcuttur.
Coğrafya öğretim programında, I. Ünitenin beşinci bölümü İklim Bilgisi konusudur. Bu bölüme on bir hafta
ayrılmıştır. Bu bölümde atmosfer ve hava olayları, hava durumu ve iklim, iklimin elemanları, dünyada iklim tipleri
ve ülkemizde ikim konularına değinilerek, temel kavramlar açıklanmıştır. Konular anlatılırken görsellerle, sorularla,
okuma parçaları, grafikler ve tablolarla desteklenmiştir. İklim konusu coğrafyanın önemli çalışma alanlarından
biridir ve toplumlar üzerindeki etkisi kuşkusuzdur. Kitapta da Dünya’daki iklim tipleri anlatılırken her birinde
yaşayan insanların üretim faaliyetleri ve yaşantıları ile ilgili ipuçları veren resimler mevcuttur. Tarih boyunca,
iklimin toplumların yaşam şekillerini, ekonomik faaliyetlerini etkilediği, aynı iklim kuşağındaki toplumların
kültürel farklılıklar bir tarafa bırakıldığında aşağı yukarı benzer yaşam tarzlarına sahip oldukları görülür. Örneğin
karasal iklimde olan toplumlar daha ziyade tahıl ürünleri yetiştirirler, hayvancılıkla uğraşırlar ve genellikle göçebe ve
savaşçıdırlar. Buna karşılık ılıman iklim bölgelerinde yaşayan toplumlar genellikle yerleşik hayata geçmiş toplumlardır
ve büyük ölçüde tarım ve ticaretle uğraşırlar.
Coğrafyanın bu konusuna karşılık gelen on bir hafta boyunca 9. Sınıf tarih dersinde III. Ünite İlk ve Orta
Çağlarda Avrasya ve IV. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu konuları işlenmektedir. İklim konusu aşağı yukarı
tarihî olayların önemli bir kısmının açıklamasında etkilidir. İklimin elverişli olup olmaması toplum hayatında
ve faaliyetlerinde birçok şeye etki etmektedir. Orta Asya göçlerinin bir etkeni olarak iklim şartlarının değişmesi
gösterilmektedir. İslam öncesinde Orta Asya Türk toplumlarının yarı göçebe olması, hayvancılıkla uğraşması, savaşçı
olması gibi birçok özellik büyük ölçüde karasal iklimin özellikleriyle açıklanır. İki üniteyi kapsayan bu süreçte
Orta Asya kültür merkezleri, Orta Çağ’da Türk devletleri ve toplulukları, Kavimler Göçü, Avrupa Hun Devleti,
Türklerde coğrafya ile oluşan yaşam tarzı, Türklerin yaşadığı coğrafya konularına değinilmiştir. Türklerin yaşadığı
bu coğrafya, en geniş kapsamıyla Avrupa Hun Devleti de içine alınacak olursa Orta Avrupa’dan Mançurya’ya ve
Kuzey Sibirya ormanlarından Hindikuş Dağları ve doğuda İran platosuna kadar uzatılabilir. Bu bölgelerde bitki
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örtüsü bozkırdır. Bu bozkır, Kuzey Sibirya ormanına kadar uzanır, bazı yerlerde yerini başka bitki örtülerine bırakır
ve Gobi, Taklamakan gibi ya da kırmızı kumlu Kızılkum, beyaz kumlu Akkum, kara kumlu Karakum gibi renkli,
ıssız çöllere dönüşür. Yine bu coğrafya Baykal, Aral, Hazar göllerini, Yenisey, Talas, Seyhun, Ceyhun, İli nenirlerini
içine alır. Altay, Pamir, Hindikuş dağları da mevcuttur. Bunların yanı sıra Türklerin geçim kaynakları, ekonomik
faaliyetleri de anlatılmaktadır. İlk Türk devletlerinin başta Çin olmak üzere komşuları ile olan ilişkilerine değinilmiştir.
Tarih öğretim programında IV. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu’dur. Bu ünitede İslam öncesi Arabistan
Yarımadası, İslamiyet’in doğduğu dönemde dünya, Hz. Muhammed Dönemi, Dört Halife Dönemi, Emeviler,
Abbasiler ve İslam medeniyeti anlatılmaktadır.
Coğrafya öğretim programında II. Ünite Beşerî Sistemlerdir. Ünite ilk sayfada Göbeklitepe arkeolojik alanının
tanıtımı ile başlamaktadır. Devamında yerleşmeler konusu ele alınmış ve üç hafta ayrılmıştır. Yerleşmeyi etkileyen
faktörler üzerinde durularak Yontma Taş Devri’nden itibaren insanların yerleştikleri yerler ve özellikleri ile buna
uygun yaptıkları mesken türleri anlatılmıştır. Eskiçağlarda insanların iklimin elverişli olduğu, toprağın verimli
ve sulamanın bol olduğu alanları tercih ettikleri görülmektedir. Tarihte İlk Çağ uygarlıklarna baktığımızda daha
ziyade Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hindistan, Çin, Akdeniz çevresi gibi yaşamaya elverişli yerlerde kurulmuş
oldukları görülür. Daha sonra ülkemizdeki yerleşmeler konusuna geçilmiştir. Anadolu’da yerleşme tarihi ile ilgili
bilgi verilmiştir. En son ülkemizdeki idarî birimler anlatılarak, okuma parçasında milli irade ve vatan kavramı
üzerinde durulmuştur.
Coğrafya dersine karşılık gelen bu haftada Tarih dersinde, V. ve son Ünite olan Türklerin İslamiyeti Kabulü ve
Anadolu’ya Yerleşmesi konusu işlenmektedir. Türklerin İslamiyeti kabulünde etkili olan faktörler ile ilk Türk-İslam
Devletleri üzerinde durulmuştur. Oğuz Türklerinin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olan nedenlerden biride
bulundu coğrafyanın Müslüman ülkelere sınır olması ve İslamiyeti tanımalarıdır. Karahanlılar, Gazneliler ve
Büyük Selçuklular Devletlerinin haritaları verilerek bu durum somut olarak gözönüne serilmiştir. Coğrafya dersi
işlenirken anlatılan, insanların bir yere yerleşirken etkili olan faktörler, Türklerin önce İran’a ardından da Anadolu’ya
yerleşmeleride de etkili olmuştur. Dolayısıyla coğrafya dersi ile Tarih dersi paralellik göstererek, her iki derste de
Anadolu’ya yerleşim hakkında bilgi verilmiştir.
Coğrafya öğretim programında III. Ünite Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler konusudur. Bu üniteye iki hafta
ayrılmıştır. Temel kavramlar açıklanmış, bölge türleri üzerinde durulmuş, bölge sınırlarını belirleyen ana faktörler
belirtilmiştir. Türkiye’den de bölge örneklerine yer verilerek bu zenginliklerden hareketle vatan sevgisine vurgu
yapılmaktadır. Bu ünite coğrafya öğretim programında Mayıs ayının son iki haftasında işlenmektedir. Tarih öğretim
programında bu iki haftada Büyük Selçuklu Devleti’nin son zamanları ve Anadolu’ya yapılan akınlar anlatılmaktadır.
Bu akınların nedenleri ve Anadolu’nun her yönden zengin ve önemli bir bölge olduğu ve vatan kavramına vurguda
bulunulmaktadır. Bunlar okuma parçalarıyla pekiştirilmiştir.
Coğrafya öğretim programınında son ünite IV. Ünitedir ve konusu Çevre ve Toplumdur. Bu üniteye de iki hafta
ayrılmıştır. İnsanın doğal çevreyi nasıl kullandığı ve doğaya etkisi açıklanmıştır. Okuma parçasında Sümer Devleti’nin
çöküşünde rol oynayan etmenlerden en önemlisinin toprağın yanlış kullanımı sonucu tuzlanmanın olduğu
belirtilmiştir. Aslında doğayı korumak ve ona zarar vermemek, vatan kavramıyla da ilgilidir. Doğayı kirletmeyip
kısa ya da uzun vadede ona zarar verilmediğinde vatan toprakları da korumuş olacaktır. Mücadelelerle elde edilen
ve büyük güçlüklerle elde tutulan vatan topraklarının, doğayı koruyarakta elde tutulması gerektiği öğrencilere
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verilmesi gereken önemli bir eğitimdir. Tarih ve coğrafya dersleri kendi çalışma alanlarını gözönünde bulundurarak
bu bilinci öğrencilere vermekle yükümlüdür. Her iki dersin son üniteleri bu açıdan da paralellik göstermektedir.

4. Sonuç
Öğretim programları, bulunduğu çağın ihtiyaçları ve gelişmelerinden hareketle, sosyal bilimler de bulunduğu
toplumun özelliklerini de göz önünde bulundurarak hazırlanır ve bu özellikleri yansıtır. Çünkü eğitimde amaç,
her toplumun çağın ihtiyacı olan çağdaş insan tipini yetiştirirken aynı zamanda vatandaşını da yetiştirmesidir.
On dokuzuncu yüzyılda ulus devletlerin ortaya çıkmasını takiben genel eğitim kurumlarına verilen en önemli
görevlerden birisi, vatandaşlık bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda dil ve edebiyatın yanı sıra tarih
derslerine de önem verilmiştir. Bu dönemde, geçmişteki olay ve olguların tarihçiler tarafından ortaya konulduğu
haliyle öğrencilere aktarılmasını temel alan geleneksel tarih öğretimi anlayışı hâkim olmuştur. Yirminci yüzyılın son
çeyreğinde gelişen yeni tarih öğretimi anlayışında ise bilgiden ziyade tarihsel düşünme becerileri ön plana çıkarılmış
ve öğrencilere kanıt değerlendirme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir
(MEB, 2018a: 11). Özellikle tarih dersleri devletin kuruluş felsefesine uygun vatandaşlarının yetiştirilmesinde son
derece etkili olarak kullanılmaktadır. Bunu incelediğimiz Tarih öğretim programında ve bundan hareketle hazırlana
ünitelendirilmiş yıllık plan ve kitaplarda görmek mümkündür. Daha ilk üniteden itibaren milli kimliğin oluşması
konusuna değinilmiştir. Neden Tarih? Başlığı altında Atatürk’ün “Türk çocuğu, ecdadını tanıdıkça daha büyük
işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözü ile konuya başlanmıştır. Ayrıca yine aynı konunun sonundaki
tartışalım kısmında “Millî kimliğin oluşmasında Asya Hun Devleti’nden günümüze kadar kurulmuş olan Türk
devletlerinin etkileri var mıdır? Neden?” sorusu sorularak öğrenciler bu bağlamda düşündürülerek dikkatleri
çekilmek istenmiştir.
Aynı şekilde coğrafya da eski toplumlardan itibaren ilgi duyulan bir bilim dalıdır. Türkiye’de coğrafya öğretimi,
Osmanlı Devleti’nde batılılaşma hareketiyle başlamıştır. 18. yüzyıl sonunda açılan mühendishanelerde, harbiyelerde,
mülkiyelerde ve Tanzimat sonrasında orta eğitim kurumlarının programlarında coğrafyaya yer verilmiştir.
Mühendishanede, 1797’de Barolet adlı Fransız asıllı coğrafya ve harita hocasının olduğu bilinmektedir. Coğrafya
ile ilgili birçok kitap ve coğrafya sözlükleri yayınlanmıştır. Bazıları okullarda ders kitabı olarak okutulmuştur.
Bunlardan biri de mühendishane başhocası Hüseyin Rıfkı Efendi’nin 1830/31 basımlı El-Medhal fi’c Coğrafya
adlı kitabıdır. 1869/70’te Kolağası Ahmet Muhtar (Paşa)’nın askerî idadiler için Fenn-i Coğrafya adlı kitabı
yayınlanmıştır. Yine 1885’te Abdurrahman Şeref Bey, idadiler için iki ciltlik Coğrafya-i Umumi’yi yazmıştır (Tekeli
ve İlkin, 1993: 162-163).
Sekin ve Özel (2003:45)’in de ifade ettiği gibi, 1950’lerde coğrafya adına ne öğretilmiş ve nasıl öğretilmişse çok
az bir farkla 21. yüzyılda da aynı şeyler aynı yöntemlerle yine öğretilmektedir. Tabiki yüzyılın gereği olarak gelişen
teknik ve teknoloji, öğretim programlarına yansıtılmış olup, öğretim yöntem ve teknikleri daha aktif olarak
kullanılmaktadır. Eğitim ve öğretim anlayışındaki evrensel değişmeler bunu zorunlu kılmaktadır. Hızla artan
teknolojik gelişmeler, özellikle bilgi-iletişim alanlarında yaşanan değişim; yerel, bölgesel, ulusal ve küresel etkileşimleri
artırmıştır. Bu anlamda, bazı coğraya çalışmalarında ifade edildiği gibi “zaman-mekân yakınlaşması” yaşanmaktadır.
Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekteki etkileşimler sadece beşerî süreçler açısından değil doğal süreçler açısından
da söz konusudur. Günümüzde coğrafi bilgiler günlük hayatta daha yoğun olarak kullanılmaktadır. Örneğin
Dünya’nın herhangi bir yerinde oluşan çevre sorunları, farklı ölçeklerde birçok yerde etkisini hissettirebilmektedir.
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Farklı mekânsal ölçeklerdeki doğal ve beşerî süreçlerde yaşanan bu etkileşim ve değişimler dikkate alınarak zaman
zaman Coğrafya Dersi Öğretim Programları güncellenmiştir (MEB, 2018b: 11).
Tarih ve coğrafya bilim dalları arasındaki ilişkinin 9. sınıf öğretim programlarına yansıması ve bundan hareketle
hazırlanan ders kitapları ve ünitelendirilmiş yıllık planlarda bunun ne dereceye kadar yansıtıldığının incelendiği
bu çalışma, gerek öğretim programlarında gerekse yıllık planlar ve ders kitaplarında konuların işlenmesinde
büyük ölçüde paralellikler bulunduğunu göstermektedir. Her bilim dalının kendine özgü çalışma alanlarının
bazıları dışında bu iki bilim dalı birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve konularının öğretilip öğrenilmesinde büyük
ölçüde birbirlerine destek ve katkıda bulunmaktadırlar. Tarih konuları anlatılırken konuya uygun coğrafyanın
bir çalışma alanından büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Soyut olan tarih bilimi, coğrafya ile somut bir hale
gelmektedir. Disiplinlerarası yaklaşım, eğitimin her kademesinde pek çok alanda kullanılmaktadır. Günümüzde
öğretim programları artık disiplinlerarası bir yaklaşımla hazırlanmaktadır. Özellikle sosyal bilimler eğitimi alanında
bütüncül anlayış doğrultusunda disiplinlerarası düzenlemeler hem önemli hem de gereklidir. Gerek tarih gerekse
coğrafya, Türkiye’de farklı okul türlerinde okuyan ve farklı alanları seçen bütün öğrencilerin 9. sınıfta gördüğü lise
müfredatının ana derslerinden ikisidir. Konular işlenirken bu iki ders çoğu kez birbirine kavram, terim ve olayların
kazanımlarında yardımcı olmaktadır.
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EXAMINATION OF PRE-SCHOOL AND PRIMARY
SCHOOL TEACHERS’ KNOWLEDGE LEVELS AND
VIEWS ABOUT ENVIRONMENTAL EDUCATION
Büşra Kurtoğlu Karataş, F. Abide Güngör Aytar

Abstract:
The importance of environmental education is increasing day by day and with the increasing importance of this issue,
the need for environmental education also increases. Environmental education is used to prevent irreversible traces left
by people in nature and to provide sustainable environmental awareness. Environmental education has been introduced in developed countries since early ages and in developed countries, the positive effects of environmental education
from early ages have been recognized. In this context, studies on environmental education were started to be carried out
in the educational steps in our country and environmental education started to participate in the education of every
age group. At this point, teachers’ level of knowledge about environmental education and their perspectives towards
environmental education is important for the process to be able to function properly and to bring positive results. The
aim of this study is to examine the level of knowledge of preschool and classroom teachers on concepts of environmental
education and their views on environmental education. In the scope of the study, the researcher collected information
from a total of 20 teachers, 10 pre-school and 10 primary school teachers. For this study, the researcher created a
semi-structured interview form which includes demographic information about teachers also includes open-ended
questions about environmental education’s knowledge and views. In the study, interview technique was used from
qualitative research methods and an average of 20 minutes was allocated for each interview. According to results
primary school teachers tend to focus on the issue of not throwing trash around the classroom, preschool teachers seem
to focus on the recycling. According to the findings, both pre-school and classroom teachers seem to have difficulties in
environmental education information questions.
Key Words: Environmental education, Pre-school teachers, Primary school teachers.

1.Introduction
Why we need the environmental education? This question is the most popular last decade but today this question
is transformed into how should environmental education be? At this point educators’ knowledge and views has
an important role. Nowadays developed countries insert the environmental education into their curriculum. This
is an evidence that they accept the importance of environmental education. Today after the developed countries,
environmental education is one of the important issues in the agenda on our country.
At this point; it is useful to know the historical process of environmental education for can be understood and
improved of environmental education. The Europa especially England claim that first use of the concept of
environmental education was based on a conference in 1965 at Keele University on the other hand in international
arena accept that the first use of the concept of environmental education in the book, Communitas by Paul and
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Percival Goodman, published in 1947(Palmer,2003). After the question of where first use is, then the standardization
of the definition of as a concept the environmental education for the international arena has become important.
The most common define is Environmental Education by IUCN, 1970 is that;
Environmental education is the process of recognizing values and clarifying concepts in order to develop
skills and attitudes necessary to understand and appreciate the inter-relatedness among man, his culture,
and his biophysical surroundings. Environmental education also entails practice in decision-making
and self-formulation of a code of behavior about issues concerning environmental quality. (as cited in
Martin,1975,p.21)
Also, the EPA (Environmental Protecting Agency) define the environmental education is; Environmental
education is a process that allows individuals to explore environmental issues, engage in problem-solving,
and take action to improve the environment. As a result, individuals develop a deeper understanding of
environmental issues and have the skills to make informed and responsible decisions. (EPA)
Based on these definitions it is possible to define environmental education as an interdisciplinary field in which
environmental awareness and sensitiveness are improved. Moreover environmental education not only related with
the protection and pollution also it is related to rehabilitation. The question of why it is necessary and important
after the definition of environmental education comes to mind. Today our blue planet lost many natural resources
so we have to rehabilitate these resources for continuity of life this is the answer of “why the environmental
education is necessary and important?” Also, UNESCO in Belgrade declaration has been defined as the goals of
environmental education to ensure that the rapidly increasing world population is sensitive to environmental and
environmental problems, to use their knowledge and skills to produce solutions to existing problems, and to be
able to take precautions against possible problems (UNESCO, 1975). These goals shed light on the importance
of environmental education. Furthermore, the objectives set for environmental education to be given at each stage
along with this workshop were collected under 6 headings. These headings are; awareness, knowledge, attitudes,
skills, evaluation ability and participation (UNESCO, 1975).
Most countries have developed their own environmental education program by based on these headings. For
example, the United States began work on environmental education with the 1990 National Environmental
Education Act proposed by President Bush and began activities for each level of formal education, as well as nonformal education, to eliminate the need for environmental education for the entire(Palmer & Neal,2003). On
the other hand, in Australia has been raised awareness of environmental education with the UNESCO seminar
in 1975, and since 1980 it has become more organized with the formation of its national professional association.
After this process, environmental education has found its place in every field of formal education. Later, studies
were undertaken to make environmental education a national one, and this education was tried to be in an
understanding of education which followed the innovations and questioning rather than the traditional methods
(Palmer, 2003). Environmental education has a special place are from the curriculum but it is also related to the
other educational activity in many countries. For instance in New Zealand, an interdisciplinary system is being
used with the approach of “education about, in and for the environment”. Thanks to this approach mathematics,
language, technology, arts and physical and social development areas were tied with the environmental education
(Palmer& Neal, 2003). In Turkey, environmental education is not an independent field but it is integrated with
others. In the preschool curriculum of the ministry of national education; environmental education has a place
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with science activity. Also; in the primary school curriculum of the ministry of national education; environmental
education has a place with life science course and science course (MEB, 2013).
Involvement of environmental education in countries’ education curricula; is a step on the way to the solution
of environmental problems, but what is really important is how competent are the trainers who will give this
training. For this reason; this study has been shaped by the fact that environmental education in all over the world
has received such echo and our country has also been influenced by this tendency and the primary goal of the
study is to determine the knowledge levels and opinions of the teachers who provide education in the primary
and pre-school education levels that constitute the basic step of education.

2. Purpose
The aim of this study is to examine the level of knowledge of preschool and primary school teachers on concepts
of environmental education and their views on environmental education. In this context, the following five
questions’ answers have been searched;
1) What are the pre-school teachers’ knowledge levels on environmental education?
2) What are the primary school teachers’ knowledge levels on environmental education?
3) What are the opinions of pre-school teachers about environmental education?
4) What are the opinions of primary school teachers about environmental education?
5) What is the relationship between pre-school teachers and primary school teachers’ level of knowledge and
opinions on environmental education?

3. Method
3.1. Research Model
This study was conducted using content analysis from qualitative research methods. Qualitative researchers try to
understand situations and events from the perspective of the participants (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün,
Karadeniz, & Demirel, 2010). In qualitative research; researchers collect the data in a natural setting and build a
complex and holistic report thanks to analyzing words (Creswell, 2008). Content analysis is a technique of analyzing
human behavior and thoughts in an indirect way and content analysis is based on examining the expressions of
people. The expressions of persons are often based on their beliefs, attitudes, values, and ideas from the conscious
or unconscious level (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012). Qualitative content analysis is one of numerous research
methods used to analyze text data. These text data might be in verbal, print, or electronic form and might have
been obtained from narrative responses, open-ended survey questions, interviews, focus groups, observations, or
print media (Kondracki & Wellman, 2002). There are three types of data collection methods most commonly
used in qualitative research: “interview”, “observation” and “review of written documents” (Yıldırım & Şimşek,
2006). In this study, a semi-structured interview technique and a brief information form consisting of open-ended
questions were used to qualitatively analyze in-depth responses. Thanks to the semi-structured interview technique;
researchers follow a line so they control the interview’s flow moreover participants find an opportunity to express
their view (Cohen & Crabtree, 2006).
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3.2. Sample and Study Groups
In the scope of the study, the researcher collected information from a total of 20 students, 10 primary school
teachers and 10 pre-school teachers working at a private and public school. 7 of them have 0-10 years of experience,
13 of them have 10-20 years of experience and their gender distribution of participants is 8 male and 12 female.

3.3. Measures
A semi-structured interview form was used in this study. The form was designed by the researchers after reviewing
the literature and related researchers. The semi-structured interview form includes three parts. First part is about
demographic information, which is used for defined variables. The second part is about teachers’ level of knowledge
about rudiments of the environment and the last part consisting of 5 questions which are about teachers’ view of
education. When the second part (the knowledge level) is formed, the basic concepts of environmental education
obtained in the field survey are taken into consideration. The semi-structured interview form developed by the
researchers was presented with the expert opinion and then the necessary arrangements were made and the data
collection process was passed.

3.4. Data Collection Process
Within the scope of the study, 10 primary school teachers and 10 pre-school teachers were given appointments and
teachers were given the opportunity to answer part 1(demographic information part) and 2 (level of knowledge
part). After they complete the first and second part started the third part (view of teachers about environmental
education) which is 15-20 minutes of individual interviews with the semi-structured interview form.

3.5. Data Analysis
After the data collection period, these data were analyzed. Then the researchers independently wrote their interview
records, the randomly selected 2 records were compared and the researchers’ consistency was calculated. Every
conversation in the record is written in the same order, without any corrections. The inventories were passed to
a computer with a format which was designed by researcher and each line was numbered so that the analysis of
the study was done. After it was found that the researchers were consistent in the inventory, the researchers used
the inductive method to organize the information and data categories were created.
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4. Findings
Table 1: Teachers’ answers to basic information questions about environmental education
Primary school teacher

Pre-school teacher

True
(T)

False (F)

Not
answered
(NA)

True
(T)

False (F)

Not
answered
(NA)

What is ecology?

3

7

0

5

4

1

What is ecosystem?

1

9

0

6

4

0

What is biodiversity?

6

4

0

8

2

0

What is biom?

0

3

7

0

0

10

What is adaptation?

10

0

0

9

0

1

What is carrying capacity?

2

7

1

3

5

2

What is food chain?

4

6

0

4

4

2

What is biogeochemical cycle?

0

4

6

0

2

8

What is water pollution?

3

7

0

5

5

0

What is air pollution?

3

7

0

5

5

0

What is land pollution?

3

7

0

5

5

0

What is noise pollution?

1

9

0

3

7

0

What is greenhouse effect?

4

6

0

6

4

0

What is climate?

4

6

0

4

6

0

What is climate change?

2

8

0

2

8

0

What is domestic waste?

1

9

0

8

2

0

What is recycling?

8

2

0

10

0

0

Basic environmental information
questions

According the table 1; 3 of the 10 primary school teachers answered correctly while 7 responded incorrectly to
the question of what is ecology in addition 5 of the 10 pre-school teachers answered correctly while 4 responded
incorrectly to the question of what is ecology and 1 is not answered the question. In the case of ecosystem
question, 1 of the primary school teachers preferred to not answer while 9 teachers giving the wrong answer. In
the same question, 6 of the pre-school teachers gave the correct answer and 4 of them gave the wrong answer.
In the question of biodiversity, 6 of the primary school teachers gave the correct answer, 4 teachers gave the
wrong answer. In the same question, 8 of the preschool teachers answered correctly and 2 of them answered
wrongly. The question about the concept of “biom”, which is included in the books related to environmental
education and considered as one of the basic concepts, has not been answered either by the class teachers nor
the preschool teachers. The question of what is the adaptation was not answered by 1 preschool teacher while
being correctly answered by 10 primary school teachers and 9 preschool teachers. In the question about the
carrying capacity, 2 of the 10 primary school teachers answered correctly whereas 7 gave the wrong answer and
1 did not answer; 3 of the pre-school teachers gave the right answer, 2 did not answer the question and 5 of
them gave the wrong answer. The question of what is food chain is that 4 of the primary school teachers gave
the right answer and 6 of them gave the wrong answer; while 2 of the pre-school teachers are not answered
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the question, 4 of them are answered the right and 4 wrong. Another finding related to this question is that
all of the teachers gave the right example to the question, but only 8 could explain what the food chain is. The
question about biogeochemical cycles is not the true answer of both pre-school teachers and primary school
teachers. The water, air and land pollution questions were answered correctly by 3 primary school teachers and
5 preschool teachers also noise pollution question was answered correctly by 1 primary school teacher and 3
preschool teachers. In the question asked about the greenhouse effect, 4 of the primary school teachers answered
correctly while 6 of them answered incorrectly; while 6 of the preschool teachers answered correctly and 4 of
them answered incorrectly the same question. In the question that what is the climate, 4 of the primary school
teachers and 4 of the preschool teachers answered correctly. On the other hand, in the question that what is
the climate change, which is answered correctly by 2 primary school teachers and 2 preschool teachers. In the
question about the domestic waste, 1 of the primary school teacher and 8 of the preschool teachers answered
correctly. In the question of recycling, 8 primary school teachers and 10 preschool teachers answered correctly.
According to findings, the best-known concepts are adaptation and recycling, while the concepts that receive
the least right answer are questions about biom and biogeochemical cycles.
Table 2: Teachers’ thoughts on the necessity of environmental education
Primary school teacher
Do you think environmental
Yes, absolutely
Not necessarily
education is necessary?
necessary
10

0

Pre-school teacher
Yes,
absolutely
Not necessarily
necessary
10

0

Table 3: Examples of teachers’ reasons for the need for environmental education
Participant code

View of participant

P1

Environmental education is necessary because we will be in need in the end.

P4

The environment education is a must for the environment that is our living space can be used
more comfortably.

p3

People need a place to live and this place is the environment.

p9

Because environmental education is needed for the continuation of living spaces.

*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

According to table 2 and 3; both primary school teachers and preschool teachers have expressed the opinion that
environmental education is necessary. Furthermore; both classroom teachers and preschool teachers base the need
for environmental education on the need of environment for life in general.
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Table 4: Teachers’ views on the age of beginning environmental education
Ages

P1

P2

0-3
3-6

P3

P4

P5

X

X

X

P6

X

6+

X

Ages

p1

0-3

X

3-6

P7

P8

P9

P10

X

X

X

p8

p9

p10

X

X

X
X

p2
X

p3

p4

p5

X

X

X

p6

p7
X

X

X

6+
*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

According to table 4; 2 of the primary school teachers said that environmental education should be started in the
primary school year (6+), 2 of them said that it should be started in the kindergarten age (3-6) and 6 of them
said that it should be started in the infancy and nursery school age(0-3). Moreover; 6 of the preschool teachers
said that environmental education should be started in the infancy and nursery school age(0-3) and the others
said that it should be started in the kindergarten age (3-6).
Table 5: Examples of teachers’ reasons for the starting age of environmental education
Participant code

View of participant

P2

Because children can clean their surroundings from 3 years old.

P5

The child can be involved in environmental cleanliness from the age which understands what
is said to him.

p4

Because children between 0-3 years of age learn by observation and apply them later. For this
reason, environmental education should be started from this age.

P8

Because we are able to practice in 4-5 years group easily in schools.

*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

According to table 5; generally, teachers’ ideas depend on children’s understanding capacity. Teachers suggest that
if a child understands instructions, he can earn an environmental education. Moreover; pre-school teachers are
addressing environment and environmental issues more broadly, while primary school teachers generally speak
about environmental cleanliness.
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Table 6: Rates of inclusion of teachers in environmental education practices
Time

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Once a week or
more
Once a month

X

X

P8

P9

X

X

P10

X

Once or twice a
semester or less

X

X

X

X

X

Time

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

Once a week or
more

X

X

X

X

X

X

X

X

Once a month

p9

p10

X

X

Once or twice a
semester or less
*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

According to table 6; primary school teachers refer to environmental education in the related week, while preschool
teachers usually give environmental education once a week in the practice. Moreover, primary school teachers
complain the intensity of the curriculum. They said that “our program is too heavy so we cannot find time to
environmental education. Our education system forces the children a competition and we have to keep up.”(P7)
Table 7: Fields which teachers include in their practice of environmental education
Course

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Life science

X

X

X

X

X

X

P7

P8

P9

P10

X

X

Language
course
Any course

Course

p1

Life science

X

Language
course
Any course

p2

p3

p4

p5

p6

X

X

p7

p8

p9

p10

X

X

X

X
X
X

X

X

X

*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

In keeping with the table 7; generally, preschool teachers discuss an environmental education in all fields while
primary school teachers discuss an environmental education in life science lesson. Primary school teacher (P4)
said that “related to environmental issues are taking place our life science course in two or three chapter so; we
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mentioned this issue in life science course.” Also, the preschool teacher (p4) said that “our any course in related
with the environmental education because our work directly related with life and life related to the environment.”
Table 8: Examples of teachers’ environmental education practices
Participant code

Examples of practices

P3

We joined a tree-planting activity with the municipality.

P7

We did garbage collection activity at school

p5

We made a waste parsing and recycling activity at school

p9

In the school garden, we made activity which name is nature’s voices thanks to this activity
enable children to rest and raise environmental awareness

*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

According to Table 8, primary school teachers have concentrated on tree planting and garbage collection activities, on
the other hand, pre-school education teachers focus on recycling activities and proximity to nature, communication
activities with nature. Moreover; most of the teachers said that “local administration should support the school
about environmental educational activities.”
Table 9: Teachers’ perception of environmental education in the curriculum
Taking place in the curriculum

P1

P2

Enough

P3

P4

P5

P6

P7

X

Not enough

X

X

Taking place in the curriculum

p1

p2

p3

P8

P9

P10

X

X

p9

p10

X
X

X

X

X

p4

p5

p6

p7

p8

Enough
Not enough

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p

In keeping with the table 9; 1 of the preschool teacher and 2 of the primary school teachers think that
environmental education has found the place in the curriculum is enough on the contrary 8 primary school
teachers and 9 primary school teachers think that environmental education has not enough found the place
in the curriculum.
Table 10: Examples of the reasons for the opinions of teachers’ environmental education about the place in the curriculum
Participant code

Examples of their views

P8

I think environmental education is in the curriculum, but we cannot give enough place for practice.

P10

I have never seen that environmental education has been involved in the curriculum for 20 years.

p1

Environmental education is not included in our program.

p10

I think that our program has enough acquisition and indicators about environmental education but
we face with some problems when practice.

*Primary school teacher: P // Preschool teacher: p
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According to table 10; teachers who think that environmental education has enough places in the curriculum
argue that there are deficiencies in practice. Moreover; most of the teachers think that environmental education
has not enough places in the curriculum and they base this situation on the deficiency of government managerial
strategy. So they said that “firstly, the government should have awareness about the environmental education then
they may change the curriculum and finally change the viewpoint of community.”

5. Discussion and Suggestion
When the literature is examined; there is not find the study about preschool or primary school teachers’ knowledge
level or views about environmental education. Generally, this topic has been studied with pre-service teachers.
Lambert, Lindgren, and Bleicher (2012); in the study which name is “Climate change in the pre-service teacher’s
mind” showed that primary school teachers had some misconceptions about the causes and consequences of climate
change. Also, Papadimitriou (2004); in the study which name is “Prospective primary teachers’ understanding of
climate change, greenhouse effect, and ozone layer depletion” stated that primary school teachers are unaware the
climate change issue likewise, in this study, have shown that primary school teachers and preschool teachers do not
have enough information about climate change. According to the study which name is “Pre-Service Teachers and
Climate Change: A Stalemate?” managed by Boon (2016); shown that Pre-Service Teachers have low knowledge
level and high confidence about climate change issue. In the same way; this study shows that teachers’ knowledge
level about climate change is low but their attitudes about this issue are positive.
Furthermore; according to the result of this study; it is seen that primary school teachers responded wrongly to the
question of domestic waste, which is related sustainability issue. Similarly, in the study named “Pre-service teachers’
preparedness for sustainability education - a case study” directed by Boon & Wilson in 2011, it has been revealed
that teacher candidates do not have enough knowledge about sustainability. Contrary to this, in this study, most
of the preschool teachers answered correctly same questions. Moreover; both most of the preschool teachers and
primary school teachers answered the question about recycling which is directly related to the sustainability correctly.
Moreover; according to the study, which name is “A Study towards Views of Teacher Candidates about National
and Global Environmental Problems” by Alagöz & Akman(2016); teacher candidates think that to raising
environmental education, teacher should show the relationship between what they are thought in environment
and daily life to student; In a similar vein, teachers who are participant in this study think that environmental
education should be more performance-oriented training.
Another result is those preschool teachers answer questions correctly more than primary school teachers. When
analyzing their expression this situation based on the different intensity of curriculum. Preschool curriculum
more flexible than primary school curriculum, so; teachers find more time to make activities about environmental
issues. When making the interview with preschool teachers, they mentioned that their curriculum flexibility, on
the contrary; primary school teachers mentioned about their curriculum strict structure. Furthermore; this study
shows that teachers both primary and preschool, has some misunderstanding about environmental issue but their
sensibility about environment is high. In a smiler way; Akıllı and Yurtcan(2009) mentioned that; life science
candidate teachers’ shows positive attitudes about environment. Moreover; Aksu and Avcı (2009), refer that,
primary school teachers show that sensibility about environmental problem.
When all the results of the study are taken into consideration, the following suggestions are drawn attention that:
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• Since teachers do not have sufficient knowledge about environmental and environmental education, it is
necessary to organize higher education program by taking into consideration this deficiency.
• Environmental education is seen vital by both preschool and primary school teachers so it should be placed in
curriculum as an independent course.
• Teachers believe that should be more performance-oriented training about environmental education so the
curriculum of preschool and primary school should be reorganized.
• Teachers have some misconceptions so the ministry of national education should organize in service-training.
• Teachers think that this environmental education activity not only related to formal education but also nonformal education, so voluntary agencies should organize more activities and they should support the formal
education.
• With a holistic approach; information about the environmental - human relationship and the environmentallife relation should be given in order for the teachers to transfer them to their students.
• It seems that teachers tend towards environmental education in a limited course in general. Teachers should be
given training on environmental education in every field in order to change this perception.
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PROBLEMATIC OF DISTANCE EDUCATION IN
APPLIED DISCIPLINES IN TURKEY

Mehmet Can Aktan, Emre Özcan, Merve Deniz Pak

Abstract:
Applied sciences; can be defined as the use of scientific knowledge in various sciences as a holistic solution to the
problems experienced in practice. Education of Applied sciences aims to train the competent workforce required at
operational level in fields such as engineering, healthcare, trade, industry, finance and education. In Turkey, students
are able to continue education in applied sciences in the form of formal education (first and second education), open
education and distance education. The focus of this study is education of applied sciences via distance education applications. Distance education offers a variety of benefits in terms of low cost of ownership, equality of opportunity in
access to education, lack of transportation to achieve education in an institution, time, capacity and limitations such as
educators to minimum level. However, it is observed that the distance education practices that conflict with the nature
of applied science fields are trained through a system based on technology; the interaction between the student-educator
and the students, the experience gained through practice in the field, and the process of receiving supervision seem to fall
behind. The education system in Turkey, the occupations (for example; social work, child development, disabled care
and rehabilitation, elderly care, medical laboratory technician, laboratory veterinary healthcare technician, English
teacher etc.) with direct human contact seems to be quite common in distance education applications. In particular,
lack of technological infrastructure and simulation studies are obstacles to the development of skills and attitudes
towards the profession.
From this point of view, this study aims to discuss the effectiveness of applied sciences in the distance education systems.
Keywords: Applied Disciplines, Distance Education, E-Learning.

Introduction
In the 21st century, we can say that the main source of innovations in countries’ education systems is the
transformations in the technology. Undoubtedly, when consider the limitations of the traditional education-training
systems; integration of these transformations into the education system becomes a necessity. Countries that have
reached a certain level of development, give priority to training in the innovation and development movements of
technology. Moreover, these countries care for bringing individual behaviors by directing and educating towards
their own interests and abilities. However, it should not be forgotten that the activities carried out in the direction of
innovation are very difficult in some societies and that their adoption is not easy (Kaya, 2002). As a matter of fact,
we can say that this situation can further complicate the problems in educational policies that we cannot consider
independently from such fields as economy, sociology, social policy and social work. But there is a strong consensus
on the renewal of the education system in Turkey (although the system resembles a puzzle board). This makes it
a long-standing need to develop and strengthen distance education practices. Distance learning, which is a part
of the equal opportunity in education for students who are economically weak and have no chance of learning, is
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a planned, designed, comprehensive, and cost-effective way of providing users with a variety of learning activities
that eliminate time and space boundaries by implementing special communication methods via electronic or nonis a learning activity (Altıparmak et al., 2011). On the other hand, it is a serious debate that distance education
system does not produce effective results in applied sciences, but on the contrary it can create important problems
especially in terms of higher education. Ultimately, the rapid expansion of the areas of intensive practice through
the internship experience in curricula such as disability care and rehabilitation, elderly care, social work and child
development in open education programs that staying strong debates. From this point of view, this study aims to
discuss whether the applied sciences or disciplines are suitable for the distance education system and discuss the
effectiveness of this system in terms of related applied disciplines.

Definition of Distance Education System
When the literature on distance education is examined, many different definitions are encountered:
• California Distance Learning Project (CDLP) is defined as an educational system that is carried out in various
ways by establishing links between educational resources by students. It is emphasized that distance education
programs are the source of the educational opportunity for those who are not enrolled in any educational
institution (Al & Madran, 2004:262).
• The United States Distance Learning Association (USDLA) refers to the delivery of education to remote
students with the help of tools such as satellite, video, audio, graphics, computers and multimedia technology.
It draws attention to the fact that the concept consists of two main parts: teaching that incorporates teachers
and learning that incorporates students (Akmeşe, 2015:2).
• Because of some limitations, it is a teaching method in which specially prepared education content is conducted
by a certain center with a variety of media (Alkan, 1987).
• It is a system that involves the steps of analysis, design, development, implementation and evaluation and
integrates the technology into the process (Driscoll, 2002).
• Because of the developments in content management systems and teaching management systems software,
not only using alone, training as an alternative is an all-encompassing application but also formal education
supported (Özüsağlam, 2007).
• It is the type of education carried out in accordance with the communication programs and short-term faceto-face teaching in a system by using written or visual materials specially prepared for individual studies. Thus,
the limits of the age and profession of the learners, the time of the teaching activity, and the physical space of
the teaching environment cease to exist (Rıza, 1997).
• Individuals are more likely to be more flexible than conventional education, provided that they are self-learning
(İşman, 2011).
• Specialized instructional design and teaching techniques and diverse technologies, special organizational and
managerial arrangements are needed to conduct teaching in different settings (Moore & Kearsley, 1996).
• Mutual communication and interaction is a form of teaching that is developed based on this understanding as
a fundamental component of the educational process by removing limitations (Henri, 1990).
• It is a system that provides bi-directional educational communication between learner and educator by using
technology in order to support and facilitate the educational process (Simonson & Schlosser, 2006).
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Basic Concepts of Distance Education
Drawing attention to the fact that the term ‘distance education’ includes different concepts that are not entirely
meaningful, Kaya (2002:9-11) expresses these concepts as follows:
Education by Letters: In the early days of distance education, the only way to communicate was through written
correspondence with post. Since most of the handwriting devices between the educator and the learner in written
work constitute writing instruments, distance education is called letter training.
Working at home: This term is used in the United States for distance education applications in vocational and
technical education outside of higher education. When working at home is used as a general term, it is understood
that the remote students are working at home or at other centers.
Independent Study: It is a general term that includes education by letter, open education, radio and television
teaching and individual learning.
External Work: This term, mostly used in Australia, it involves learners studying at higher education institutions
that provide face-to-face training by working with their own possibilities without having to continue to school.
Distance Teaching: Due to the physical differences between leaners and educators, teaching depends on some
supporting mechanical or electronic tools and written materials.
Distance Learning: In the 1990s, distance learning was often used. It emphasizes that this process is learnercentered with the fact that distance education is too bureaucratic and distance education is also educator-centered.
Distance Education: Describes both distance teaching and distance learning.

Features of Distance Education System
Wedemeyer defines the basis of distance education as the independence of the learner. He defines four elements
for this education: educator, learner, communication environment, teaching-learning material. Furthermore, he
has expressed the ten qualities that distance education practices should have (Nizam, 2004:2-3):
• Learners should be able to work where they want, without the need for the same space, time and educator.
• Learners should be given more responsibility for their learning.
• Educators should be able to allocate more time to teaching tasks.
• The target audience should be provided with extensive opportunities for courses, formats and methodologies.
• All teaching methods and environments should be effectively developed and integrated into the program.
• It should make the best of learner’s teaching by using different methods and environments.
• Reorganization of courses and improvement of contents should be provided.
• Provide opportunities for adaptation of individual differences.
• When evaluating learner success, the limits such as time, method, order of studies and grades must be removed.
• Provide freedom for learners starting and finishing their studies.
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Differences between Distance Education and Face-to-Face Training
The differences between distance education and face-to-face education are explained by Verduin & Clark (1994):
• Throughout the learning period, the learner and the educator are separate or together,
• Planning and preparation of learning tools, provision and arrangement of learner support services,
• Bringing the educator and learner together and using the course content, communication tools, computer and
audio and video cassettes,
• Utilize technology in a distance education-specific way,
• People are often trained on an individual basis due to occasional or continuous separation during the learning
process.

Determinative Hypotheses of Distance Learning
It can be rank the main hypotheses of distance learning with the following items (Eygü and Karaman, 2013):
• Organized learning can take place without an educator. Internal motivation is one of the most important
conditions for learning. Learning is supported when the topics are adapted to existing cognitive structures of
learners.
• Human behaviors in working situations and sincerity in relations help emotional engagement; and also emotional
participation to study supports attaining goals and learning profoundly.
• The feelings of friendly relationship with instructors, consultants and supportive organizations both support
and strengthen motivation. Mental enjoyment enables deep learning and use of problem-oriented working
processes and achieves working goals.
• Participation takes place by taking responsibility for attaining the goals of the study and by considering the
goals and work plans in which personal decisions are encouraged to learn.
• Learning is often assisted by helpful communication that arouses the curiosity of others during work. Maturity;
the instinctual balance creates the ability to become independent and to have the power to overcome the basic
difficulties that do not overlap with the tendencies rather than the probabilities.

Benefits and Limitations of Distance Education
It can be discussed the advantages and limitations of distance education in the following items (as cited in Eygü
and Karaman, 2013):

Benefits
• It can meet the changing, developing learning needs of the learner and in this sense it provides important
contributions to the national education system of developed and developing countries.
• Provides individual and independent learning opportunities throughout life. The fact that the responsibility
of learning is on the individual improves the information access entrepreneurship, and the self-determination
abilities.
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• Learning and teaching process provides flexibility and diversity in topics such as age, teaching objectives, learning
and teaching environment, methods and techniques.
• Presentation of system services (excluding initial investment and expenditures) is not expensive.
• It allows individuals who work in public or private organizations to continue their education without leaving
their duties and to be promoted to the profession by improving themselves.
• It offers alternative and diverse (written and printed, audiovisual, multi-media and interactive) learning-teaching
opportunities.
• It provides standardization of training programs (in terms of target, content, educational status and evaluation
criteria).

Limitations
• Although effective in gaining behavior in the cognitive domain, it is not effective in attaining emotional and
psycho-motor behaviors and in disciplines (in classes) to practice.
• It may not be effective enough in terms of learners who do not have individual and independent study and
learning habits.
• Learners working in public or private organizations are obliged to allocate a significant portion of their time
for relaxation for distance learning activities.
• The fact that individual communication and interaction between learner-educator and learner- learner are very
limited, can affect the socialization of individuals negatively.
• Problems such as technical, financial and transportation problems can arise in the distribution and access of
written and printed materials used in learning and teaching processes, radio and television broadcasts and
contemporary communication technologies.
• The yield may be low. Even when supported by multimedia capabilities (high quality audiovisual educational
material such as graphics, pictures, animations, simulations, video), productivity can be increased by 35-40%
in group training. When the group is small or the training is given one by one, the yield can only reach 43%.

Distance Education and Information Technologies
The development of technology has also led to the emergence of new e-learning paths in the field of education.
In this way, e-learning and information technologies come together and audio, visual and interactive resources
are presented via electronic systems (internet, intranet etc.). The ‘synchronous’ or ‘asynchronous’ education and
training activities are important in e-learning focused information technologies. When educators and learners
communicate by being at the same time in different places, then communication is called synchronous, while it
is asynchronous when communication takes place in different time and in different place. These two last forms
of communication, which are run via the Internet, support today the virtual classes.
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Table 1: Elements of the two ways of communication in distance education
Parametres

Synchronous

Asynchronous

Possibility of interaction

Yes

No

Feedback and Student support

Direct

İndirect

Flexibility in space and time

No

Yes

Cost for student

Big

Small

Time for thought and control by the student

Minimal

Big

Motivation for ‘contact’ with the teaching material as it is forecasted by the study
timetable

to a large extent

in small degree

Source: Panagiotakopoulos, C., Lionarakis, A., & Xenos, M. (2003). Open and distance learning: tools of ınformation and communication
technologies for effective learning. In Proceedings of the Sixth Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications. (pp.
25-27). Athens: HERCMA.

In distance education process; types of synchronous communication can be exemplified as the telephone
communication, the sound-conference via connected computers (audio teleconferencing), the video-conference via
connected computers (video teleconferencing), the conference with the use of “whiteboard”, the use of applications
of chat-room type (supported in text). In a synchronous environment, learners and educators are interacting
simultaneously through a live connection. In these applications, learners can ask questions, discuss each other or
solve the test (Natarajan, 2005)
Types of asynchronous communication can be exemplified as the use of fax, computer software (educational
CD-ROMs), video films, audio tapes, supported by the World Wide Web and the e-mail (Panagiotakopoulos et
al.,2003). Internet-supported web pages and learning platforms are frequently used in distance education. These
include presenting non-synchronized learning material over the network, sharing and discussing learning materials
in different ways, enrolling in lessons, making assignments, entering exams, providing feedback on these assignments
and exams, organizing learning materials. Recently, mobile applications seem to be spreading especially in terms
of asynchronous learning ways. Examples include smartphones and Pocket PCs, tablet and notebook computers,
server systems (database, web, messaging, e-mail etc.), remote desktop connection programs (Ammyy, Alpemix,
AnyDesk, Supremo, Team View) and cloud computing technologies shown. In this context, e-portfolios, blogs,
online communities, video communication facilities, educational games, simulations can be used.
Technological advances in the base of increased Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) have also started
to be used frequently. For example in compliance online training simulations; Virtual Reality (VR) and Augmented
Reality (AR) are top-notch performance support tools. Learners are able to step inside virtual environments or interact
with virtual objects in real-world settings (Spector, 2012). The other one can be interactive task walkthroughs. It
improves workplace performance via learners view each step of the task, then perform it on own in the virtual
environment. This allows them to observe favorable behaviors and determine which skills they need to complete
the process (Maboe, 2017: 221). Emergency preparedness scenarios can be effective that educators can test learners’
ability to handle stress and solve problems in chaotic situations with the help of AR/VR technologies. Moreover
true-to-life examples and case studies can be useful. Real-world examples and case studies are typically text-based.
Learners read the story and then reflect on the situation to see how it applies in a real-world context via AR/VR
technologies. They can watch as the virtual characters act out the scene and cope with challenges (Pappas, 2018).
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Distance Education Applications in Turkish Education System
Development of distance education applications in Turkey can be grouped under four headings (Bozkurt, 2017):
Period - Discussion and suggestions: Conceptual (1923-1955).
Period - Correspondence: Letters (1956-1975).
Period - By audiovisual items: Radio-Television (1976-1995).
Period - Information based: Internet-Web (1996- ...)
Distance education programs in the agenda in Turkey since the 1920s. In particular, in the first years of the
Republic, it was demonstrated that the education campaign and the letter teaching method could be used.
Especially written in 1924 by the famous educator John Dewey, “Report and Recommendation upon Turkish
Education” emphasized the importance of letter training for development in education. In 1951, a film center
(it’s called Öğretici Filmler Merkezi) was established, and the idea of distance education came to be more active
and tangible. The first application in this area was realized through the FONO Open Education Institution, a
private initiative in 1953, and courses for foreign language teaching were given through distance learning. Distance
education has reached the highest level in public practice since 1982. With the Higher Education Law numbered
2547, which entered into force in 1982, the Faculty of Open Education was opened in Anadolu University. The
first institution of higher education engaged in Economics and Business Administration in the distance education
model in Turkey thus became operational. In 1991, Fırat University made its first distance education application
via e-mail; it is provided so that the students receive a Master’s degree. Activities such as symposiums, meetings
and lectures organized in the university through Fırat TV, which was established in 1992, were published and the
computer courses organized through television. In the same year, the Open High School affiliated to the Ministry
of National Education was established. In 1996, Bilkent University established a videoconferencing system in the
computer based distance education system and made some experiments to carry out some courses from the USA.
Distance education applications over the Internet in Turkey in 1996 were launched with the establishment of the
Middle East Technical University Informatics Institute; and also Istanbul Technical University Distance Learning
Center was established (Albayrak, 2017). In 1997 Open Primary School and Vocational Open Technical School were
established. Since the beginning of 2000, many universities have offered associate degree, undergraduate, graduate
and doctorate programs through distance education. As of 2010, the Open Education Faculty was established in
Ataturk University. In 2011, ‘distance education’ was defined as a new form of teaching beside primary education,
secondary education and open education in higher education. Finally, in 2015, Open and Distance Learning was
accepted as an associate professorship field and supporting the study was provided.

Problematic of Distance Education in Applied Disciplines
Learning in accordance with the common and general definition within the educational sciences; “a lifelong,
permanent change of behavior”. In spite of the fact that the lifetime of the learner, having an old definition,
corresponds to the principle of life-long learning which can be counted. There is a close relationship between the
permanence of the learners and the behavior change, and it is important and necessary to transfer the affective,
cognitive, or behavioral things into life in order to talk about the existence of a real learning. For a concept to be
learned, a lesson or an application must be put into practice (in order to be learned) so that it can be transferred
to the long-running memory, that is, to reflect in the practice of life. Teaching is expressed as “a process consisting
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of regular and planned activities aiming at student development and for starting, sustaining and realizing the learning”
(Açıkgöz, 2000; as cited in Dinçer, 2006). The critical point in this context is the educational differences between
the disciplines and scientific fields that intensively concern the cognitive processes. To illustrate, how does the
content and quality of educational activities between theory-based disciplines and applied disciplines affect the
quality and adequacy of teaching and learning processes? Within the current sub-title, it will be tried to discuss
how the distance education method constitutes a problematic in terms of applied disciplines.
Formal education covers the entire range of educational activities that have been practiced in schools for the most
part in the world for centuries. In parallel with the developments in technology, there are some innovations and
changes in the field of education just like every other field. Today, the relationship between education and technology
is much stronger at the point reached, and the term “educational technologies” is a very broad area. At this point,
the authors refer to the position of globalization spread over all spheres and in general education emphasizes its
role on universities in particular. Scott (2002; as cited in Yılmaz ve Horzum, 2005:104), for example, portrays
globalization as “the greatest challenge to universities.” At this point, technological transformations in education, as
a reflection of the more global effects of neoliberalism on educational-social policies, are in fact counterproductive.
These transformations, of course, are rapidly opening the front of “information and communication technologies”
(Yılmaz and Horzum, 2005; Arat and Bakan, 2011; Albayrak, 2017). As far as information and communication
technologies are concerned, the using of computer and internet based technology in education and the application
of “distance education” as an extension are the first to come to mind. It is expressed that the concept of “university
connected to the place of organization” has weakened while the possibilities of education and research are diversified
together with technology, if it will return to the effects of globalization (Yılmaz and Horzum, 2005). So now, the
classroom is not just a physical place, but the area of “virtual classes” that we have in our education is expanding.
Therefore, as stated by Aggarwal (2000; as cited in Yılmaz and Horzum, 2005:110); “education at the 21st century
is independent of time and space, oriented towards goal and result, student centered, active team work weighted, learning
attained, and skills and ongoing differences.” As a distinctive feature of today’s technology-oriented education, the
foreground of “learning-centered” brings with it certain limitations in terms of face-to-face interaction. This faceto-face interaction is of special importance in terms of applied disciplines. Indeed, the inability to directly establish
a teaching-learning context in applied disciplines such as psychology, psychological counseling and guidance, social
work, and nursing, where classroom interactions and role-play activities are heavily used, can be obstacles to the
effectiveness of the learning process.
Another important issue that needs to be addressed within the context is the vehicle-purpose dimension in the
context of technology-education relationship. With the over-emphasis on technology, there is a risk that the
educational institutions and hence the departure from the main function of the universities. As such, as Yilmaz
and Horzum (2005:117) put it, “technology is becoming a purpose to become a vehicle.” At this point, distance
learning is moving directly into the center of educational activities, rather than as a facilitator in technology-based
education practices. In many disciplines, including applied disciplines, the benefits of distance education referred
to in the previous sections of the study are valid, as well as their limitations. In the study that “the Satisfaction
Perceptions of Distance Education Students” prepared by Eygü and Karaman, in the context of the limitations of
distance education practices; “although it is effective in gaining cognitive behavior, it is not effective in attaining
emotional and psycho-motor behaviors and in disciplines (lessons) directed at practice” (2013:42). Likewise,
Albayrak (2017:32) stated that, in his study on the distance education system, it is a limitation that the efficiency
of education can be reduced due to the fact that distance education is not suitable enough for the fields requiring
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application and experimentation. Also, the limited presence of distance education on the subjects that require group
work or group dynamics is also one of the factors affecting educational activities. In fact, the most significant point
in terms of quantitative and qualitative aspects of applied disciplines is the use of knowledge and skill bases in
these disciplines and the shaping of education on these foundations. For example; social work is based on applied
discipline and knowledge-skill-value bases. It is unlikely to say the same thing for skill-based social work with
knowledge and partly value-based distance education being more convenient than distance education. Indeed,
the teacher-learner interaction is particularly effective in terms of affective and psycho-motor skills, only through
the face-to-face learning methods. It is also an important concept in terms of disciplines such as social work,
psychology and counselling, which is “supervision”. Supervision; refers to the whole of skills-based practices that
are developed among professionals in helping professions, applied to understand, support, learn and develop to
improve the effectiveness of professional practices and consulting skills (Milne, 2009). Considering supervision, the
role and effect of technology and the internet remains a second plan, and classroom and face-to-face interactions
are gaining importance. The concept of lifelong learning that comes into our life together with technology is
important, and it is among the issues that should be taken into consideration as well as the duration of learning
in terms of applied disciplines.
There are many studies in the literature that are based on the distance education curriculum. According to a
compilation published by Öztürk (2015:233) , distance education has been examined in the context of nursing
education. As emphasized in the study; “distance education can be regarded as a method of supporting structured
education, providing patient safety, reinforcing lifelong learning and providing equal opportunities” rather than being
a stand-alone method for nursing education. Hence, formal education is the basic education method of applied
disciplines, and technology can only function as facilitating, modern equipment for these fields. Computer,
internet etc. a more interactive learning process can be achieved through information technology, but if the applied
disciplines are put on a purely technological level, these risks and obstacles may lead to unfavorable consequences
to the nature of applied sciences.
To summarize, it is almost impossible to think outside of the technological education policies and practices in the
era of digitizing today’s information and knowledge. Incorporation of technology and databases into educational
facilities as required by the ages and supporting education and training activities with them will undoubtedly be
more open to both students and teachers. However, it is also necessary to include accountability that different
qualities of science and disciplines, such as knowledge, have unique qualities. Computer-assisted training provides
great convenience and advantages in terms of access to information and the need to use it at a cost. On the other
hand, the compulsory organic linkage of applied disciplines with formal education, such as face-to-face education,
learner-educator relations, theories specific to aid professions and practical applications, cannot be overlooked. As a
result; as stated by Öztürk (2015: 233), distance education can give more positive and higher quality results than
a method which can be used alone in applied disciplines, especially if it is planned to support formal education
after basic education and to reinforce lifelong learning.

Instead of Conclusion
Industrialization from the Industrial Revolution to today has brought great technological transformations to the
point reached, and Industry 4.0 is now spoken. The using and the proliferation of technology have increased
visibly in the field of education, as is the case in every field. Computer and therefore internet-based education has

41

PROBLEMATIC OF DISTANCE EDUCATION IN APPLIED DISCIPLINES IN TURKEY
Mehmet Can Aktan, Emre Özcan, Merve Deniz Pak

become part of it rather than alternative education. As such, distance education has become a part of education
policy and practice as a method in itself. Distance education, which carries the learning-teaching relationship to
a different dimension, has led to the perception of class concept in a dimension that transcends space. At the
same time, the concept of “transnational” education has entered our lives in parallel with globalization. Thus,
with the help of technology and online resources which are a component of it, it is possible to get out of the
country borders. On the other hand, distance education as a digital age and its extension brings with it certain
limitations. The first of these is the lack of face-to-face educational opportunities and in-class interactions. Similarly,
there may be an opportunity inequality in terms of individuals or institutions that are not equally capable of
technology knowledge and technological infrastructure. While it is claimed that the cost of long-haul is lower,
distance education can bring a considerable financial burden, especially at the beginning and the installation
stage. In addition, distant learning can create a disadvantage in interactive areas where group work is the subject.
In particular, distance education cannot fully meet the advantages mentioned for every discipline and science. At
the beginning of these are applied disciplines as detailed in the study. Psychiatry, psychology, family counseling,
guidance and psychological counseling, social work, nursing, etc. disciplines are the mainstays of professions with
limitations in terms of distance education. Again, as pointed out in the study, distance education qualitatively
far from the financial aspect is not a methodology that can take place in applied disciplines. Therefore, the most
accurate and comprehensive expression of distance education in applied disciplines is “a tool for distance learning,
a complementary method for applied disciplines.” As a matter of fact, this result has been revealed in the studies
conducted in the context of the subject. It is therefore important to take account of these issues, especially in the
field of distance education in the field of open education. Again, it should be noted that Turkey in particular set
forth in education policies and programs, distance education should only be included as a complementary element
to the practical disciplines. Otherwise, the quantitative and predominantly qualitative limitations encountered in
education may arise as a matter of concern in professional practice.
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PROBLEMS SCALE FOR TEACHERS AND
ADMINISTRATORS WHO HAVE FOREIGN STUDENTS
IN THEIR SCHOOLS
OKULLARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCI
BULUNAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÖLÇEĞİ
Ömer Çelikkol, Adnan Karaibrahimoğlu, Aytekin Tokgöz

Abstract:
In recent years, especially the wars in the Middle East affected many of the migratory flows to the western countries,
and due to the position of Turkey in transitional region also caused an increase in the number of people migrating
fairly. This situation causes some problems in the schools where foreign students study. The aim of this study is to develop
a standard scale instrument for use in determining the dimensions and levels of problems faced by teachers and administrators with foreign students in their school. Descriptive method was used in the research. The “Scale for problems of
teachers and administrators having foreign in their schools” was developed in order to determine the dimensions and
levels of the problems faced by teachers and administrators with foreign students in the school. The questionnaire has
reached to 33 items as a result of 40 expert opinions and 60 preliminary studies. The final scale was applied to 244
teachers and administrators chosen randomly from the population. The structural validity, inter-rater reliability and
applicability of the scale were performed by Cronbach’s alpha=0.931 and cumulative variance loadings = 65.88%.
As a result of the analyses, a valid and reliable scale, consisting of 33 items and six sub-dimensions, was obtained.
Problems arising from cultural differences, foreign language, communication, education, violence, harmful habits and
prejudicial problems have come to foreground among foreign students and it is suggested that studies should be done by
government agencies and precautions should be taken by school administrations in order to solve the problems. It will
also be useful to support the results by further studies applied in extended regions.
Key Words: Scale development, problem behavior, foreign nationality.

1. Giriş
Okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve sorunsuz yürütülmesinden birinci dereceden öğretmen ve
yöneticiler sorumludur. Farklı özellikteki (yaş, cinsiyet, kültür, ilgi, algı, sosyo ekonomik durum vb) öğrencilerin
bir arada bulunmasından dolayı öğretmen ve yöneticiler bazı sorunlarla karşı karşıya gelmektedir. Karşılaşılan
sorunlardan biride ülkeye yapılan göçten kaynaklanan sorunlardır. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibariyle
uzun yıllardır göç alan bir ülkedir. Son yıllarda da özellikle Ortadoğu’da yaşanan savaşlar, batı ülkelerine yönelik
göçmen akımının çok olması ve bu sebeple Türkiye’nin bir geçiş ülkesi olması Türkiye’ye göç eden kişi sayısını
oldukça arttırmıştır (Sarıtaş, E., vd. 2016: 209).
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İnsan, canlılar arasında ayrı bir yere sahip olup insanın hayatını, yaşadığı yer daha anlamlı hale getirir. Göç, insan
ile yaşadığı yer arasındaki ilişkiye zarar veren önemli olaylardan birisidir. Birey ve toplum çeşitli sebeplerden dolayı
yaşadığı yeri değiştirerek başka yerlere göç etmektedirler. Birey ve topluluk bakımından yaşanan bu göç olayı sadece
yaşadığın yerin değişmesi değil aynı zamanda toplumun bir takım değerlerinin değişmesine de sebep olmaktadır.
Göç ile gelen değişim ve dönüşüm, insanın ayrıldığı ve yerleştiği yeri, insanları, değerlerini etkilemektedir (Ekici,
S., ve Tuncel, G., 2015: 9).
İnsanların yaşadığı yeri terk ederek yeni yerlere göç etmesinin altında yatan birçok sebep vardır. Göçün temel
sebepleri arasında ekonomik problemler, yoksulluk, işsizlik, doğa olaylarındaki değişim, nüfus problemleri, siyasi
problemler, eğitim şartlarındaki olumsuzluklar, çevre şartlarındaki bozulmalar, çeşitli doğa olayları ve savaşlar olarak
sayılabilir (Kaştan, 2015: 217).
İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün yayınladığı 2016 Türkiye göç raporuna göre (2016: 56)
Türkiye, bulunduğu konum ve komşu ülkelerde yaşanan sosyal, ekonomik ve siyasi problemler sebebiyle göç
olaylarında hedef ülke durumundadır. Ayrıca Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yabancı uyruklu kişiler için köprü
vazifesi görmektedir. Ülkemizin çok sayıda sınır komşusuna sahip olması ayrıca uzun kara ve deniz sınırlarının
bulunması göç olaylarının yaşanmasına sebep olmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığının 2016-2017 öğretim yılı verilerine göre, ülkemizde 232.714 yabancı uyruklu öğrenci
eğitim görmekte olup, bunlardan ilk sırayı 166.482 kişi ile Suriye vatandaşları almaktadır. İkinci sırada 23.971
kişi ile Irak vatandaşları, üçüncü sırada 12.782 kişi ile de Afganistan vatandaşları yer almaktadır (2016 Türkiye
Göç Raporu, 2016: 46).
Yaşanan iç ve dış göç göç olayları kendi kültüründen ayrılarak yeni bir kültürle, yeni bir dille ve yeni bir ortamla
karşılaşma olduğu için yeni sorunların ortaya çıkmasına, kişide uyum problemlerinin yaşamasına sebep olmaktadır.
Dış göçte kişi daha fazla kültürel farklılıkla karşılaştığı için yaşadığı sorunlarda artmaktadır. Yaşadığı sorunların belki
de en büyüğü eğitim alanında görülmektedir. Eğitim toplumun en önemli sosyal ihtiyaçlardan birisidir. Göç etmek
zorunda kalan birey kendi ülkelerindeki eğitim sistemini göçmen olarak bulundukları ülkede de deneyimlemek
isterler. Bu ihtiyaçlarını bulundukları ülkelerin eğitim mevzuatı çerçevesinde karşılamanın yollarını ararlar. İnsan
doğumundan itibaren alıştığı çevreyi, yaşadığı kültürü bırakıp yeni bir yerde yaşamak zorunda kaldığı zaman bir tür
travma yaşamaktadır. Bu duygusal durumu göz önünde bulundurarak, göçmen ailelerin çocuklarının duygusal ve
davranışsal sorunlarla karşılaşma olasılıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Göçe maruz kalan çocuklar eğitim
hayatını devam ettirdikleri okullarda uyum problemleri ve zorluklar yaşamaktadırlar (Sarıtaş, E., vd.2016: 210).
Eğitim kurumları insan ile ilgilendiği için problemlerin yaşanması doğal karşılanmalıdır. Bu problemlerin tamamen
ortadan kaldırması ise imkânsızdır. Sorunların kaynağını tespit ederek tekrarlanmasının önüne geçmek gerekir.
Eğitim kurumlarında iç ve dış paydaşlar dâhil herkesin problemlerin çözümünde ortak hareket etmesi önemlidir
(Yapıcı ve Yapıcı, 2003: 9; Çelikkol ve Kalaycı, 2014: 104). Bundan dolayı yapılan bu çalışmada okullarında
yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaştıkları sorunları
ve sorun düzeylerini tespit etmeye ve tespit edilen bu sorunlara yönelik çözüm üretmeye yardımcı olacak bir ölçek
geliştirilmiştir.
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2. Yöntem
Bu ölçek geliştirme çalışması, betimsel araştırma sürecine uygun olarak yapılmıştır. Betimsel araştırma, durumu
olduğu gibi incelemek ve mevcut durumu tespit etmek için yapılan araştırmadır. Betimsel çalışmalarda, çoğunlukla
tarama modeli kullanılmaktadır. Tarama modeli; belirli bir grubun belli başlı birtakım özelliklerini belirlemek
amacıyla geniş gruplar üzerinde yürütülen, olgu veya olaylarla ilişkili olarak gruptaki bireylerin görüşlerinin ve
tutumlarının belirlenerek, olgu veya olayların açıklanmasına çalışılan araştırmalar olarak kabul tanımlanmaktadır
(Yaşar, 2014: 62).
Genel bir kural olarak, örneklem büyüklüğünün en az gözlemlenen değişkenin en az beş katı olması gerektiği
belirtilmektedir. Güçlü, güvenilir çağrışımlar ve az sayıda belirgin faktör varsa, örneklem sayısı, değişken sayısının
daha büyük olması koşuluyla 50 olarak ayarlanabilir. Öte yandan, Kline (1994), 200 kişinin örneklemesinin genellikle
güvenilir faktörleri çizmek için yeterli olduğunu, faktör yapısının açık ve küçük olduğu zaman bu rakamın 100’e
düşebileceğini, ancak daha büyük örneklerle çalışmanın yararlı olduğunu vurgulamaktadır. (Büyüköztürk, 2002: 480)
Betimsel nitelikte yapılan bu çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında okulunda yabancı uyruklu
öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Ölçeğin hazırlanması sürecinde 40 uzman görüşüne
başvurulmuştur. Ardından internet ortamında Google dokümanlar kullanılarak hazırlanan taslak ölçek sosyal
medyada öğretmenlerin üye olabildiği gruplarda paylaşıldı. Literatürdeki bu görüşlerden hareketle ölçeğin ön
uygulaması 60, ikinci uygulaması ise 244 gönüllü öğretmen ve yönetici ile yapılmıştır.

2.1. Ölçeği Hazırlama Süreci
Ölçek hazırlama sürecinde göçmen kuramları, göç ve göç ilişkisi, yabancı uyruklu öğrenci sorunlarından yola çıkılarak
literatür taraması yapılmıştır. Okulundan yabancı uyruklu öğrenci bulunan bir grup öğretmen ve yöneticiden yabancı
uyruklu öğrencilerle sorun yaşadıkları konuları yazmaları istenmiş ve verilen yanıtlardan taslak ölçek maddeleri
oluşturulmuştur. Emel Sarıtaş, Ümran Şahin ve Gülsüm Çatalbaş (2016) tarafından yapılan “İlkokullarda Yabancı
Uyruklu Öğrencilerle Karşılaşılan Sorunlar” adlı nitel araştırmadan yararlanılmıştır.

2.2. Geçerlik ve Güvenirlik
Uzman görüşleri ve ön uygulama neticesinde uygun bulunmayan 8 madde madde havuzundan çıkarıldı. 33
maddeden oluşan taslak ölçek okulunda yabancı uyruklu öğrenci bulunan 244 öğretmen ve yöneticiden oluşan
örnekleme uygulandı. Elde edilen veriler iç tutarlılık testine tabi tutuldu ve testin genel güvenilirliği belirlendi.
Elde edilen veriler iç tutarlılık testine tabi tutuldu ve testin genel güvenilirliği belirlendi. Veriler daha sonra faktör
analizine tabi tutuldu ve her bir faktör için Cronbach’s Alpha değeri bulundu.

2.3. Verilerin Çözümlenmesi
Çalışma kapsamında Google dokümanlar kullanılarak elde edilen veriler MS Office Excel ortamına aktarıldı.
Elde edilen verilerin çözümünde SPSS 23.0 (IBM Inc., Chicago, IL, USA) programından yararlanıldı. Verilerin
çözümlenmesinde Açımlayıcı Faktör Analizi yönteminden yararlanıldı. Ayrıca geliştirilen ölçeğin her bir alt boyutu
için Cronbach’s Alpha katsayıları ve korelasyonlar hesaplandı.
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3. Bulgular ve Tartışma
Bu bölümde geliştirilen ölçeği standartlaştırmak amacıyla verilerin analiziyle elde edilen bulgular tablo ve kapsam
şeklinde sunulmuştur. Ayrıca ölçeğin geçerliliğini sağlamak için yapı geçerliliği yöntemleri uygulanmıştır.

3.1. Ölçeğin Geçerliğine İlişkin Çalışmalar
3.1.1. Kapsam Geçerliliği
Kapsam geçerliliği, ölçüm aracının ölçülecek yapının temel unsurlarını kapsamını ölçmek için kullanılır. Ölçeğin
içerik geçerliğine gelince, alandaki uzmanlardan, ölçek üzerindeki öğelerin anlam ifade edip etmediğini, ifadelerin
açık ve anlaşılır olup olmadığını ve farklı anlamlara neden olup olmadıklarını açıklamaları istenir (Koçak vd.,
2015: 174). Ölçek geliştirme sürecinde 40 kişilik uzman ekip belirlenmiştir. Üretilen 41 maddelik ölçeğin her
bir maddesi uzmanlarca; “1-Madde gereklidir ve madde havuzunda kalmalıdır”, “2- Madde yararlı ancak, yeterli
değildir”, “3- Madde gerekli değildir” şeklinde üçlü derecelendirme ile değerlendirildi. Her bir ölçek maddesi için
kapsam geçerlik oranı (KGO) hesaplandı. Kapsam Geçerlik Oranı (KGO), G; ”gerekli” diyen uzman sayısı ve
N:”toplam” uzman sayısı olmak üzere, KGO=[G/(N/2)]-1 eşitliği ile elde edilir (Alpar, 2012: 415). Lawshe (1975:
568), uzmanların sayısına göre ölçeklendirilebilecek maddelerin minimum KGO değerlerinin Tablo 1’deki olması
gerektiğini belirtmektedir. KGO değerleri Tablo 1’de gösterilen minimum değerden daha küçük olan maddeler
ölçekten çıkarılmalıdır (Geçkil, T. ve Tikici M., 2015: 57).
Tablo 1. Uzman Sayısına Göre Ölçeğe Alınabilecek Maddelerin Asgari KGO Değerleri
Uzman
Sayısı

Minimum
Değer

Uzman
Sayısı

Minimum
Değer

5

0,99

13

0,54

6

0,99

14

0,51

7

0,99

15

0,49

8

0,78

20

0,42

9

0,75

25

0,37

10

0,62

30

0,33

11

0,59

35

0,31

12

0,56

40+

0,29

Uzman sayısı 40 olduğu için α=0,05 anlamlılık düzeyinde en küçük KGO değerinin0,29 olması gerekmektedir.
Tablo 2’de KGO değeri 0,29‘dan küçük olan 8 madde madde havuzundan elendi.
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Tablo 2. Uzman Görüşlerine Göre Maddelerin Kapsam Geçerlikleri
Madde
No

Gerekli

Yararlı,
Ancak
Yetersiz

Gereksiz

KGO

Madde
No

Gerekli

Yararlı,
Ancak
Yetersiz

Gereksiz

KGO

1

37

2

1

0,85

22

35

4

1

0,75

2

24

8

8

0,20

23

37

3

0

0,85

3

36

3

1

0,80

24

25

7

8

0,25

4

36

2

2

0,80

25

38

1

1

0,90

5

22

10

8

0,10

26

34

4

2

0,70

6

38

2

0

0,90

27

38

1

1

0,90

7

17

10

13

-0,15

28

37

2

1

0,85

8

39

1

0

0,95

29

37

3

0

0,85

9

35

4

1

0,75

30

39

1

0

0,95

10

36

4

0

0,80

31

25

7

8

0,25

11

36

3

1

0,80

32

40

0

0

1,00

12

25

10

5

0,25

33

39

1

0

0,95

13

38

1

1

0,90

34

36

2

2

0,80

14

38

2

0

0,90

35

38

1

1

0,90

15

39

1

0

0,95

36

39

1

0

0,95

16

37

2

1

0,85

37

25

10

5

0,25

17

40

0

0

1,00

38

36

2

2

0,80

18

36

3

1

0,80

39

36

3

1

0,80

19

38

1

1

0,90

40

39

1

0

0,95

20

39

1

0

0,95

41

37

2

1

0,85

21

24

6

10

0,20

KGİ

0,87

Ölçeğe ilişkin kapsam geçerlilik indeksi (KGİ); uzman görüşleri neticesinde taslak ölçekte kalan maddelerin kapsam
geçerlilik oranlarının ortalamasını ifade etmektedir. Bulunan KGİ’nin 0,67’den büyük olması istenir (Alpar, 2014:
439). Ölçeğimiz için KGİ=0,87>0,67 olduğu için “ölçek istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur.

3.1.2. Yapı Geçerliliği
Yapı geçerliliği, ölçeğin tüm kavramını veya kavramsal yapısını ölçme yeteneğini gösterir. Diğer bir deyişle yapı
geçerliliği, ölçeğin ne olduğunu anlama ve anlamlandırma süreci ifade etmektedir (Geçkil, T., ve Tikici M., 2015:
61). Yapı geçerliliğini değerlendirmek için Faktör Analizi kullanılmıştır. “Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci
Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği”nin faktör analizinde ise TBA (temel bileşenler
analizi) yöntemi kullanılmıştır. “Bartlett’s Test of Sphericity” sonucunun (p <0.05) olması, ölçek maddeleri arasında
bir korelasyon olup elde edilen verilerin Faktör Analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Geçkil, T., ve Tikici
M., 2015: 59). Faktör Analizi için veri setinin uygunluğu Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Verilerin Faktör Analizi İçin Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ve
“Bartlett’s Test of Sphericity” Tablosu
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik ölçütü

0,931

Ki-Kare
Bartlett’s Küresellik Testi

5308,529

sd

528

p

<0,001

Bu çalışmada “Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO)” değeri 0,931 olarak bulunmuş olup
bu da örneklemin mükemmel olduğunu göstermektedir. Bartlett’s Test of Sphericity analizi sonucunda X2=5308,529
ve p<0,000 değeri elde edilmiştir. Bu istatistiksel olarak anlamlı değer, örneklemin yeterli olduğunu ve verilerin
normal olarak dağıldığını gösterir. Faktör sayısı belirlenirken varyans yüzdeleriyle (Çizelge 4) çizgi grafiği (Şekil
1) esas alınmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda, toplam varyansın %65,884’ünün açıklayıcı değerine sahip
olan altı faktörlü bir yapı söz konusu olmuştur. Faktör 1; toplam varyansın %14,756’sını, Faktör 2; %12,940’ını,
Faktör 3; %12,330’unu, Faktör 4; %10,119’unu, Faktör 5; %9,362’sini ve Faktör 6; %6,376’sını açıklamaktadır.
Tablo 4. Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranları (n=244)
Özdeğerler
Faktörler

Yüklerin kareler toplamı döndürülmesi

Toplam

Varyans
%’si

Kümülatif
%

Toplam

Varyans
%’si

Kümülatif %

Faktör 1

13,539

41,028

41,028

4,869

14,756

14,756

Faktör2

2,738

8,296

49,324

4,270

12,940

27,696

Faktör3

2,003

6,071

55,394

4,069

12,330

40,027

Faktör4

1,248

3,783

59,177

3,339

10,119

50,146

Faktör5

1,119

3,392

62,569

3,090

9,362

59,508

Faktör6

1,094

3,315

65,884

2,104

6,376

65,884

Faktör analizinde açıklanan yüksek varyans, ilgili kavram veya yapının ne kadar iyi ölçüldüğünün göstergesi olarak
değerlendirilir. Analizde yer alan değişkenlerin toplam varyansının 2/3’ünü açıklaması önemlidir. Fakat sosyal ve
davranış bilimlerinde bunu başarmak zordur (Büyüköztürk, 2002: 479). Bu nedenle, sosyal bilimlerin varyans
oranlarının %40 ila %60 arası olması yeterli görülmektedir (Özcan ve Balyer, 2013: 142).
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Şekil 1. Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar
Ölçeği Öz Değer Çizgi Grafiği (Yamaç grafiği)

Bu çalışmada faktörler toplam varyansın %65,884’ünü açıklamaktadır. Bu oran istatistiksek anlamda önemli
olarak yorumlanmıştır. Çizgi grafik, maddelerin öz değerleri birleştirilerek elde edilir. Grafikte görülebilecek kırılma
noktalarının faktör sayısını vereceği belirtilmektedir (Büyüköztürk, 2002: 479). Şekil 1 incelendiğinde, çizgi grafikte
hızlı düşüş olan kırılma noktalarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu faktörler olduğu ve 7 nolu faktörden sonra grafikte
daha yatay bir görünüm sergilendiği anlaşılmaktadır. Buna göre ölçeğe dahil edilen önemli faktörlerin sayısının
6 olduğu belirlenmiştir. Birinci faktördeki hızlı düşüşün ardından düzleşme vardır. Varimax rotasyon tekniğini
kullanmadan tek faktörlü bir yapı için varyans açıklamasının yüzdesi 41,028 iken, varimax rotasyonundan sonra
bu oran 14,756’dır (Tablo 4). Ancak, faktör sayısına karar verirken, öz değerleri 1 ve yukarıdakiler dikkate alınır.
Bu durum ölçeğin %65,884’ünü açıklaması daha fazla varyansa sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 4).
Tablo 5’de varimax rotasyon tekniği ile faktör analizinden kaynaklanan faktörlerin faktör yükleri ve altı faktörün
faktör yükleri açıklanmıştır. Faktör yükü, faktördeki madde ile faktör arasındaki korelasyonu gösterir. Bir faktörün
düşük faktör yük değerine sahip olması, bu faktörle yeterince güçlü bir ilişkinin olmadığını gösterir. Bir maddenin
sahip olduğu faktör yükü, o maddenin ölçekten çıkarılmasında dikkate alınır. Bir maddenin faktör yük değerinin
0.30’dan büyük olması gerektiği söylense de bu büyüklüğün en az 0,40 olması gerektiğini savunan kuramcılar da
vardır (Geçkil, T., ve Tikici M., 2015: 61). Tablo 5’te gösterildiği gibi, maddelerin faktör yükleri 0,423 ila 0,837
arasındadır ve istenen seviyede bulunmaktadır.
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Tablo 5. Faktör Analizi Sonuçları
Soru No

Kültürel
Farklılık
Sorunları

S.20

0,706

S.23

0,681

S.19

0,643

S.18

0,588

S.22

0,585

S.21

0,584

S.33

0,572

S.31

0,557

S.12

0,460

S.32

0,423

İletişim
Sorunları

S.1

0,800

S.6

0,688

S.4

0,659

S.5

0,649

S.16

0,514

S.11

0,478

S.10

0,448

Şiddet
Sorunları

S.9

0,790

S.7

0,767

S.8

0,678

S.2

0,668

S.3

0,653

S.17

0,637

Eğitim-Öğretim
Sorunları

S.27

0,766

S.29

0,752

S.30

0,657

S.28

0,642

Zararlı
Alışkanlık
Sorunları

S.14

0,837

S.13

0,825

S.15

0,675

Ön Yargı
Sorunları

S.26

0,766

S.25

0,746

S.24

0,439

Faktör analizi sonucu elde edilen faktörler ve maddeleri tablo 5’te verilmiştir. Birinci faktör 10 maddeden oluşmaktadır.
Bu faktördeki maddelerin faktör yükleri 0.423 ile 0.706 arasında değişmektedir. Bu faktörde toplanan maddeler
(madde 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32 ve 33) kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlara işaret etmektedir.
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Bu sebepten dolayı bu faktör “Kültürel Farklılık Sorunları” olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör 7 maddeden
oluşmaktadır. Bu faktördeki maddelerin faktör yükleri 0,448 ile 0,800 arasında değişmektedir. Bu faktörde toplanan
maddeler (madde 1, 4, 5, 6, 10, 11 ve 16) iletişimden kaynaklanan sorunlara işaret etmektedir. Bu sebepten dolayı
bu faktör “İletişim Sorunları” olarak adlandırılmıştır. Üçüncü faktör 6 maddeden oluşmaktadır. Bu faktördeki
maddelerin faktör yükleri 0,637 ile 0,790 arasında değişmektedir. Bu faktörde toplanan maddeler (2, 3, 7, 8, 9
ve 17 nolu maddeler) şiddet içeren davranışlardan kaynaklanan sorunları göstermektedir. Bu nedenle bu faktör
“Şiddet Sorunları” olarak adlandırılmıştır. Dördüncü faktör 4 maddeden oluşmaktadır. Bu faktördeki maddelerin
faktör yükleri 0,642- 0,776 arasında değişmektedir. Bu faktörde toplanan maddeler (madde 27, 28, 29 ve 30)
eğitim-öğretim sürecinde yaşanan sorunlara işaret etmektedir. Bu nedenle bu faktör “Eğitim-Öğretim Sorunları”
olarak adlandırılmıştır. Beşinci faktör 3 maddeden oluşmaktadır. Bu faktördeki maddelerin faktör yükleri 0,675
ile 0,837 arasında değişmektedir. Bu faktörde toplanan maddeler (madde 13, 14 ve 15 nolu maddeler), zararlı
alışkanlıklardan kaynaklanan sorunlara işaret etmektedir. Bu nedenle bu faktör “Zararlı Alışkanlık Sorunları” olarak
adlandırılmıştır. Altıncı faktör 3 maddeden oluşmaktadır. Bu faktördeki maddelerin faktör yükleri 0,439- 0,776
arasında değişmektedir. Bu faktörde toplanan maddeler (madde 24, 25 ve 26 nolu maddeler) okula karşı önyargıdan
kaynaklanan sorunlara işaret etmektedir. Bu nedenle bu faktör “Ön yargı Sorunları” olarak adlandırılmıştır.

3.2. Ölçeğin İç Tutarlılığın Hesaplanması
Geliştirilen ölçeğin Cronbach’s Alpha iç tutarlılık değerleri hesaplandı. Ölçeğin toplam puanları ve alt faktörleri için
iç tutarlılık değerleri Tablo 6’da verildi. Maddelerin iç tutarlığını gösteren Cronbach’s Alpha değeri 0.931 olarak
bulundu. Cronbach’s Alpha değeri baktığımızda, tüm ölçeğin iç tutarlılığının olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 6. Maddelerin Toplam Korelasyonu ile Cronbach’s Alpha Değeri
Madde
S.N. Çıkarıldığında
Ortalama

Madde
Madde
Madde
Toplam Cronbach’s
Toplam Cronbach’s
Çıkarıldığında
S.N. Çıkarıldığında Çıkarıldığında
Korelasyon
Alpha
Korelasyon
Alpha
Varyans
Ortalama
Varyans

S1

84,94

463,132

0,489

0,953

S18

84,84

460,291

0,619

0,952

S2

84,20

453,986

0,624

0,952

S19

84,51

457,09

0,618

0,952

S3

84,35

452,649

0,675

0,952

S20

84,33

453,589

0,671

0,952

S4

84,95

463,109

0,595

0,953

S21

83,96

461,735

0,533

0,953

S5

84,75

459,392

0,569

0,953

S22

84,40

454,464

0,688

0,952

S6

84,70

455,323

0,628

0,952

S23

84,57

468,321

0,421

0,954

S7

83,89

452,359

0,68

0,952

S24

83,93

455,695

0,694

0,952

S8

83,38

463,373

0,521

0,953

S25

83,45

462,841

0,6

0,953

S9

83,73

456,805

0,598

0,953

S26

83,57

460,558

0,585

0,953

S10

84,55

455,755

0,654

0,952

S27

84,31

452,716

0,675

0,952

S11

84,66

454,686

0,715

0,952

S28

84,28

449,749

0,726

0,952

S12

84,08

457,417

0,595

0,953

S29

84,21

450,874

0,692

0,952

S13

83,34

469,245

0,465

0,954

S30

84,00

453,753

0,628

0,952

S14

83,18

470,963

0,452

0,954

S31

84,00

460,996

0,489

0,954

S15

83,26

467,534

0,471

0,953

S32

83,72

459,823

0,502

0,953

S16

84,27

453,564

0,707

0,952

S33

84,52

454,547

0,71

0,952

S17

84,09

454,527

0,699

0,952
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Ölçek maddelerinden herhangi biri Tablo 6’da elimine edilirse, bu değerden daha yüksek bir değere ulaşılamayacağı
görülmektedir. Bu nedenle, tablo 6’daki tüm maddelerin ölçeğe dahil edilmesinin ölçeğin güvenilirliğini artırabileceği
söylenebilir. Bu aşamada, faktörlerin iç tutarlılığının da hesaplanması gerekmektedir.

3.2.1. Faktör 1: Kültürel Farklılık Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Analizi
Kültürel Farklılık Sorunları Faktörünün iç tutarlılık tablosu tablo 7’de verilmiş olup Cronbach’s Alpha değeri 0,882
olarak ölçülmüştür. Ayrıca, her bir madde ayrı ayrı elimine edilirse, Cronbach’s Alpha değerinde önemli bir artış
olmayacağı da görülmüştür. Analiz sonucuna göre Kültürel Farklılık Sorunları Faktörünü oluşturan maddelerin iç
tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 7. Kültürel Farklılık Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Tablosu
Soru No

Madde
Çıkarıldığında
Ortalama

Madde
Çıkarıldığında
Varyans

Toplam Korelasyon

Cronbach’s Alpha

S12

22,156

45,795

0,556

0,875

S18

22,914

46,145

0,633

0,870

S19

22,586

44,186

0,697

0,865

S20

22,406

43,394

0,727

0,862

S21

22,033

46,081

0,576

0,873

S22

22,475

44,135

0,714

0,863

S23

22,639

47,540

0,519

0,877

S31

22,074

45,599

0,535

0,877

S32

21,795

45,752

0,511

0,879

S33

22,594

44,983

0,673

0,867

3.2.2. Faktör 2: İletişim Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Analizi
İletişim Sorunları Faktöründeki maddelerin oluşturduğu alt ölçeğin iç tutarlılık tablosu tablo 8’de verilmiş olup
Cronbach’s Alpha değeri 0,870 olarak ölçüldü. Ayrıca, her bir madde ayrı ayrı elimine edilirse, Cronbach’s Alpha
değerinde önemli bir artış olmayacağı da gözlenmiştir. Analiz sonucuna göre İletişim Sorunları Faktörünü oluşturan
maddelerin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 8. İletişim Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Tablosu
Soru No

Madde
Çıkarıldığında
Ortalama

Madde
Çıkarıldığında
Varyans

Toplam Korelasyon

Cronbach’s Alpha

S1

12,799

22,252

0,642

0,851

S4

12,807

23,448

0,649

0,852

S5

12,602

22,208

0,641

0,852

S6

12,553

21,705

0,657

0,850

S10

12,406

22,530

0,608

0,856

S11

12,516

22,399

0,665

0,848

S16

12,127

22,070

0,664

0,848

3.2.3. Faktör 3: Şiddet Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Analizi
Şiddet Sorunları Faktöründeki maddelerin oluşturduğu alt ölçeğin iç tutarlılık tablosu tablo 9’da verilmiş olup
Cronbach’s Alpha değeri 0,905 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, her bir madde ayrı ayrı elimine edilirse, Cronbach’s
Alpha değerinde önemli bir artış olmayacağı da görülmüştür. Analiz sonucuna göre Sorun Davranışlar ve Şiddet
Sorunları Faktörünü oluşturan maddelerin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 9. Şiddet Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Tablosu
Soru No

Madde Çıkarıldığında
Ortalama

Madde Çıkarıldığında
Varyans

Toplam
Korelasyon

Cronbach’s
Alpha

S2

14,443

20,338

0,744

0,888

S3

14,598

20,645

0,743

0,888

S7

14,139

20,137

0,800

0,879

S8

13,627

22,638

0,635

0,903

S9

13,980

20,629

0,763

0,885

S17

14,336

21,302

0,753

0,887

3.2.4. Faktör 4: Eğitim-Öğretim Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Analizi
Eğitim-Öğretim Sorunları Faktöründeki maddelerin oluşturduğu alt ölçeğin iç tutarlılık tablosu tablo 10’da verilmiş
olup Cronbach’s Alpha değeri 0,880 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, her bir madde ayrı ayrı elimine edilirse, bu değerde
önemli bir artış olmayacağı da gözlenmektedir. Analiz sonucuna göre Eğitim-Öğretim Sorunları Faktörünü oluşturan
maddelerin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 10. Eğitim-Öğretim Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Tablosu
Soru No

Madde Çıkarıldığında Ortalama

Madde Çıkarıldığında
Varyans

Toplam
Korelasyon

Cronbach’s
Alpha

S27

7,848

9,109

0,788

0,828

S28

7,820

9,235

0,746

0,844

S29

7,750

8,937

0,785

0,829

S30

7,541

9,665

0,649

0,882

3.2.5. Faktör 5: Zararlı Alışkanlık Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Analizi
Zararlı Alışkanlık Sorunları Faktöründeki maddelerin oluşturduğu alt ölçeğin iç tutarlılık tablosu tablo 11’de
verilmiş olup Cronbach’s Alpha değeri 0,861 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, her bir madde ayrı ayrı elimine edilirse,
bu değerde önemli bir artış olmayacağı da gözlenmektedir. Analiz sonucuna göre Zararlı Alışkanlık Sorunları
Faktörünü oluşturan maddelerin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 11. Zararlı Alışkanlık Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Tablosu
Soru No

Madde Çıkarıldığında
Ortalama

Madde Çıkarıldığında
Varyans

Toplam Korelasyon

Cronbach’s Alpha

S13

7,119

2,286

0,757

0,785

S14

6,963

2,348

0,822

0,734

S15

7,041

2,303

0,647

0,896

3.2.6. Faktör 6: Ön Yargı Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Analizi
Ön Yargı Sorunları Faktöründeki maddelerin oluşturduğu alt ölçeğin iç tutarlılık tablosu tablo 12’de verilmiş olup
Cronbach’s Alpha değeri 0,836 olarak ölçülmüştür. Ayrıca, her bir madde ayrı ayrı elimine edilirse, bu değerde
önemli bir artış olmayacağı da gözlenmektedir. Analiz sonucuna göre Ön Yargı Sorunları Faktörünü oluşturan
maddelerin iç tutarlılık düzeyinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 12. Ön Yargı Sorunları Faktörünün İç Tutarlılık Tablosu
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Soru No

Madde Çıkarıldığında
Ortalama

Madde Çıkarıldığında
Varyans

Toplam Korelasyon

Cronbach’s Alpha

S24

6,537

3,130

0,613

0,859

S25

6,053

3,203

0,736

0,743

S26

6,180

2,807

0,758

0,711
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3.3 Ölçeğin Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Tablo 13. Alt Boyutlara İlişkin Tanımlayıcı Ölçüler Tablosu
Alt boyutlar

Ortalama

St. sapma

En küçük

En büyük

Kültürel farklılık

24,80

7,46

10,00

50,00

İletişim

15,57

5,27

7,00

35,00

Şiddet

16,97

5,44

6,00

30,00

Eğitim

10,26

3,93

4,00

20,00

Alışkanlık

10,54

2,20

3,00

15,00

Ön yargı

9,35

2,52

3,00

15,00

Genel ölçek

87,52

22,03

33,00

158,00

Alt boyutlara ilişkin ortalama puan değerleri incelendiğinde katılımcıların genel olarak karşılaşılan sorunlara karşı
orta düzeyde tutum gösterdikleri anlaşıldı. Tüm alt boyutların ikili olarak kendi aralarında ve genel anket puanı ile
yüksek düzeyde ve pozitif yönlü ilişkiye sahip olduğu görüldü. İlişki değerleri 0,48 ile 0,88 arasında değişmekteydi.
Genel anket tutumuna göre katılımcıların demografik özellikleri değerlendirildi. Erkek katılımcıların sorun algısı
daha yüksek idi (p<0,001). Medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklı olan sorun algısı evli katılımcılarda daha
yüksek bulundu (p=0,013). Ancak görev yapılan bölge, branş, yaş grubu, okulun bulunduğu merkez ve eğitim
düzeyi algılanan sorun üzerinde etkili değildi. Alt boyutlar içerisinde önemli olduğu düşünülen şiddet sorunları
üzerinde diğer alt boyutların etkilerini belirlemek için regresyon modeli oluşturuldu. Modelin anlamlılık düzeyi
yüksek ve açıklayıcılık katsayısı R2=0,651 bulundu. İletişim ve zararlı alışkanlık sorunlarının anlamlı katkı yaptığı
görüldü. Ancak modelde çoklu bağlantı sorunu olabileceğini gösteren koşul indeksi değeri 18,30 olduğundan
ve alt boyutlar arasındaki ilişki düzeyleri yüksek olduğundan aşamalı regresyon yönteminin daha geçerli model
sunabileceği düşünüldü. Aşamalı regresyon yöntemi ile oluşturulan modelin anlamlılığı yüksek ve açıklayıcılık
katsayısı R2=0,645 olarak hesaplandı. Genel modelde olduğu gibi yalnızca iletişim ve zararlı alışkanlık sorunlarının
anlamlı katkı yaptığı anlaşıldı. Koşul indeksi değeri düşük ve en büyük VIF değeri 1,93 olduğundan çoklu bağlantı
sorunu ortadan kalktı. Ayrıca modelde özilişki ve değişen varyanslılık sorunları da bulunmadı. İletişim sorunlarına
ilişkin katsayı 0,683 ve zararlı alışkanlık sorunlarına ilişkin katsayı 0,634 olarak hesaplandı.

4. Sonuç Ve Öneriler
Bu çalışmada okulunda yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunların
açıklanmasına ve incelenmesine odaklanılmıştır. Okulunda yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve
yöneticilerin karşılaştıkları sorunların ölçülmesinde kullanılacak bir ölçek geliştirmek için güvenilirlik ve geçerlilik
analizi yapılmıştır. Geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini kontrol etmek amacıyla faktör analizine başvurulmuştur.
Ölçekte yer almasına karar verilen 33 maddenin faktör yüklerinin 0,423 ile 0,837 aralığında olduğu görülmektedir.
Yapılan analiz sonucuna göre, 33 maddeden oluşan ölçekle belli bir yapının ölçülebileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Faktör analizinde, varimax rotasyon tekniğinden sonra 33 madde altı faktörde toplanmıştır. Buna göre yapı geçerliği
ve altı faktöre sahip 33 maddeden oluşan bir ölçeğe ulaşıldığı söylenebilir.
Ölçeği oluşturan faktörler, içerdikleri maddeler hesaba katılarak aşağıdaki şekilde adlandırılmıştır; Faktör 1: Kültürel
Farklılık Sorunları alt ölçeği, 10 madde (12, 18, 19, 20, 21, 22,23, 31, 32 ve 33 nolu maddeler). Faktör 2: İletişim

57

OKULLARINDA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCI BULUNAN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÖLÇEĞİ
Ömer Çelikkol, Adnan Karaibrahimoğlu, Aytekin Tokgöz

Sorunları alt ölçeği, 7 madde (1, 4, 5, 6, 10, 11 ve 16 nolu maddeler). Faktör 3: Şiddet Sorunları alt ölçeği, 6
madde (2, 3, 7, 8, 9 ve 17 nolu maddeler). Faktör 4: Eğitim-Öğretim Sorunları alt ölçeği, 4 madde (27, 28, 29
ve 30 nolu maddeler). Faktör 5: Zararlı Alışkanlık Sorunları alt ölçeği, 3 madde (13, 14 ve 15 nolu maddeler).
Faktör 6: Ön Yargı Sorunları alt ölçeği, 3 madde (24, 25 ve 26 nolu maddeler).
Analiz sonucu altı faktörün iç tutarlılığını ölçmek için hesaplanan Cronbach’s Alpha kat sayılarının yüksek olduğu
bulunmuştur. Dolayısıyla, faktörleri oluşturan unsurların iç tutarlılığa sahip maddelerden oluştuğu sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca, ölçeklerin iç tutarlılığını belirlemek için hesaplanan Cronbach’s Alpha puanı yüksek bulunmuş
ve bu maddelerin okulunda yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunları
ölçmek için iç tutarlılık ile bir bütün oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, “Okulunda
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeğinin geçerli ve güvenilir
bir ölçek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Demografik özelliklerin incelenmesinde cinsiyet ve medeni duruma göre sorunlara yönelik tutum ve algının
farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. İletişim ve zararlı alışkanlık sorunlarının şiddet sorunlarını etkilediği görülmüştür.
Ölçek geliştirilirken literatürdeki ölçek geliştirme ilkelerine bağlı kalınmıştır. Ayrıca literatür taramasında yabancı
öğrencilere ilişkin sorunlara yönelik algı ve tutum ölçeği bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle, oluşturulan ölçeğin
yabancı öğrenci sorunlarına yönelik algı ve tutum konusunda orijinal bir ölçek olduğu söylenebilir. Araştırmada
kullanılan modelinin bu konularda çalışacak araştırmacıya yol göstermesi beklenmektedir. Bu sonuçlara göre, ölçeğin
okulunda yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin sorunlarının tespitine kaynaklık edecek
verilerin toplanmasında ve bu sorunların düzeylerini belirlemeye yönelik araştırmalarda kullanılması önerilebilir.

5. Ölçeğin Uygulanışı
Araştırmacılar, bir uygulayıcıya ihtiyaç duymadan ölçeği kendileri uygulayabilirler. Ölçek için hazırlanan yönerge
uygulama için yeterli düzeyde olup aşağıdaki hususların göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.

5.1. Yanıtlama
Ölçeği yanıtlayan öğretmen ve yöneticilerden okuduğu madde anlatımından, okulunda yabancı uyruklu öğrencilerle
ilgili karşılaştığı sorunlarla ilgili kendisi için uygun olduğunu düşündüğü “Kesinlikle katılıyorum”, “Katılıyorum”,
“Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Kesinlikle katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtmesi istenir.

5.2. Puanlama
Okulunda yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunlar alt ölçeklerini oluşturan
maddelerde “Kesinlikle katılıyorum” cevabına 5, “Katılıyorum” cevabına 4, “Kararsızım” cevabına 3, “Katılmıyorum”
cevabına 2, “Kesinlikle katılmıyorum” cevabına 1 puan verilir. Her alt ölçeğin puanı, alt ölçek puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak belirlenir. Elde edilen altı alt ölçeğin puan ortalamaları, okulunda yabancı uyruklu öğrenci olan
öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorun düzeyinin puanını oluşturur. Puan arttıkça sorun düzeyi artmaktadır.
Ölçekteki (12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32 ve 33) nolu sorular “kültürel farklılık sorunları”, (1, 4, 5, 6, 10, 11
ve 16) nolu sorular “iletişim sorunları”, (2, 3, 7, 8, 9 ve 17) nolu sorular “şiddet sorunları”, (27, 28, 29 ve 30)
nolu sorular “eğitim-öğretim sorunları”, (13, 14 ve 15) nolu sorular “zararlı alışkanlık sorunları” ve (24, 25 ve 26)
nolu sorular ise “ön yargı sorunları” puanlarının elde edilmesinde kullanılır.
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Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmen ve Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ölçeği
Değerli Öğretmenim/Yöneticim
Bu çalışma, okullarında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmen ve yöneticilerin karşılaştıkları sorunları tespit etmeye
yönelik ölçek geliştirme çalışmasıdır. Ankette doğru ya da yanlış cevapların yer alması söz konusu değildir. Çalışma
sonuçları, sadece akademik çalışma için kullanılacak ve araştırma için sizden ad, soyad, adres ya da telefon bilgileri
istenmeyecektir. Araştırmaya katıldığınız için teşekkür ederiz.
DEMOGRAFİK BİLGİLER
Cinsiyetiniz☐Erkek ☐Kadın

Yaşınız☐20-30 ☐31-41 ☐42-52 ☐53 ve üzeri

Medeni Durumunuz☐Evli☐Bekâr

Hizmet Yılınız☐1-5☐6-10☐11-15☐16-20☐21ve üzeri

Görev Yaptığınız Okul Düzeyi
☐Anasınıfı ☐İlkokul ☐Ortaokul ☐Lise

Öğrenim Durumunuz
☐Ön lisans☐Lisans☐Yüksek Lisans ☐Doktora

Görev Yaptığınız Yerleşim Yeri
☐Köy ☐Belde☐İlçe ☐İl

Branşınız:

Hiç
Katılmıyorum
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

S.9) Yabancı uyruklu öğrenciler geldikleri ülkelerdeki savaş nedeniyle hırçınlar ve orada
gördükleri kaba kuvveti burada uyguluyorlar.

☐

☐

☐

☐

☐

Katılmıyorum
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Kararsızım
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Katılıyorum
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐

S.8) Yabancı uyruklu öğrencilerde cinsel içerikli uygunsuz davranışlar ve kural tanımama daha
yaygındır.

☐

S.7) Yabancı uyruklu öğrencilerde şiddet eğilimi, çeteleşme ve saldırganlık daha
azyaşanmaktadır.*

☐

S.6) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilmedikleri için ders etkinliklerine katılmıyorlar.

☐

S.5) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilmedikleri için sınıftakilerle değil daha çok kendi
dilini konuşanlarla arkadaşlık kuruyorlar.

☐

S.4) Yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkçe bilmedikleri için onlarla iletişimde sorunlar
yaşıyorum.

☐

S.3) Yabancı uyruklu öğrenciler, kendisini sınıfta ifade edemiyor, duygularını dile getiremiyor,
cümle kuramıyor ve bundan dolayı da farklı şekilde dikkat çekmeye çalışmaktadırlar.

☐

S.2) Yabancı uyruklu öğrenciler, okulda konuşulan dili bilmedikleri dönemde kendilerini ifade
edemedikleri için hırçın ve asilerdir.

☐

S.1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe ve okuma-yazma bilmemeleri nedeniyle onlarla
iletişim kurmakta zorluk yaşıyorum.

☐

Sorular

Tamamen
Katılıyorum

Aşağıdaki ifadeleri kendi duygu ve düşüncelerinizi göz önünde bulundurarak ne derece katıldığınız ya da
katılmadığınıza göre yanıtlayınız. Katılma derecenizi “Tamamen katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”,
“Katılmıyorum”, “Hiç katılmıyorum” seçeneklerinden birini işaretleyerek belirtiniz.

60

VOLUME 20

CURRENT DEBATES IN EDUCATION

☐
☐
☐ ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

☐

☐

☐

S.33) Yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf denkliklerinin sağlanmasında sorunlar yaşıyorum.

☐

☐

☐

☐

☐

☐
☐
☐ ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐ ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐ ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐ ☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

S.32) Yabancı uyruklu öğrencilerin kitap, kırtasiye, beslenme gibi bir takım ihtiyaçları
karşılanmadığı için sorunlar yaşıyorum.

☐

S.31) Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili yaşanılan sorunlarda milli eğitim müdürlükleri ve
okullar işbirliği içerisinde değiller.

☐

S.30) Yabancı uyruklu öğrenciler sorumluluktan kaçmakta ve devamsızlık yapmaktadırlar.

☐

S.29) Yabancı uyruklu öğrenciler derse karşı ilgililer.*

☐

S.28) Yabancı uyruklu öğrenciler ders materyalini getirmedikleri için sorunlar yaşıyorum.

☐

S.27) Yabancı uyruklu öğrenciler ödevlerini düzenli yapıyorlar.*

☐

S.26) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri öğretmen ve okul yöneticilerinin çocuklarına karşı
ön yargılı olduklarını düşünüyorlar.

☐

S.25) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri okula güvenmiyorlar.

☐

S.24) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri çocuklarının sorunlu davranışlarını kabul etmiyorlar.

☐

S.23) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri ancak okula çağrıldığı zaman geliyorlar.

☐

S.22) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri ile yoğun dil problemi yaşanıyor. Bu nedenle birçok
veli okula gelmeyi reddediyor.

☐

S.21) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri çocukların beslenme, barınma ve eğitim gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

☐

S.20) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri çocuğuna yeterli ilgi ve bakım göstermiyor.

☐

S.19) Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri okula ve eğitime karşı ilgililer.*

☐

S.18) Yabancı uyruklu öğrenci velileri, çocuklarının dersleriyle yeterince ilgilenmiyor ve ödev
takibi yapmıyorlar.

☐

S.17) Yabancı uyruklu öğrencilerin yanlış anlamaya daha açık olmaları nedeniyle öfke kontrolü
sorunu yaşamaktadır.

☐

S.16) Yabancı uyruklu öğrenciler dışlanmışlık hissi, mültecilik veya göçmen psikolojisi ile okula
karşı aidiyet sorunu yaşamaktadırlar.

☐

S.15) Yabancı uyruklu öğrenciler bıçak, silah vb. yaralayıcı alet taşımaktadır.

☐

S.14) Yabancı uyruklu öğrencilerde alkol kullanımı daha yaygındır.

☐

S.13) Yabancı uyruklu öğrencilerde sigara kullanımı daha yaygındır.

☐

S.12) Yabancı uyruklu öğrenciler okulda kendilerini mutlu hissediyorlar.*

☐

S.11) Yabancı uyruklu öğrenciler kültürel farklılıktan dolayı okula uyum konusunda sorun
yaşamaktadır.

☐

S.10) Türkçe bilmediği için alt sınıflara yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler, yaşı büyük
olduğu için sınıftakilerle uyum sağlayamıyor.

☐

Şenel Gerçek

Yıldız işareti bulunan ifadeler ters kodlanmıştır.
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EVERYDAY INTERPERSONAL EXPERIENCES OF
AFRICAN INTERNATIONAL STUDENTS IN TURKEY:
A PHENOMENOLOGICAL STUDY
İlkay Demir, Mefıre Njoya Roukaya

Abstract:
Adopting a phenomenological methodology the present study aimed to explore the nature of African students’ daily
experiences in public and academic spheres, how they affected their adjustment in Turkey and how they coped with
adjustment issues. Nine individual in-depth interviews were conducted to collect data. Results of the analysis revealed that African students experience discriminative behaviours because of stereotypes about Africans. Another theme
emerged from the analysis was the excessive curiosity experienced in daily interactions. African students’ interactions
with Turkish students were characterized by seeking sincerity and respect, while their interactions with fellow African
students were characterized by mutual support and sharing. Finally, students reported to engage in social media and
internet, African student organizations and academic work in order to cope with adjustment issues.
Key Words: interpersonal experiences, African international students in Turkey, international student adjustment.

1.Introduction
International student mobility have vastly increased over the last two decades as a result of globalization. Today
many students live and study in another country which, brings about many sociocultural, environmental, and
psychological challenges for the international students. Likewise, there is a consistent growth in the number of
international students in Turkey. Most of these students are from countries of Turkic Republics which have smiliar
cultural heritage, and from Balkan countries with similiar historical connections with Turkey. Besides these two
large groups of countries, students from partner countries of European ERASMUS exchange program contribute
to the growing number of international student community in Turkey (see Kondakçı, 2011). While there is no
updated data on the exact number, the number of African students living and studying in Turkey is also constantly
increasing, as displayed by the UNESCO (2015). In accordance with the growing number of international
students in Turkey, reseach on international student adjustment have grown to include a vast array of topics such
as psychological symtptoms, cultural adjustment, cultural distance, communication, coping, help seeking and
counseling needs (e.g.Apaydın-Şen, 2008; Bektaş, 2008; Kağnıcı, 2012; Pirliyev, 2010). The majority of these
studies included students from Turkic, Balkan and European countries which form the majority of international
students in Turkey. These studies revealed that most of the international students experience language related
problems, they view Turkish people as friendly and they find it relatively easy to adapt Turkish culture and had
no problems of socialization (Apaydın-Şen, 2008; Karaoğlu 2007).
Most of the research on international students neglect the importance of the host environment because they are
often conducted in multicultural countries such as Western europe and U.S. Unlike these nations Turkey is a
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predominantly white, racially homogenious society where multicultural encounters are still limited to large cities
like istanbul. Therefore, african students experiences might reveal diffrences first, because of the cultural distance
between African countries and Turkey. Research shows that high cultural distance between the host and home
culture is related to lower the adjustment (Rosenthal et al., 2007; Suanet & Van de Vijver, 2009) and when
individuals perceive high cultural distance, they tend to reduce social interactions with the individuals from the host
culture (Suanet & Van de Vijver, 2009). Some of the studies conducted in Turkey also revealed that international
students’ experiences may pose differences in terms of their cultural background (Apaydın Şen, 2008). For example
the difficulties in cultural adjustment found to be affecting the general adjustment process (Pirliyev, 2010) and
language and cultural distance were also found to be effective factors in the adjustment process (Karaoğlu, 2007).
In addition, students who have low acculturative stress, low perceived cultural distance and high use of positive
coping skills were found to be more adjusted to college (Otlu, 2010). When explaining Balkanic students’ positive
experiences in Turkey, Kondakçı (2011) addressed the facilitative role of common historical, lingual, and cultural
background with Turkey.
Second, underrepresentation on campus may help explain the relatively high rates of homesickness among African
international students (Constantine et al., 2004). More specifically, Engberg and Hurtado (2011) note that White
students from homogenous racial backgrounds may be more cautious and wary in their exchanges. Interaction
frequency is dependent upon adequate numbers of diverse students on campuses, in departments, classrooms, and
extracurricular venues (Hurtado, 2005). Having a limited population of minority groups on campuses hampers
attempts, even from the most eager students, to interact with diverse groups in a frequent, everyday context. Finally,
the social representation of African countries may be another source of hardship for African students. Perceived
discrimination is especially common among African immigrants in the United States because the media tends
to portray negative stereotypes and characterize them as destitute and impoverished (Hawk, 1992). Likewise, in
Turkey images of Africa have been associated with backwardness and disorganisation (Ergin, 2008). Migrants are
often portrayed as criminals (Içduygu & Biehl, 2008) and Africa has mostly been portrayed on Turkish television
in terms of poverty, conflict and disease (Özkan & Akgün, 2010).
Given this cultural composition, specifically Black-African international students’ experiences of everyday interactions
in Turkey may pose significant differences from those coming from Balkans, Turkic states and European countries.
Thus, the aim of the current study was to gain an in-depth understanding of the everyday experiences of African
International students, how they make meanings of these interactions and which strategies they use in order to
adapt the daily life in Turkey. We specifically focused on students’ everyday interactions because Dixon et al. (2005)
argue that researchers must focus on the interactions that occur in an everyday context, which may seem, on the
surface, to be unremarkable, uneventful, or non-ideal. Awareness of such interactions may help to understand the
varying social exchanges occurring between groups, their contexts, the communication processes of participants,
and barriers and motivators to interaction. Such knowledge may be useful for knowing what situations and contexts
might be most conducive to successful interventions (Burkhardt, 2013).

2. Method
When a research question or population is not well documented in previous investigations, comprehensive
information is better obtained through qualitative methods, rather than quantitative methods (Patton, 2002). Given
the scarsity of reserach on African students in Turkey, we adopted a qualitative methodology using an Interpretative
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phenomenological perspective (Smith, 2004). When pre-existing measures are insufficent or inappropriate to assess
the research questions or a particular population, a phenomenological approach is more often used. The purpose of
phenomenological research is to describe the underlying meaning of experiences of the individual (Smith, 2004).

2.1. Participants
Criterion sampling and convenient sampling strategies were adopted to select the participants. Following criterions
were applied in selecting participants: to be an undergraduate student, at least one year of experience living and
studying in Turkey, being native-born citizen of an African country. With a convenient sampling strategy the
participants were contacted through anouncements held in African students association in Turkey. The participants
consenting to the study were 9 African students aged between 20 and 22 years (3 females) residing different cities
around Turkey. Five of the participants were living in Istanbul, and the four students were living in the cities of
Ankara, Bursa, Bolu and Konya. Five of the participants reported to have being residing in turkey for one year
and half; two were there since one year, and two others since 4 years. The students were from Cameroon(5),
Democratic Republic of Congo (1), Tanzania (1), Chad (1) and Uganda (1).

2.2. Instruments
Semi-structured in-depth interviews were conducted for data collection. A semi-structured interview schedule
was developed by the researchers informed by relevant literature. The schedule was used flexibly, in order to allow
probing of unanticipated areas that emerged.

2.3. Procedure
All the interviews were conducted by the second author, who was also a Cameroonian graduate student in
Istanbul at the time of the interviews. The interviews were conducted in either English or in French and after the
transcption, interviews in French were translated to English by the second author. After obtaining their informed
consent and permission to voice-record the interviews, participants residing in Istanbul were met for face to face
interview, whereas the ones out of Istanbul were interviewed online through ‘Skype’. The interviews were carried
at the convenient place for the participants, but generally in university’s opened air places and in dormitories.
Participants in other cities were all in their dormitory room at the moment of interview. Interviews lasted between
30 and 40 minutes, were audio recorded and later transcribed verbatim, with all identifying information removed.

2.4. Data Analysis
In the first step of the interpretative phenomenological analysis, the voice recordings of both groups were transcribed
and the data were read repeatedly to understand the viewpoints of the participants. Later, emerging themes from
each data were extracted and groups of meaning were revealed. In this point, the individual analysis of the data
was made (ideographic analysis). In other words, each participant’s perspective was analysized seperately. In the
next stage, the frequency of repetition of meaning groups was explored for all data, which is called nomothetic
analysis. By identifying similarities in this way, main themes and sub-themes are identified. Finally, connections
between themes were identified and grouped according to conceptual similarities and named with a descriptive
label (see Smith, 2004).
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3. Results
Analysis revealed that everyday interactions of African international students revolved around four major themes:
dealing with stereotypes, dealing with excessive curiosity, different patterns of frienship and coping.

3.1. Dealing with stereotypes:
Speciﬁcally, when asked about their own experiences of intercultural interaction on campus, Almost all the
respondents reported to encounter several steoretypes about African people in their everyday lives. However, the
form of sterotypes show significant differences in terms of the settings they occur. İn most of the cases, public
spaces where African students interact with regular citizens such as streets, buses, stores were the places they felt and
experienced streotypical thinking about africans. The participants reported the highest discrimination in this area.
Based on this finding, one could conclude that there is much less discrimination on campus compared with the
outside community. While they feel disturbed by such behavior, most of them said it is tolerable and unthreatning
because they believe such stereotypes are due to lack of knowledge and experience about black African people.

a. Public stereotypes:
Some of the respondents also reported Turkish people to have some negative stereotypes towards African people,
namely the fact that they see them as needy, poor people; reason why they misbehave and are disrespectful towards
them.
At times I feel that they think in Africa we are just walking naked like animals, we are all poor and suffering. There
are also others who just start insulting you. (Amod, 21,male, Cameroon, Ankara).
Another statement of discriminative acts in public places come from Rachidy, who explained how they generally
treat him or confuse him with a ‘watch seller’, not that the activity is negative in its self but Turkish people see it
as a pejorative or negative way of minimising African people in Turkey.
When they meet me in the street, some just come towards me to ask me whether I have watch for sale. They see me as
watch seller. They don’t see me with any bag or articles to sell, but they still ask. Sometimes too, when I get into the
bus and the bus driver sees me with a student bus card, they are so surprised that they asked me where I got that card;
seriously! (Rach, 21,male, Democratic Republic of Congo, Istanbul).
Most of the girls were suffering more of several public discriminative acts and from the negative stereotype about
African women as sex workers; as a results female participants reported to experience sexual harrasment in different
ways.
But still there are others who are insulting in their way of talking, or with the way they are looking at you in the street,
because some Turkish men think that all African girls are prostitutes I think (Lena, 20, female, Cameroon, Istanbul).
With men in the street, it is very hard. They should have more respect for us. They all think African girls are prostitutes.
Sometimes in bus or metro, men just stick on you, touching you like it is accidental when it is not (Juli, 22, female,
Uganda, Istanbul).
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One of the most common open discrimination mentioned by the young respondents is the act of being pointed
at, insulted by some Turkish people, of all age ranges, generally who laughs at them when they meet them in the
street or in the dormitory too especially for the first time. These behaviors are reported by students living in cities
other than Istanbul, where there are few chances of encountering Africans. Therefore, students living in Istanbul
reported rare or less disturbing act of discrimination than the others. The students also perceived these behaviours
as a result of the lack of knowledge, limited biased ideas about, and experiences with black people, rather than
intentionally discriminitive.
They are not used to blacks here, so generally when young guys see me, one first call his brother or sister saying’ look, look,
look at a black there’ and they start laughing. (Amid, 21, male, Cameroon, Konya).
At the beginning I was feeling like a star, they were running to me, to take pictures with me and stuffs like that but it
became frustrating (Mosa, 21, male, Cameroon, Istanbul now but before in Bursa).

b. Academic stereotypes:
Foremost the most common stereotype stated by participants is about their language comprehansion. Additionally
most of the course instructors showed some serious doubt about their prior education and knowledge of the
subject. According to them most of the academics believe that there is no reliable formal education in african
countries thus they underestimate their knowledge and have low expectations from them. This in return results in
their inattention or in some cases ignoring behaviors towards african students. Here we can talk about language
barrier issue, which causes some teachers to unintentionally or intentionally discriminate students in classroom
may be because they think that the foreign student do not know the language, or even the topic of the course.
You go for example to school, and it starts with a teacher telling you when you get into the classroom, ‘no you, you are
not supposed to be here, go up stairs may be it is there.’ I just ask myself, ‘what is this, what is she talking about again;
I checked and this is my classroom. Or it is only because I am black and not Turk’. And everybody is looking at you like
a picture. And there are some students who even ask me ‘why did you come here, what are you doing here?’. (Rach, 21,
male, Congo, Istanbul).
There is one of my teachers at the university who was ignoring me in the class. I don’t want him to focus on me or to
consider me, but just to treat me like others; that is all. He used to give document for reading, to all my class mates except
me. He used to ask questions to everybody in class but when it is my turn, he just skips me and go to another student,
or he doesn’t even look at me to ask me whether I could answer his question or not, supposing for instance that he thinks
I don’t understand the language. (Amid, 21, male, Cameroon, Konya).

3.2. Dealing with excessive curiosity
According to most of the participants, while curiosity may not be regarded as disturbing as being ignored or
discriminated, even curiosity may be regarded as an intention of knowing and interaction. However, most of
them reported to become targets of excessive curiosity by Turkish people which make them feel discriminated or
singled-out. In addition, most of them felt a violation of their personal space and disrespected because of intrusive
questions about their personal lives. Personal questions were about the nature of their skin colour, their marital
status, the amount of their monthly stipend, even at the first meeting and even though they were not even friends.
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Most of the students perceived these behaviours more like a lack of knowledge, a curiosity when they encounter
a black person for the first time.
Sometimes I don’t even smile to people, so I don’t allow them to come towards me to start asking me questions (Halid,
21, male, Cameroon, Bolu).
They were asking me in the street where I am coming from, and when I tell them, they didn’t even know where my
country was located, so why do you ask right? (Mosa, 21, male, Cameroon, Istanbul now but before in Bursa).
For example when they see me dressing anything, they start asking me questions like ‘what is this on you, do you have
this in your country’, (Uman, 20, male, Chad, Istanbul).

3.3. Friendship patterns
a. Seeking sincerity and respect
Questioned about the quality of their friendship here in Turkey, most of the young black students reported to
have only few friends, and this is for many different reasons. All of the participants stated that most of the time
they could not find common topic of conversation with their Turkish mates. Participants report this issue as a
result of huge cultural distance between their country and Turkey.
I try to talk but we have nothing in common to talk about, no football, no food, no music. That is where I am stucked
(Halid, 21, male, Cameroon, Bolu).
Another sub-theme emerged as hidden agenda of the prospective friends. According to most of the participants,
their Turkish mates approach them with reasons other than sincere friendship, such as practicing English or French
and to show off with a foreign friend.
In my country, making friendship is easier. It just starts naturally like that, and suddenly we are real friends. No interest.
May be here, Turks come towards me for an interest, sometimes to practices their English language. (Rach, 21, male,
Congo, Istanbul).
They immediately take photos with you and share it on facebook, it is a way of showing everyone that you have foreign
friends (Wanda, 20, female, Tanzania, Istanbul)
However, two participants who were living in Turkey for more than three years reported to have lots of Turkish
friends and being well-adjusted. This suggests that understanding culture and being friends with host nationals
may take some time for African students who are relatively new in Turkey.

b. Mutual support and sharing
All of the participants stated that they prefer friendships with their fellow international African students, because
they will not lack topic of conversation given that they have the same origin even when they are coming from
different countries but in the same continent; they have same history, that they share together and understand
each other easier than with Turkish friends.
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I feel closer to Africans. We have very good relation together. It is really good meeting them, talking about everything. I
spend most of my pleasant time with girls from my country and other foreigners. (Juli, 22, female, Uganda, Istanbul).
African students in foreign country such as Turkey necessarily encounter the same difficulties. Because of this,
participants stated that they feel more comfortable with each other and sharing experiences made them feel
understood and not alone. This fact has been narrated by all the respondents, who acknowledged the positive
effect of meeting African friends to share their problems, to feel free and relax together.
When I meet an African friend or brother, I feel good and free to talk of everything. At least with Africans, with people
like me, sharing the same experience here, so they will treat me as a human being, not like an inferior being, as some
Turks do, just because of the colour of my skin (Amod, 20, male, Cameroon, Ankara)
Nothing makes us different when we are together; it seems like home, together, like in a street of Congo. We talk about
everything, our experiences here. We try to release a bit of tensions. (Rach, 21, male, Congo, Istanbul).

3. 4. Coping in Turkey.
Young African students use diverse strategies to cope with the new cultural environment and to ease their adaptation
in Turkey, including the use of online communication and social media, meeting with fellow African students
through African student organizations, studying, learning about language and culture.
At the beginning, it was difficult because there was no internet and computer. But since I bought it, I feel that, even if
I don’t see my friends and family physically, at least we can talk on ‘facebook’ or ‘skype’. (Amod, 20, male, Cameroon,
Ankara).
I don’t feel lonely but I miss home. I just keep being busy by working, studying, and reading books. (Wanda, 20,
female,Tanzania, Istanbul).
I am also getting busy with my school matters and extra scholars activities. (Halid, 21, male, Cameroon, Bolu).
I felt so much lonely there also because I didn’t know the language well at that time. But now I have my African or
other foreign friends who help me. (Juli, 22, female, Uganda, Istanbul).
Students who were in Turkey more then 3 years reported to have fewer adjustment problems and cope better as
they gradually learn about the culture and language and have more Turkish friends.
At the beginning, I knew nobody, I was really thinking of going back home. Gradually things began to be good. I learned
how to communicate and understand Turks. So it is now better. I learned the language too and made many friends.
(Uman, 20, male, Tchad, Istanbul).
I have a lot of Turkish friends. I am more happy and free than when I was home and in Bursa. (Mosa, 21, male,
Cameroon, Istanbul).
On the other hand students who were in Turkey for less than 2 years reported their lives in Turkey as more stressfull
and they had fewer hopes for their future adaptation.
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Concerning their way of life, I think we don’t share the same philosophies or ideas or cultures, so I don’t think we will
ever understand each other. I can’t adapt here in Turkey. I will like to finish fast with my school (Amid, 21, male,
Cameroon, Konya).

4. Discussion
Present study revealed that African students in Turkey dealt with stereotypes both in public and academic settings.
Most of the stereotypes they experienced lead to discriminative behaviors in public settings. Physically distancing
from the students, sexualization of female students, treating male students as illegal dealers are common behaviors
reported by the students. While pointing and laughing at them openly in public were behaviors reported by students
living in cities other than Istanbul, where there are few chances of encountering Africans. This suggests that in
homogenious racial settings, host culture’s lack of previous experience with the African international students, may
pose more difficulties in daily lives of students. Moreover, most of the students complained about the common
perception about Africans as poor, unhealthy and needy. In a study on African immigrants in Istanbul, some
participants complained that the word “African migrant” was associated with “illegal migration.” According to
Brewer and Yükseker (2006) Istanbul’s citizens know very little about African migrants. In answer to the question
“what are your greatest problems in Istanbul?” the second most cited problem was “ill treatment by strangers” and
the low report of “discrimination” might be misleading because During the interviews, people’s perceptions about
others’ treatment of them became apparent in their accounts of personal experiences and anecdotes, rather than
through abstract concepts such as “discrimination.” (Brewer & Yükseker, 2006). In another study Suter (2012)
reported a clear emphasis on boundary-making – from looks to verbal insults to mistreatment – that designates
difference. Participants of her study also reported to be perceived as uncivilised, as overly sexualised, and with Africa
as a continent that was war-torn and poor. Both men and women experienced degrading treatment by people on
the street, and many women, experienced sexual harassment on the street (Suter, 2012).
Researchers suggest that in addition to the stress caused by the period of adjustment, racial and ethnic minority
immigrant groups deal with overt discrimination in social situations (Tran, Lee, & Burgess, 2010). The adjustment
process for African immigrants has even been termed a, “double burden” because they are recognized as both
racial and ethnic minority group members. Both actual and perceived discrimination can lead to social isolation
and weakened social status (Fischer, 2004). Such feelings and experiences of discrimination can impact negatively
on international students’ adaptation and have been linked with poor psychological well-being and depression
has been found to predict higher levels of homesickness and can discourage international students from making
friends with locals (Smith & Khawaja, 2011). Likewise in Turkey perceived integration in social life was found to
be an important predictor of international students’ level of psychological distress (Çetinkaya Yıldız et al., 2011).
In addition to public stereotypes, students complained about dealing with academic stereotypes specifically from
faculty members. Being ignored by the teachers during class, being left out during q & a sessions and questioning
the academic abilities of the students are experienced by most of the African students. Research suggests that the
interaction of students and faculty ultimately effects the education of any student inside and sometimes outside the
classroom (Kobrak, 1992). Besides, poor interaction with the host nationals leads to more problems of adjustment,
which suggests that faculty members should be well-informed about international students’ academic problems and
their academic backgroud in order to aid their academic and psychological adaptation. Another theme emerged from
the analysis was the excessive curiosity of the host nationals, which most of the students perceive as disrespectful
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and intrusive. Such curiosity included questions about their clothing, their personal preferences, personal lives
and regarding students outside Istanbul, included behaviors like taking pictures of them in public settings. While
most of the students stated that such behaviors are well-intentioned to show sympathy and interest, they still
reported to feel alienated and singled-out. Complaints about curiosity was also mentioned in Suter’s (2012) study
as open disrespect and uninhibited curiosity, which contributes to feelings of being underrepresented, isolated,
alienated and unsupported (Downing, 2005; Wallace & Bell, 1999). As a result, when international students do
socialize, it is often more likely to be with fellow international and home nation students (Rose-Redwood, 2010).
Most of the African students in Turkey reported to have few Turkish friends. Although they perceive Turkish
students as friendly and hospitable, some of them stated that they felt a hidden agenda in their interactions, such
as improving English conversation skills or using them for showing off their foreign networks. In those cases they
reported to feel insincerity and disrespect towards themselves and turn to fellow African students for friendship and
support. We should note that the described friendship pattern tend to show similarities among the students who
are living in Turkey for less than two years. Students who are living more than three years report improved and
satisfactory relations with Turkish friends. This finding is in accordance with the studies stating length of stay as
an important factor in social adjustment of international students (Çetinkaya Yıldız et al., 2011; Rosenthal et al.,
2008). In the existence of high cultural distance, social support can be a way of coping for some individuals (Tao,
Dong, Pratt, Hunsberger, & Pancer, 2000). In the present study, students reported to use online communication
with home, social media and African student associations for social support. None of them mentioned university
student centers or university counseling centers as sources of support and coping. Another research also shows
that international students’ utilization of services in Turkish university counseling centers is lower than that of
Turkish domestic students (Bektas 2008). However, studies revealed that support and information provided for
internetional students is vital for adjustment (Rosenthal et al., 2008) and students receiving high social support
tend to have lower acculturative stress (Poyrazli et al., 2004). Besides, the excessive use of internet may further
lead to adjustment issues among international students (Ye, 2005).
Therefore, helping international students establish friendships in their host country, leading initiatives to improve
the quality of social networks should be the priority of university counseling centers. Many international students
remain in groups of fellow nationals even though greater interaction with host country students is predictive of
better cultural adjustment. Therefore,peer programs connecting international students with host nation peers could
be an effective strategy (Kegel, 2009, p.73). Finally, interventions addressing coping strategies and acculturative
stress should be implemented to support African international students in Turkey.
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6
DOMINATION PERCEPTION IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE TAHAKKÜM ALGISI
Ergin Dikme, Asiye Toker Gökçe

Abstract:
This study aims to investigate the domination perception of the teachers working in public schools and private schools
which develops during their work experiences. The study is designed in phenomenological pattern. Data were collected
using semi-structured interview technique which is commonly used in phenomenological pattern. The study group was
gathered with maximum variation sampling of the purposive sampling methods. Within this context, depth interviews
were made with 12 teachers which exhibit differences in terms of age, gender, branch, working duration variations
at different stages of public schools and private schools. The data obtained were analyzed using descriptive analysis
method. According to this; it is revealed that the behaviors perceived as domination showed up during the performance
of organizational activities mainly by directors and that the reasons of domination and its impact on teachers were
largely similar. It is understood that domination was felt more severely in relatively new directors in public schools, and
in private schools without a corporate identity, and that domination in private schools affected the teachers as much
to lead them to resign and to cause some psychosomatic disorders. In addition to this, directors considered to dominate
were seen to care about the admiration of their superiors and the corporate profitability rather than educational purposes of the organization. It is understood that for directors to adopt a participative management mentality and to have
conflict resolution ability, autonomous decision-making ability and the ability of versatile operation of communication
networks are very important to ensure productivity and satisfaction of the teacher in educational organizations..
Keywords: Domination, power, school management,

1. Giriş
Örgütler, belirledikleri amaçlara ulaşabilmek için yapıyı, insan kaynaklarını, bu kaynağın hangi biçimde koordine
edileceğini ve denetleneceğini belirlerler. Yönetim süreçlerinin başarı ile işletilebilmesinde amaca hizmet eden doğru
kararlar almanın yanında örgütsel yapıyı bu kararlara motive etmede kullanılan etkileme yöntemleri de önem
kazanmaktadır. Bu bağlamda örgütün hiyerarşik yapısının hangi güç kaynağına dayandığı ve bu güç kaynağının
örgüt çalışanları ile kurulan iletişimde nasıl algılandığı önem arz etmektedir.
Weber (2008; 28) gücü sosyal ilişki içerisindeki bir aktörün, direnişe karşın kendi iradesini diğer insanlar üzerinde
uygulama olasılığı olarak tanımlamıştır. Giddens (2000; 361)’e göre ise güç (power), bireylerin ya da bir grubun
üyelerinin, hedeflerine ulaşabilme ya da sahip oldukları çıkarları geliştirebilme yetenekleri olarak tanımlanmaktadır.
Giddens, toplumdaki pek çok çatışmanın esasında güç çatışması olduğunu, bunda birey ya da grubun sahip olduğu
gücü kendi isteklerini, başkalarının istekleri pahasına ortaya koyabilme çabasının etkili olduğunu vurgulamaktadır.
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Hoy ve Miskel (2015; 203) ise gücü, hem zorlayıcı yönü olan hem de tehdit edici olmayan ikna ve öneri yöntemlerine
dayanan kontrolle sınırlandırmaktadırlar.
Güç ile oldukça ilişkili olan yetke (otorite), üstün bir öneme veya güce sahip birisinin yakın veya uzak çevresinde,
sahip olacağı güvenle birlikte görüşlerinin ağırlığının olması durumudur (Simmel, 2009;109). Yetke bu yanıyla,
bir kişi ya da grubun başka gruplar üzerinde sahip olduğu meşru güçtür. Simmel’e göre meşruiyet unsuru, yetke
için esastır ve yetkenin daha genel güç kavramından ayrıt edilmesini sağlar. Güç, zor kullanımı ya da şiddet yoluyla
uygulanabilir. Buna karşın yetke, boyun eğenlerin, kendilerinin üzerinde yer alanların emir verme ya da zorlama
haklarına sahip olduklarını kabullenmelerine bağlıdır (Gidens, 2000; 361). Weber (2008; 358) üç tip otorite tarif
etmektedir bunlar; yasalara dayanan otorite, yerleşmiş inanç ve kutsallıklara dayanan geleneksel otorite ve kişilerin
karakterlerindeki istisnai kutsallık ve kahramanlığa bağlı olarak ortaya çıkan karizmatik otoritedir. Weber otoritenin
kaynağının yasalara dayanan, meşru olan ve fiziksel zorlama olmaksızın kullanılan bir güç olduğunu belirtmektedir.
Bu bağlamda bireyin, grubun yapısal (sosyal, resmi, dini vb) sebeplere bağlı olarak edindiği güç, astlarının rıza
davranışlarını ortaya çıkarır. Hoy ve Miskel (2015; 203), otoritenin kapsamının güce göre daha sınırlı olduğunu
belirtmektedir. Sennett (2014; 30), otoritenin; güven, üstün bir yargılama gücü, disiplin uygulama yeteneği ve
korku yaratma kapasitesi içerdiğini belirtmektedir. Otorite üzerine yapılan tartışmalarda genel eğilim, otoritenin
rıza ile işleyen bir güç olduğu yönündedir.
Tahakküm, baskı zorbalık ve hükmetme anlamında kullanılmaktadır. (TDK, 2016). Morgan (1998; 339), tahakkümün
bir yada daha fazla kişinin doğrudan tehdit veya zor kullanımı yoluyla başkalarına baskı uygulaması durumunda
ortaya çıktığını belirtmektedir. Tahakküm örgütlerdeki yasal otoritenin, örgütü amaçlarına ulaştırabilmek için
kullanabileceği diğer güç unsurları ile kıyaslanamayacak ölçüde olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir yöntemdir.
Tahakküm, yetki, egemenlik, otorite ve güç kavramlarına kıyasla görece örtük işleyen bir süreçtir. Foucault (2014;
82) ’ta, tahakkümün bu yönünü, “tahakküm bir iktidar biçimidir ancak onun anlamına ve sonuçlarına bazen
toplumun en ince dokularında bile rastlanabilir” ifadesi ile desteklemektedir. Simmel (2009; 109) tahakküm
arzusunun ve amacının, tabi kılınan kişinin iç direncini kırmak olduğunu belirtmektedir. Bu da tahakkümün,
yetki veya otoritenin hedeflediğinden daha derin bir etki amaçladığını gösterir. Tahakkümün yarattığı zorlama,
karşı taraftaki bireyin tüm kendiliğindenliğini, doğallığını ve gerçekliğini de zedeleyen sonuçlar yaratır (Simmel,
2009; 110).
Genel eğilim örgütlerin, sosyal uyumu sağlama işlevine yönelik işleyen yapılar olduğunu düşünme yönündedir.
Oysa örgütler bir yanıyla, bir grup ya da bireyin çıkarlarını ön planda tutarak işleyen birer tahakküm aracına da
dönüşebilirler. Esasında örgüt kuramları incelendiğinde günümüze kadar gelişen yapıların, genellikle hiyerarşik
bir yapı gözettiği görülmektedir. Bu hiyerarşik yapı Scott (1995; 67)’un değimiyle, herkese hükmeden bir üstten
başlayıp hiç kimseye hükmedemeyen bir asta ulaşan bir tahakküm vurgusunu da içermektedir.
Örgütlerde tahakküm, her zaman açık biçimde ortaya çıkmayabilir. Bireylerin rollerine ilişkin kurumsal beklentiler
veya grup memnuniyeti yaratma isteği de birey üzerinde bir baskı unsuruna dönüşebilir (Scott, 1995; 67). Böylece
olay, sahnede, başrolün hakkını verme çabasına dönüşüverir. Yaşanan bu olayın tahakküm etkisi ortaya çıkmasına
neden olan ise, iradi olmayan biçimde davranma eğilimidir. Scott (1995; 54)’a göre bu durumda artık kendi
istediğinizden çok izleyicinin istediği biçimde davranmak zorundasınızdır.
Çalışma yaşamına tahakkümü bütünüyle dışarıda bırakarak bakmak; sınıflar arası gerilimlerin, iş piyasaları
arasında ortaya çıkan ücret uçurumlarının, örgütlerdeki yönetici ve çalışanlar arasındaki çatışmaların anlaşılmasını
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güçleştirecektir. Bu bakımdan tahakküm olarak algılanan yöneticilik veya örgütsel iklimin farkına varmak önem
taşımaktadır.
Radikal paradigmaya göre örgütler esasında birer egemenlik aracıdırlar. Bu yapılar çoğunluğun azınlık için çalışmakta
ve azınlığın çoğunluk üzerinde egemenliğini sağlamaktadırlar. Egemenliği farklı perspektiflerden çalışmalarına esas
alan üç ünlü sosyolog Max Weber, Karl Marx ve Robert Michels’dir (Dereli, 2008; 10-38). Örgütlerin bir egemenlik
aracı olarak düşünülmesi, örgütlerin mevcudiyetinin sorgulanmasından çok egemenliğin, kim tarafından ve nasıl
kullanılacağı tartışmaları çerçevesindedir (Leblebici, 2008; 345-360).
Örgütlerin bir tahakküm aracı olarak var olduğu yönündeki radikal paradigma örgütleri, bireyler yada grupların
kendi iradelerini başkalarına dayatmalarına olanak sunan aracılar olarak değerlendirmektedir (Morgan, 1998; 344).
Weber (2008), örgütlerdeki askeri yapıya benzeyen otoriter/bürokratik niteliklerin tarih boyunca değişmediğini
belirtmektedir. Radikal paradigma çerçevesinden bakıldığında, örgütlerin bu yapıları nedeni ile tahakküm aracına
dönüşmekten kurtulmaları oldukça güçtür.
Eğitim örgütleri bürokratik temelde yapılandırılan ve iş görenlerin, yasal iş tanımları çerçevesinde faaliyet yürüttüğü
yapılardır. Eğitim örgütleri de gerek hiyerarşik yapıda karar verici konumda olan yöneticilerin sahip olduğu
bürokratik güçler, gerekse örgütsel yapının işleyişlerinde zaman zaman etkisini gösteren siyasal etkiler nedeni ile
tahakküm olarak algılanabilecek süreçlere sahne olabilecek örgütlerdir.
Eğitimin toplumsal işlevine ilişkin eleştirel yaklaşımlar daha çok onun, zihin ya da karakteri biçimlendirme ya da
bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarma boyutuna yöneliktir. Apple (1995; 85) okulların etkin egemen bir
kültürün yaratılması ve yeniden yaratılmasında özne durumunda olduklarını belirtmektedir. Foucault (2014; 14)’ya
göre bilgi-iktidar ilişkisi çift yönlü olduğunu iktidarın bilgi ürettiği gibi, bilginin de iktidar ürettiğini belirtmektedir.
Eğitimin toplumsal işlevleri sosyal baskı ve tahakküm tartışmalarına sıklıkla konu olmasına karşılık örgütsel kültür
içinde tahakkümün varlığı üzerinde yeterince durulmamış bir konudur. Türkiye’de eğitimin, devletin sunduğu
kamusal hizmetlerden biri olması, her siyasal iktidar döneminde özerkliğinin tartışılmasını da beraberinde getirmiştir.
Bu tartışmaların odağını ise; eğitimin sunduğu meşruiyet zeminini, her iktidarın kendi perspektifini aktardığı bir
araç olarak kullanması oluşturmaktadır. Eğitim kitaplarının içerikleri, öğretmenin öğrenciye aktardıkları, hatta
okul duvarına asılı olan bir belge veya resim barındırdığı tartışılmazlık özelliği ile toplumu etkileyebilme olanağı
sunmaktadır.
Bu çalışma, kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin tahakküm algılarını incelemeyi amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Kamu ve özel okullarda görev yapan öğretmen algılarına göre tahakküm nasıl ortaya çıkmaktadır?
Özel okul ve kamu okullarında algılanan tahakkümün sebepleri arasında fark var mıdır?
Özel okul ve kamu okullarında algılanan tahakkümün etkileri farklılaşmakta mıdır?

2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada, farklı okul türlerinde tahakkümün nedenleri ve sonuçlarının araştırılması amacına yönelik olarak
nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen kullanılmıştır. Fenomenolojik desen, farkında olduğumuz
ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Creswell (2017; 14) bu
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yöntemle, katılımcıların olguya ilişkin yaşantı ve deneyimlerindeki ortak anlamın ortaya çıkarılmasının amaçlandığını
belirtmektedir. Patton (2014; 483) fenomenolojinin, cevap verenlerin öznel deneyimlerini belirlemeyi ve tanımlamayı
amaçladığını belirtmektedir. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi
ile oluşturulmuştur. Ayrıca, . Yıldırım ve Şimşek (2011; 111)’in belirttiği gibi zengin bilgi kaynağına ulaşabilmek
amacıyla örneklem seçiminde kartoplu veya zincir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda kamu okulları ve
özel okulların farklı kademelerinde çalışan ve cinsiyet, branş, iş deneyimi açısından farklılık gösteren 12 öğretmenin
görüşlerine başvurulmuştur.
Araştırma verileri nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak bizzat araştırmacı
tarafından toplanmıştır. Büyüköztürk, Çakmak vd. (2009; 125) yarı yapılandırılmış görüşmelerin ilgili alanda
derinlemesine ilerleme olanağı sağladığını belirtmektedir.
Araştırmada katılımcılara, tahakkümün tanımı yapılmış, otorite, güç vb kavramlardan farkına ilişkin kısa bir
bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme soruları doğrultusunda yapılan görüşmeler
dijital ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş elde edilen yaklaşık dört saatlik kayıt yazıya geçirilerek analizine geçilmiştir.
Görüşmelerin kaydedilmesine rıza göstermeyen bir katılımcının görüşmesi yazılı olarak kaydedilmiştir. Elde edilen
veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek (2011) bu analizde amacın, elde edilen
bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmak olduğunu belirtmektedir. bu kapsamda
veriler tahakküm olarak algılanan örgütsel deneyimlerin neler olduğu, bu deneyimlerin hangi koşullarda ortaya
çıktığı ve çalışanlara etkisi kapsamında temalara ayrılmıştır. Veriler bu tematik çerçeveyle uyumlu biçimde işlenmiş
ve bulgular tanımlanmıştır. Bu aşamada görüşme metinlerinden doğrudan alıntı yapılarak geçerliliğin arttırılması
amaçlanmıştır. Son olarak bulgular eldeki temalar ve kuramsal çerçevede yorumlanmıştır.

3. Bulgular, Tartışma ve Sonuç
3.1. Bulgular
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri
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Çalıştığı kurum

Cinsiyeti

Branşı

Çalışma Süresi

K1

Özel İlkokul

K

Sınıf Öğretmeni

20 yıl kamu 1 yıl özel

K2

Özel İlkokul

K

Sınıf Öğretmeni

25 yıl kamu 2 yıl özel

K3

Özel İlkokul

K

Sınıf Öğretmeni

21 yıl kamu 23 yıl özel

K4

Özel Lise

E

Rehberlik Öğretmeni

11

K5

Özel Lise

E

İngilizce Öğretmeni

3

K6

Özel Lise

K

Görsel Sanatlar

5

K7

Özel Lise

K

Biyoloji

7

K8

Kamu Lisesi

K

Rehberlik Öğretmeni

2 yıl özel 8 yıl kamu

K9

Kamu Lisesi

K

Görsel Sanatlar

16

K10

Kamu Lisesi

K

Coğrafya

3 yıl özel 24 yıl kamu

K11

Kamu Lisesi

E

Müzik

25

K12

Kamu Lisesi

K

Din Kült. ve Ahlak Bilg.

6
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Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcı 12 öğretmenden 3’ü erkek, 9’u kadındır. Öğretmenlerin 5’i devlet lisesinde,
4’ü özel lisede çalışıyorken 3’ü kamudaki bir okuldan emekli olup özel sektörde çalışan öğretmenlerdir. Görüşme
yapılan öğretmenler 8 farklı branşta görev yapmaktadırlar.

Tablo 2.1. Özel Okullarda Tahakküm Olarak Nitelendirilen Davranışlar
Tablo 2.1. Özel okul ve kamu okullarındaki öğretmenlerin zorlanma ve baskı deneyimlerine ilişkin deneyimlerini
içermektedir.
Tablo 2.1. Özel Okullarda Tahakküm Olarak Nitelendirilen Davranışlar
K1

Özelde aşırı bir kontrol var; Uyarılar çoğunlukla görevimi yapmadığıma dair imalar içeriyor; velinin hoşuna
gidecek çalışmalar yapmamız önemseniyor. Hatta bu tür çalışmaların yapılması sırasında baskıya maruz
kaldığımız bile olur

K2

Karla daha çok ilişkili olan konular daha fazla baskı da çoğunlukla bu alanlarda gösteriliyor; Sen eğer bir şeylere
itiraz eden birkaç kişiden biri isen zamanla seni kale almamaya başlıyordu. Bizi “delidir ne yapsa yeridir”
türünden etiketlendirir susturmaya çalışırdı.

K3

Beni tanıyana kadar bir baskı süreci oldu ama sonrasında bu anlamda baskı yaşamadım. Yaşanan sorunlar
eğitimin doğal bir parçası olarak algılanırdı.Ben çalıştığım kurumlarda sürekli işbirliği yaptığım oldu. Her
pazartesi, hafta sonları vb sürekli çalışırdık. Çok mükemmeliyetçiydik.

K4

Hocam olması gereken budur; genel merkez, müdürün baskının fiilen sürmesini engelleyemedi; İdare
etmek, yönlendirmek vb gibi yöntemlerden çok emir verme yöntemi kullanılıyor. Bu da eleştiri yapılmasını,
işin yapılmasının ertelenmesini vb imkansız kılıyor. İtirazlarım genellikle başkaldırı veya asilik olarak
değerlendiriliyor.
Kişilik haklarımın zedelendiğini ve rencide olduğumu düşündüğüm için odasına giderek bu durumu müdürle
konuşma gereği hissettim. Çok sert bir görüşme oldu. Çok gergin başlayan bu görüşmede kendimi savunma
moduna geçmek zorunda kaldım. Müdür hoyratça, sadece otoriteye dayanarak kendini ifade etti. Kendisini
eleştirilemez, söylediği yanlış veya hatalı bile olsa kimsenin buna ses çıkarmaması gerektiğini düşünüyordu. Üst
otorite kendilerine yaşadıklarını aktardığım zaman, “biz bu arkadaşımızı buraya yönetici olarak atadıysak bir
bildiğimiz var” denildi. Çalışanlarla empati kurulduğu izlenimi yaratacak bir tavır takınılmazdı. İşe alınmayan
kişilere hiçbir açıklama yapılmaz

K5

Şu an çalıştığım kurumda daha fazla baskı hissediyorum; genellikle işimin dışında benden istenen işlerdir; İşimi
tamamen yapsam bile bu angaryaları yapmamam nedeni ile öğretmenliğimi yapmadığım yönünde düşüncelere
maruz kalırım

K6

Yaptığımız sergilerde öğrencilerin işlerini sergiliyorduk okulun görünen bir yerinde müdür bey gelip “bu iğrenç
şeyleri buradan kaldırın” dedi; Benim için o kurum, duvar resimlerimin üzerini yağlı boya ile boyayıp sonrada
bana “hocam nasıl böyle daha güzel olmuş değil mi” dediklerin de bitti; müdür, kuruma sene ortasında atandı,
gelir gelmez bu kadro benim kadrom değil diyerek öğretmenleri aşağılayan ifadeler kullanmaya başladı; Gizlice
bizim kapılarımızı dinlerdi. Sabahları gizlice aşağıya iner ve bizi dinlerdi;

K7

Mesai bittikten sonra çok uzun süren toplantılar beni çok rahatsız ederdi. Gece eve saat 10’da varırdım,
“İşimizin gereği bu ve bunu kabul etmek zorundasınız” denirdi; Müdür sürekli takip halindeydi. Tuvalete
giderken bile bizi takip ederdi. Sadece yeni gelenleri izliyordu. En küçük bir konuda veli bizi kendisine şikayet
ederdi. Velilerle arasında böyle bir kanal vardı. Bu baskıların en çok arttığı dönemler sözleşmelerin yenilenme
dönemleriydi. Hakkımızı arasak da dinleyen hiç kimse yok ve sözleşmeniz doğrudan iptal edilebiliyor. Her yerde
ücret ödemeleri aynı düzenlilikte olmadığı için bu risk göze alınamıyordu. Konuştuğunuz zaman uyumsuz biri
olarak kabul ediliyor.
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Tablo 2. 1.’de görüldüğü gibi, görüşmecilerin tamamı çalıştıkları ortamlarda yöneticilerinin uyguladıkları baskının
varlığından söz etmektedirler. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin; öğretmeni okulda gereğinden fazla tutma,
görev tanımında yer almayan keyfi görevlendirmeler yapma, özel yaşamını kısıtlayacak türden mesai uygulamaları
gerçekleştirme, yöneticileri uygulamalarının eleştirilemez olduğu duygusunu oluşturma, eleştiri beyan edenleri bu
görüşlerini değersizleştirici etiketlemeler yapma, öğretmenleri emirlere itaat etmemeleri durumunda aşağılayıcı
tutum ve davranışlarla cezalandırma, okul içinde öğretmenleri, onlarda takip ediliyormuş duygusu yaratacak
biçimde kontrol etme, yöneticilerin kabul etmediği davranışları gösteren öğretmenlerin ücret artışlarını düşük
oranda yapma, yönetimin verdiği görevleri yapmayan öğretmenlerin işlerine son verme gibi davranışların tahakküm
olarak algılandığı ifade edilmektedir.
Tablo 2. 2. Devlet Okullarında Tahakküm Olarak Nitelendirilen Davranışlar
K1

Son zamanlarda göreve atanan amirler özel yaşamıma müdahale olarak algıladığım şeyler yaptılar. Müdürüm
“sizin facebook’unuz bile benden sorulur” dedi. Adeta aynı tornadan çıkmış gibiydiler. Burası bizden sorulur,
burada bizim borumuz öter türünden bir tutumları vardı. BİMER, CİMER veya ALO 147 gibi hatlarla yapılan
şikayetlerde sizin ifadeniz dahi alınmadan hakkınızda kovuşturmaların yapılması söz konusuydu.

K2

Bizi etiketlemesinde ve susturmaya yönelik çabalarının da aslında kendisini gösterebileceği bir okul ortamı
yaratmanın bir parçası olarak görüyorum. Bu etiketlemeler ve ön yargılar daha çok sendika üyeliği üzerine
kuruluyordu. Müdür bizim okula geldiğinde okul öğretmenleri ile ilgili bir takım ön yargılarla gelerek adeta
öğretmenleri gruplandırırdı.

K9

Çok kısıtlandığımı hissediyordum. Dilekçe sürecinde müdür bey beni çağırdı ve odasında beni azarladı. Herkesi
denetlemeye çalışırdı. Oldukça yüksek bir sesle bana ayak ayak üstüne atarak oturamayacağımı söyledi. Şok
oldum

K10

Kendilerini genellikle okulun sahibi gibi algılayarak öğretmenin de söz sahibi olduğu kendini ifade ettiği gibi bir
değer vermeyi tercih etmezler.
İnsani duyguların tamamen geri plana itildiği ve kuralların öne çıkarıldığını düşünüyorum. Bunun dışındaki
kişisel konuların geri plana atıldığını, önemsenmediğini düşünüyorum. Yeni dönem müdürlere “sen bunları
yaparsan burada oturmaya devam edebilirsin” mesajı veriliyor. Bu nedenle kendi düşüncesine ters de gelse
konumunu sürdürmek adına bunları yapabildiği taktirde varlığının devam edeceği vurgulanıyor.
İlk yılımda istiklal marşı törenine 2 dk geç kaldığım için hemen sarı zarf verilerek cezalandırıldım. Doğrudan
kural hatırlatmak resmi kanallardan işletiliyor. Öğrenciyi koymak zorunda kaldım. Benden oldukça yapılı bir
müdür beni savurarak, karışamazsın bu benim tasarrufum dedi. Bu okulun kurallarına karışamazsın dedi; Bu
yazıyı çıkaracaksınız yoksa töreni iptal ederim

K11

Okulda çok adı konulmayan bir sınırın var olduğunu ve okul ortamında bazı şeylerin konuşulmaması gerektiği
yönünde hissiyata kapıldığım olur; dünya görüşümün yeterince saygı görmediğini düşünürüm; bu kişi bana
bağırdı ve çağırdı ben sesiz kalınca daha fazla üzerime geldi ve ben de bana saldırdığında suçlu olacağını
varsayarak sustum. Çevrede bir çok kişi olmasına rağmen bana yönelen bu öfke karşısında susmak beni çok kötü
hissettirdi. Bu kişi siyasal olarak iktidara yakın biri idi ve oradan güç alarak bana saldırdığını düşünüyorum;
Yakın arkadaşlarımın idarecilerle yaşadıkları benzer durumlarda kendimi tutamayacağım için sessiz kaldığım ve
arkadaşlarıma yanlarında olduğumu hissettiremediğim için üzüldüğüm oldu.

K12

Ben uyumlu olduğum için sorun yaşamam. Çatışma yaratan durumlardan uzak kalırım. Daha önce müdür beyle
yaşadığımız küçük bir sorun oldu. Ama ben bu sorunu kendisinin çok yoğun olması nedeni ile yaşadığımızı
düşünüyorum. Daha dikkatli davranabilirdim. Daha önce söylemek isteyip söylemediğim şey oldu. Bunu insani
ilişkilerimiz zedelenmesin diye yaptım.

Tablo 2.2.’de görüldüğü gibi devlet okullarında görev yapan öğretmenler de yöneticiler eliyle çeşitli tahakküm olarak
algıladıkları baskılara maruz kaldıklarını ifade etmektedirler. Bu baskıların son dönemde göreve atanan yöneticiler
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tarafından daha hissedilir biçimde ortaya konulduğu belirtilmektedir. Bu okul türlerinde müdürlerin öğretmenleri
sert biçimde uyarmalarının, yasal soruşturmaları birer ceza uygulamasına dönüştürmelerinin (sarı zarf), okulu kendi
kişisel tasarruf alanı olarak algılamalarının, kamu kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgi akışının sağlanması amacıyla
kurulan kimi sistemlerin şikayet hattına dönüşmüş olmasının, öğretmenlerin dünya görüşlerinin eğitim öğretim
süreçleri içerisinde gizlenme mecburiyetinin yaratılmasının, öğretmenlerin eğitsel faaliyetlerine çeşitli gerekçelerle
sansür uygulanmasının tahakküm olarak algılandığı anlaşılmaktadır.
Devlet okullarında ve özel okullarda yönetimle daha uyumlu olduğu düşüncesine sahip olan ve verilen görevleri
yapma çabasında olan öğretmenlerin tahakkümden daha az etkilendiği, özellikle muhalif görünen öğretmenlerin
bu tahakkümü daha fazla hissettikleri de anlaşılmaktadır.

Tablo 3.Tahakkümün sebepleri ile ilgili verilen cevaplar
Tablo 3.1. Tahakkümün hangi nedenlerle ortaya çıktığına yönelik görüşleri içermektedir.
Tablo 3.1. Tahakkümün Özel Okullardaki Sebepleri ile İlgili Verilen Cevaplar
K1

velinin hoşuna gidecek çalışmalar

K2

Müdürün esas amacı görünür olayım fark edileyim sonra yükseleyim olmuştu. Bizi etiketlemesinde ve
susturmaya yönelik çabalarının da aslında kendisini gösterebileceği bir okul ortamı yaratmanın bir parçası olarak
görüyorum. Eğitimle çok da ilgili olmayan ancak karla daha çok ilişkili olan konular daha fazla önemseniyor ve
baskı da çoğunlukla bu alanlarda gösteriliyor

K3

Beni tanıyana kadar bir baskı süreci oldu

K5

yöneticilerimi zorlayan bir üst yapının da olduğunu ve bunların da bu üst yağının memnuniyetini sağlamak
için bir çaba içerisinde olduklarını düşünüyorum. Kurumun diğer şubelerinde yapılmış bizim için de yapmamız
gerekiyor derler. Yöneticilerimiz yükselmeye çalıştıkları için de yerlerini korumak için de belli bir çaba içerisine
girerler

K6

Başka bir kolejden bizim kuruma gelen bu müdürün amacı reklam yapmaktı, bu amacına ulaşmak için de bize
baskı yaptığını düşünüyorum. Kurum içinde yeterince desteği olmadığı için de bu davranışlara yöneldiğini
düşünüyorum; kampüslerinin diğer kampüslere göre daha iyi olması için uğraşıyordu.

K7

Kayıt kaygısı muazzam bir baskı yaratıyordu. Öğretmenin ayrı bir yaşamının olabileceğini kabul etmiyorlardı.
Toplantı yapıyorlar olmayı okulu iyi yönetmiş olmanın tek yöntemi gibi algılıyorlardı; sözleşmelerin yenilenme
dönemleridir.

Tablo 3.1.’de görüldüğü gibi, özel okullarda görev yapan öğretmenler tahakkümün, piyasa koşullarının yarattığı
rekabet ortamında, daha fazla sayıda öğrenciyi kaydedebilme; kurumsal kimliği olan okullarda diğer şube veya
kampüslerden daha dikkat çekici olabilmeyi başarma ve reklam yapabilme, kurum içinde yükselme olanakları
yaratabilme veya yöneticilik pozisyonunun kalıcılığını sürdürme; öğretmeni olabildiğince okulda tutarak bu yolla
verimliliğin sağlanama gibi sebeplerle ortaya çıktığını belirtmektilmektedir.
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Tablo 3.2. Tahakkümün Devlet Okullarındaki Sebepleri İle İlgili Verilen Cevaplar
K1

Burası bizden sorulur, burada bizim borumuz öter türünden bir tutumları vardı. bu tutumlar pek çok müdür
tarafından benimsendiğini gördüm

K2

Müdürün esas amacı görünür olayım fark edileyim sonra yükseleyim olmuştu. Bu etiketlemeler ve ön yargılar
daha çok sendika üyeliği üzerine kuruluyordu.

K8

Herkesi denetlemeye çalışırdı.

K10

Bazı kalıplar var ve sizin bunlara uymanız bekleniyor; devlette bu süreç pek olmaz doğrudan kural hatırlatmak
resmi kanallardan işletiliyor; son zamanlarda genel bir siyasal algının insanlar üzerinde daha çok etkili olduğunu
düşünüyorum; genellikle kendilerini de aşan bir baskının irade varlığını ifade ederler. Bu iradenin rahatsız
olacağı her şeyi engelliyorlar.

K11

Özellikle resmi toplantılarda biliyorsunuz arkadaşlar bu konuda yapabileceğimiz pek bir şey yok denildiği olur

Tablo 2.’de görüldüğü gibi, devlet okullarında görev yapan öğretmenler, yöneticilerinin denetlemeye aşırı önem
vermesinin; tüm kararları kendi başına verme isteğine kapılmasının; kendi üstleri karşısında zor duruma düşmemek
için katı uygulamalar yapmasının; yükselme konusunda kendisine engel olabilecek durumlara karşı gösterdiği
hassasiyetin okullarda tahakkümle sonuçlanan durumlar ortaya çıkardığını belirtmektedirler.

Tablo 4. Tahakkümün Etkileri İle İlgili Verilen Cevaplar
Tablo 4. Özel okullar ve devlet okullarında tahakküm olarak algılanan davranışların öğretmenlere etkilerine yönelik
görüşleri içermektedir.
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Tablo 4.1. Özel Okullarda Tahakkümün Etkileri İle İlgili Cevaplar
K2

Hissettiğim baskı ile geriliyorum.

K4

Kendimi güçsüz hissettiğim oldu. Verilen bu işi yapmadım ancak devamında işle ilgili bir kaygı ve stres yaşadım. Bazı
durumlarda iş kaybı yaşayacağım kaygısıyla söylemek istediklerimi sansürlediğim olur.
İşimi kaybetmesem bile performansa dayalı sebeplerle ücretimin düşürüleceği söylenerek bu tür kaygılar yaratılır.
İşimi çok iyi yaptığım halde, yaptığım çalışmalar herkesçe beğenilse bile, yapmayı reddettiğim işler yüzünden işle ilgili
kaygılar yaşamam mümkün olabiliyor.
3 yıl çalıştığım bir kurumu bu tartışma sonrasında bırakmak zorunda kaldım.
İnsanlar bir sorun yaşadıklarında yönetici ile bu sorunu konuşmazlar, sadece kendi aralarında konuşarak bu sorunu
ört bas etmeyi tercih ederler. Kalabalık ortamlarda bile bu sorunu konuşurken oto sansür uygulamayı tercih ederler.
Doğrudan karşılık vermek yerine mantıksız bir durum olsa bile bunu çeşitli argümanlarla destekleyerek ifade etmek
zorunda hissederim. Karşımdaki bağırsa çağırsa bile kontrollü olmak zorunda kalırım. Aksi halde genel müdür veya
üst yönetim de beni asi, başkaldıran vb olarak değerlendirir ve kendimi savunamam. Yöneticimizin dahi söylemek
istemediği halde söylemek zorunda olduğu için söylediği şeylerin varlığını ifade ederdi.
Örgütü değiştirince en çok yeniden çatışma yaşamayacağımı düşündüğüm için mutlu oldum.
Yöneticilerin politik konulardaki mesajları kendimi gizlememe neden olur.
İşe gelmek istememe, devamsızlık yapma davranışlarım, kişiselleşirsel iş performansım azalır.
Kişiliğimi olumsuz etkiler bu tür yaşantılar, var olan bütün kişilik özelliklerimi yansıtmak yerine sadece işe dönük
mekanik özelliklerime dayanan teknik bir birey olarak kendimi ortaya koyarım.
Yaşadığım bu olumsuz olaylar, mesleki yaşamıma ve özel yaşamıma yansır.
Öğrencilik yaşamımdaki arkadaşlık ilişkilerimdeki veya özel hayatımdaki kişiliğimi olduğu gibi doğrudan iş hayatımda
yaşayamıyorum. Bu bazen kimlik kaygısı ile etiketlenme kaygısı bazen bunu önemsemeyip kendimi ortaya koymayı
denediğimde olumsuz yaşantılarım çok olmuştur. Dolayısıyla ben de iş hayatında sadece teknik olarak ortaya çıkma
diğer davranışlarımı gizlemek ve iş sonrasında olan kişiliğimi yaşamayı tercih ederim.

K5

Benim için istenen şeyleri yapmamam durumunda risk işimden olmamdır.
İşimi tamamen yapsam bile bu angaryaları yapmamam nedeni ile öğretmenliğimi yapmadığım yönünde düşüncelere
maruz kalırım diye düşünüyorum. Kişiliğimi pek etkilemiyor ama çok çabuk tükenmişlik sendromu yaşıyorum.
Gereksiz işlerle ilgili toplantılar canımı çok sıkar, mide ağrısı yapar bende.
Benim için çıkış noktası bırakıp gitmektir.

K6

Bu sorunları yaşamam nedeni ile kurumumu değiştirdim. Onlar(yöneticiler) da gelip resim yaptığım duvarın üzerini
boyadılar. Duygusal davrandım çünkü incinmiştim. Emeğime hiç saygı duyulmazdı. Böyle zamanlarda aklıma gelen
tek şey dönem bitsin ve bir an önce buradan ayrılayım olurdu.
Kendimi huzursuz hissediyordum, bana saygı duyulmadığını veya yaptıklarıma değer verilmediğini hatta
önemsenmediğimi düşünüyordum. Her şeyi kabul ettiğim bir zaman dilimi oldu, sesimi çıkarmadan her şeye olur
dediğim. Ama bir zaman sonra bu şekilde gitmeyeceğini anladım; galiba beni bezdirmeye çalışıyordu; Suratlarına
bakmıyordum, lanet olsun diyordum, artık küfrediyordum onlara. Benden bir şey istediklerinde tamam deyip
geçiyordum;
Bu dönemde vertigom vardı, sürekli atak geçiriyordum. doktoruma gittim bana çok mu stresli bir iş yapıyorsunuz
dediğinde evet …. Beyle(yönetici) uğraşıyorum dedim. Beni psikolojik anlamda zorluyorlardı, işe gitmek istemiyordum.
Benim dışımdaki öğretmenler de benimle beraber oradan ayrıldı. Yöneticilerin yaşadıkları olumsuzluklar beni mutlu
ederdi. Bu sorunlar yüzünden bir birimizi koruduğumuz bir grubumuz vardı.

K7

Bir defasında da ben ve bir arkadaşımın görevimiz olmayan bir işi yapmak istemediğimizi söylediğimizde (rehber
öğretmen) bizi gidip müdüre şikayet etti; Zamanla kendimi durdurmayı öğrendim. Bunun artık gerekli olduğunu
düşünüyorum. Çünkü düşüncellerimi açıkça ifade etmenin bana zarar vereceğini artık düşünmeye başladım;
Baskıdan bunalan bir müdür arkadaşım istifa ederek memleketine dönmek zorunda kaldı; En tepeden yönetimden
gelen baskılar yöneticilerin de öğretmene baskı yapmasına neden oluyordu. Aylık hedefler, ekonomik hedefler baskı
yaratıyordu; Süreli şikayet mekanizmasının işletildiği bir okulda sadece 6 ay dayanabilmiştim. Herkes arkalarından
konuşurdu. Müdür yardımcıları da bu müdürü desteklemezlerdi; Bireysel yaşamımıza saygıları yoktur. Yaşadığım
baskılar, yaşama sevincimi götürüyor, okuldan soğuyorum, gelmek istemiyorum, birilerinin senden çok sahiplenmesi
nedeni ile sahiplenemiyorsun. Kendimi çok ezik hissettiriyordu.
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Tablo 4.1’de görüldüğü gibi özel okullarda çalışan öğretmenler üzerinde hissettirilen tahakkümün; mesleki, psikosomatik, ruhsal, sosyal etkileri söz konusudur. En sık dile getirilen tepki iş terkidir. Ayrıca, okul içinde yöneticilerle
sorun yaşayan öğretenleri, işlerini kaybetme korkusu yaşadıklarını bu nedenle iş verimliliklerinin düştüğünü,
önemsenmediklerini hissettiklerini, kendileri ile empati kurulmaktan kaçınıldığını ve yalnızca birer makine olarak
algılandıklarını, mide ağrısı, vertigo gibi stres kaynaklı rahatsızlıklar yaşadıklarını, yöneticileri ve yöneticilerle işbirliği
halinde görünen öğretmenle karşı olumsuz duygular beslediklerini belirtmektedirler.
Tablo 4.2. Kamu Okullarında Tahakkümün etkileri ile ilgili verilen cevaplar
K2

Öğretmenlerin benden sonra da hiç mutlu olmadıklarını biliyorum. Yaptığımız itirazların önemli olmadığı
duygusu yaratılırdı.

K8

Adı konulmayan o gücün isteklerine yönelik hareket etme konusunda sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri
yapıyorsun ve mış gibi davranmaya dönen bir tutum geliştiriyorsun;

K9

Bütün bu çabam, orta yol bularak çocukların sanattan uzak kalmaması için böyle ara yollar bulmak zorunda
kalıyordum; Çok kısıtlandığımı hissediyordum; Engellenmek beni çok mutsuz etti; müdür bey beni azarlayınca
çok üzülmüştüm ve ağladım. Odaya her gittiğimde dişlerimi sıkmama neden olur.
Biraz rahat olun bize inanın bize güvenin demek istiyorum ama maalesef bunun anlaşılamayacağını
düşündüğüm için üzülüyorum; Bu kadar yaptığı iş takdir edilen bir öğretmen olarak bu durumlara maruz
kalmış olmak beni oldukça üzdü. Bazen aklımdan geçenleri gizlediğim olur.
bazı okullarda idarecilerle iyi geçinmenin bürokrasi de çok şeyi kolaylaştırdığını duydum.
Yöneticimin yaşadığı mutsuzluklardan zaman zaman keyif aldığım olur

K10

Birkaç dakikalık gecikmenin tolere edilmemesi bir tokat gibi çarptı yüzüme. Böyle bir şey yaşayacağımı hiç
düşünmezdim. Bu karşılaşma beni çok üzdü. İlk yıllarda devlete uyum anlamında çok zorlandım.
(Hazırladığımız etkinlik) Sahnelenene kadar büyük tedirginlik yaşadık; Dedi biz de bu öfkeyi aşabilmek için o
şiiri çıkarmak zorunda kaldık; kendimi bazen geri çektiğimi hissediyorum. Attığım adımlar konusunda “acaba
yanlış anlaşılır mı?, acaba farklı değerlendirilir mi?
Bir takım evrensel değerlerle ilgili bile biz acabalarla hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum üretkenliğe ket
vuruyor.
Bu zaman zarfında yaşadıklarımın benim yaratıcılığımı azalttığını düşünüyorum. Daha fazla fırsatlar verilmiş
olsaydı her şey daha güzel olabilirdi. İçimde bazı korkuların gelişmesine neden olduğunu düşünüyorum. Sahip
olduğum bazı değerli bilgileri ortaya çıkarmak ve paylaşmak yerine çoğu zaman gizlemek zorunda kaldığımı
düşünüyorum. Tek başına kalma duygusunu çok yaşamışımdır. Bazen akıntıya kapılmış ve bu akıntıya karşı
kürek çekmiş gibi hissediyorum kendimi.
Farklılıkları kabul etmeyen anlayışlar yüzünden bir güvensizlik yaşadım.
İnsanlar korkuttukları için sadece sıradan konuları konuşurken bir arada sohbet ediyorlar. Konuşma memleket
meselelerine geldiğinde herkes kaçmayı tercih eder.
Düşüncelerimin bana tehlike yaratacak şeyler olduğunu düşündüğüm oldu hem de çok. Ya da burada
görünmemeliyim dediğim de olmuştur

K11

Okul ortamında bazı şeylerin (özellikle siyasi konuların) konuşulmaması gerektiği yönünde hissiyata kapıldığım
olur. dünya görüşümün yeterince saygı görmediğini düşünürüm; sessizliğim beni korur. Karşımdakinin duvarını
geçmeyecekti bu nedenle konuşmam.
Yakın arkadaşlarımın idarecilerle yaşadıkları benzer durumlarda kendimi tutamayacağım için sessiz kaldığım ve
arkadaşlarıma yanlarında olduğumu hissettiremediğim için üzüldüğüm oldu. Onları kazanma adına fikirlerimi
hoşa gidecek biçime dönüştürerek ifade ettiğim oldu.

Tablo 4.2’de görüldüğü gibi kamu okullarında görev yapan öğretmenler okul içinde hissettikleri tahakküm sonrası
içlerine kapandıklarını, idare ile daha az işbirliği yapmayı tercih ettiklerini, kişisel becerilerini ortaya koymakta daha
az olanak bulduklarını, tükenmişlik yaşadıklarını, mutsuzluk ve üzüntü yaşadıklarını, kısıtlanma ve engellenme
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hissettiklerini, yapmacık davranmak zorunda kaldıklarını, siyasal kimliklerini gizleme mecburiyeti hissettiklerini
ve okul ortamında kabul görmedikleri duygusuna kapıldıklarını belirtmektedirler.

4. Sonuç ve Tartışma
Görüşmelerden elde edilen verilere göre, okullarda tahakküm olarak algılanan davranışlar büyük oranda yöneticilerin
kurum içi davranış ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin mesai saati
sonrasında katıldıkları uzun toplantılar, iş tanımı dışında verilen görevleri, verilen görevlere yapılan itirazlar sonrasında
iş güvencesizliğini vurgulayan yönetici davranışlarının, yöneticilerin emre dayanan çalışma sistemlerinin, çalışanlara
yönelik takip uygulamalarının tahakküm olarak algılandığı görülmektedir. (Foucault, 2014;19) egemenlerin, özneleri
denetim ve bağımlılık yoluyla kendisine tabi kıldığını vurgulamaktadır. Bu bakımdan denetimin, her an izleniyorum
düşüncesini yaratacak biçimde gerçekleştirilmesinin, tahakküm algısı yarattığı görülmektedir. Kamu okullarında
da yöneticilerin denetleyici işlevlerinin baskı unsuruna dönüştüğü yönünde görüşler dikkat çekicidir. Bu okullarda
yöneticilerin yasal soruşturma süreçlerini katı bir denetim aracı olarak kullanma eğiliminde olmaları, çatışma
durumlarında empati becerileri yerine itaat sağlamak için tahakküme başvurdukları anlaşılmaktadır. Scott (2014;
34)’a göre tahakküm; öfkelenme, hiddetlenme gibi duyguların etkisi ile oluşan şiddet duygusunun denetlenmesi
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, hem devlet okullarında hem özel okullarda yöneticilerin öfkelenmesinin
tahakküm olarak algılanabilecek davranışların ortaya çıkmasında etkin bir rol oynadığı düşünülmektedir.
Kamu okullarında yapılmak istenilen çalışmaların engellenmesi tahakküm olarak algılanırken, özel okullarda
yönetimin isteklerinin fazlalığı tahakküm olarak algılanmaktadır.
Simmel (2009;111)’e göre kimi durumlarda birey otoriteye, üyesi bulunduğu veya desteğini aldığı bir yapı
aracılığıyla sahip olabilir. Devlet, kilise, ordu, okul veya aile otoritenin kaynağı olarak işlev görür. Birey bu yolla
karar ve görüşlerinin değerli olduğu bir konum edinmiş olur. Bu yetkiye sahip olduğunu düşünen yöneticilerin
hem kamu okullarında hem devlet okullarında kendilerini okulun “sahibi“ gibi algıladıkları ve yegane karar mercii
oldukları düşüncesi ile hareket ettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum, tahakkümün temel sebeplerinden biri olarak
görülmektedir. Bunun yanında öğretmenler tören programı hazırlama, sergi oluşturma, sunum yapma gibi mesleki
uygulamalarında sıklıkla yönetici sansürleri ve müdahalelerine maruz kaldıklarını belirtmektedirler. Tahakküm
olarak algılanan bu uygulamaların, öğretmenlerin bilgi ve yeteneklerini öğrencilere yeterince yansıtamamalarına
sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bourdiou (2015; 515) egemen grubun, yönetilenlerde beceriksizlik, başarısızlık veya
kültürel aşağılık duygusu yaratmalarının, kendi egemenliğini benimsetmeleri için olanak yarattığını belirtmektedir.
Bu bağlamda öğretmenlerin mesleki becerilerine yönelik yetersizlik duygularının yaratılmasının da tahakküm için
ortam yaratan bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır.
Özel okullarda ve kamu okullarında görev yapan öğretmenlerden yönetimin amaçları ve hedefleri ile uyumlu
çalışan, verilen görevleri eksiksiz yapma çabası içinde olan ve uzun çalışma sürelerini sorun yapmayan ve yöneticilere
paralel olma çabası içinde olan öğretmenlerin okullarda “uyumlu” öğretmen olarak adlandırıldıkları ve yükselme, iş
güvencesi, vb biçimlerde ödüllendirildikleri anlaşılmaktadır. Öte taraftan verilen görevlere itiraz eden veya yöneticilerle
aynı görüşte olmayan öğretmenlerin çeşitli etiketlemelere maruz kaldıkları, iş açısından olumsuzluklar yaşadıkları,
daha fazla iş terki gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bourdiou (2015; 515)’ya göre egemen olan grubun konumuna
uyum sağlama, tahakkümün kabulünü dayatır. Bu bakımdan uyumlu olmak tahakkümün kabulü anlamına gelir.
Bu bağlamda uyumlu öğretmenler yöneticilerin daha fazla birlikte çalışmaya eğilim gösterdikleri gruplardır.
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Hem özel okul hem de kamu okullarındaki yöneticilerin üstleri tarafından beğenilme isteklerinin tahakküm
uygulamalarında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Görüşmecilerin birçoğu çeşitli toplantılarda, yöneticilerin üstlerinden
gelen taleplere vurgu yapmaları bu bakımdan dikkat çekici bulunmuştur. Weber (2008; 395), bürokratik yapılardaki
emir yetkisinin kademeler arasında birbirini etkileyecek biçimde işlediğini belirtmektedir. Bu bağlamda emir, tabi
kılınan her astta gücünü de arttıran bir biçimde işleyen bir sürece dönüşebilmektedir. Her bir astın üstün verdiği
emrin gereğini yapma ihtiyacı, emri sahiplenmeye ve kimi durumlarda yasalarca belirlenmeyen güç kullanımına
mazeret oluşturabilmektedir. Özel okullardaki finansal güce bağlı olarak oluşan hiyerarşi ile kamu okullarındaki
bürokratik yapının oluşturduğu yapı, kişisel karar verme olanaklarını ortadan kaldırdığı gibi hiyerarşik yapıda
aşağıya doğru inildikçe hissedilen baskıyı da arttırmaktadır. Bu bağlamda öğretmenler baskının en çok yansıdığı
gruplardan biridir.
Scott (2014; 28), tahakkümde kişinin duygularını gizleyerek doğru konuşmak ve jestler yaratmak durumunda kaldığını
belirtmektedir. Yapılan görüşmelerde tahakküm yaşadığı duygusuna kapılan öğretmenlerin içlerine kapandıkları,
yöneticilerle girdikleri iletişimlerde gerçek duygularını söylemekten kaçındıkları, çatışma durumlarında yöneticilerin
tepki göstereceğini düşündükleri ifadeler yerine daha kabul edilir bir söylem tercih ettikleri görülmektedir. Devlet
okullarına kıyasla özel okullarda tahakküme verilen tepkilerin çaresizlik duygusunu daha çok yansıtır biçimde
ortaya çıktığı görülmektedir. Tahakküm yaşadıklarını ifade eden özel okul öğretmenleri mutsuzluk, işe gelmede
isteksizlik, iş terkinin yanı sıra vertigo ve mide ağrısı gibi psikosomatik tepkiler ile mesai arkadaşlarına karşı
güvensizlik geliştirmektedirler. Kamu okullarında mutsuzluk, çaresizlik, gerginlik, önemsenmemişlik duygusuna
karşılık öğretmenlerin itiraz mekanizmalarını farklı biçimde işletme çabaları dikkat çekici bulunmuştur. Örgütlerde
tahakküm varlığı, çalışanların mutsuzluğunun yanında sağlık sorunlarının oluşmasına da sebep olur. Morgan (1998;
386), “yönetici katli” olarak adlandırdığı kalp rahatsızlıklarının, stresli çalışma ortamlarından etkilenerek ortaya
çıktığını belirtmektedir. Ülkemizde özellikle kalp krizinin erkeklerde mesleki sebeplerle yaygın olarak ortaya çıktığı
görülmüştür. Ayrıca, yöneticilerin psikolojik baskısına maruz kalanlarda genellikle depresyon ve post travmatik
stres ve şiddet içeren davranışlar ortaya çıktığı belirlenmiştir (ÇSGB, 2013).
Scott (1995;68)’e göre, örgüt içerisinde tahakkümün varlığı, beraberinde yapay ilişkileri ve hakim grubun görüşleri
doğrultusunda şekillenen bir sahne yaratır. Bu sahnede “güc”ün bildiği dizeler okunur, sevdiği jestler yapılır. Bu
yolla aşağıdakinin kendini güvende hissettiği bir ortam oluşmuş olur. Bu ortam, görünür olanın yanında gizli bir
senaryonun da oluşması ile sonuçlanır (Scott, 1995; 71). Örgüt içerisinde; örtmece, homurdanma, kılık değiştiren
hoşnutsuzluklar, hesaplaşma girişimleri ile derinleşen bu ikili yapı zamanla örgütsel yapıda kırılmalar da yaratabilir.
Nitekim yapılan görüşmelerde okullarda yöneticilerin uygulamalarından rahatsız olmayan “uyumlu” olarak etiketlenen
öğretmenlerle, “her konuya muhalif” olarak etiketlenen öğretmenlerin belirlendiği ve bu durumun iş yeri barışını
bozucu sonuçlar yarattığı vurgulanmıştır. Ayrıca yöneticinin yaşadığı mutsuzluğun, öğretmenlerin pek çoğunda
mutlu olunan bir etki yaratıyor olması, tahakkümün insani ilişkilerdeki yıkıcı etkisini de ortaya koyar niteliktedir.
Bourdieu (2015) ’ya göre; okulların aktardığı kültür, egemen sınıfların kültürüdür. O’na göre okullar, aktardığı
bilgilerle egemen sınıfların çıkar ve değerlerini meşrulaştırırken, muhalif gruplar (azınlıklar, işçi sınıfı, feministler
vb.) için önemli olan bilgileri arka plana iter. Bu bağlamda devlet okullarında yöneticilerin öğretmenlerle yaşadıkları
çatışmaların kadın sorunları, işçi sınıfı, siyasi tartışmalar gibi muhalif grupların okul ortamında yansıtılması ile
ilişkili konularda ağırlık kazanmış olması dikkat çekici bulunmuştur.
Bu çalışma, okullarındaki yöneticilerin kurumsal işleyişe yönelik olduğunu söyledikleri kimi uygulamalarının,
öğretmenler tarafından tahakküm olarak algılandığını ortaya koymaktadır. Çalışma verilerinin, eğitim örgütlerindeki
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yönetici uygulamalarının etkilerini göstermenin yanında, bu örgütlerdeki tahakküm algısını ölçmeye yönelik daha
geniş ölçekli çalışmalara katkı sunacağı düşünülmektedir.
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INVESTIGATION OF INDIVIDUATION IN RELATION
TO PARENTS IN TERMS OF DEMOGRAPHIC FACTORS
AND DIFFERENTIATION OF SELF AMONG TURKISH
EMERGING ADULTS

Esra İşmen Gazioğlu, Savaş Karataş

Abstract:
The purpose of the present study is twofold: The first to understand the relative associations of gender, age and romantic
relationship status on the five individuation scales in relation to mother and father separately. The first sample consisted
of 560 emerging adults. The participants were university students aged from 18 to 29 years. Participants completed
a brief demographics form and the Individuation Test for Emerging Adults-Short Form. Results of the hierarchical
regression analysis revealed that younger emerging adults reported higher support seeking in relation to mother and fear
of disappointing mother than older emerging adults, and the females reported lower self-reliance in relation to mother
than males. Besides, emerging adults with romantic relationship experience reported higher self-reliance in relation to
mother than emerging adults without. Results of the first study also showed that, that younger emerging adults reported
higher fear of disappointing in relation to father than older, emerging adults with romantic relationship experience
reported higher self-reliance in relation to father than emerging adults without. Second, we aimed to understand
possible associations between differentiation of self and individuation in relation to parents in emerging adults. Second sample consisted of 280 emerging adults. The participants were university students aged from 18 to 29 years.
Participants completed a brief demographics form, the short form of the Individuation Test for Emerging Adults and
Differentiation of Self Inventory-Revised. Pearson correlation matrix showed, in general there were weak relationships
between differentiation of self and individuation in relation to parents in Turkish emerging adults. Connectedness and
self-reliance in relation to both parents were positively correlated with total DSI-R score while fear of disappointing the
both parent and perceived intrusiveness in relation to both parents were negatively associated with total DSI-R score.
Lastly, total DSI-R score were uncorrelated with support seeking in relation to both parents.
Key Words: individuation, differentiation of self, emerging adulthood in Turkey1.

1. Giriş
Beliren yetişkinlik, eğitim süresinin uzaması, tam zamanlı bir işe giriş yaşının, evlilik yaşının, ilk çocuk sahibi olma
yaşının artış göstermesi gibi etmenlerin etkisi ile ortaya çıkan ve 18-29 yaşları arasındaki dönemin temsil edildiği
yeni bir yaşam dönemi olarak tanımlanmaktadır (Arnett, 2000; 2007; Arnett, Žukauskienė & Sugimura, 2014).
Bu dönem ebeveyne olan duygusal ve davranışsal bağlılığın azalmaya başlaması ve yetişkinliğin gerektirdiği birtakım
sorumlulukların ertelenmesi ile karakterize edilmektedir. Bu dönemde bireylerin iş, aşk ve dünya görüşü alanlarında
çeşitli araştırmalar ve denemeler yaptığı belirtilmektedir (Arnett, 2000, 2007). Son dönemde yapılan çalışmalar
beliren yetişkinlik döneminin Türkiye’de de deneyimlenen yeni bir yaşam dönem olduğunu ortaya koymaktadır
(Atak & Çok, 2010; Atak, Erten Tatlı, Çokamay, Büyükpabuşçu, & Çok, 2016; Doğan & Cebioğlu, 2011).
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Beliren yetişkinlik döneminde bireylerin iş, aşk ve dünya görüşü alanında yaptığı yaşamsal denemelerin yanında son
dönemde beliren yetişkinlik dönemine ilişkin olarak yapılan çalışmalar (Kins, Beyers, & Soenens, 2012; Zupančič,
Komidar, & Puklek Levpušček, 2014; Karataş, Puklek Levpušček, & Komidar, 2017) temelde erken çocukluk
(Mahler, Pine, & Bergman, 1975) ve ergenlik döneminin (Blos, 1967) konusu olarak tanımlanan bireyleşmenin
beliren yetişkinler için de baş edilmesi gereken bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Anne ve baba ile ilişkilerde
özerkliğin kazanımı ile ilişkiselliğin makul seviyede sürdürülmesi arasındaki dengenin sağlanması şeklinde tanımlanan
bireyleşme kavramı (Grotevant & Cooper, 1986; Younnis & Smollar, 1985) bazı uzmanlar tarafından, birbiriyle
ilişkili olan ve ebeveynlerle ilişkide Destek Arayışı (DA)-ebeveynden onay, destek yardım arayışı, Bağlanmışlık (B)ebeveynle ilişkide karşılıklı anlayış, saygı, Özgüven (Ö)-ebeveyn desteği olmaksızın problem çözme, karar verme,
Müdahalecilik (M)-ebeveynin bireyin mahremiyetine izinsiz müdahalesi, birey üzerinde duygusal kontrol yaratmak
istemesi ve Ebeveyni Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu (EHKUK)- ebeveyne bağımlılık ona karşı suçluluk,
endişe, kızgınlık hissetme, şeklinde sıralanan beş temel boyut kapsamında incelenmektedir (Komidar, Zupančič,
Sočan, & Puklek Levpušček, 2014; Komidar, Zupančič, Puklek Levpušček, & Bjornsen, 2016). Beliren yetişkinlik
döneminde anne ve baba ile ilişkilerde bireyleşmeye yönelik olarak tanımlanan bu kavramsallaştırma çerçevesinde
yapılan çalışmalar, özerkliğin gelişimini ve ebeveyne bağlanmışlığı sürdürmeyi vurgulayan bireyleşme modelinin
desteklendiğini ortaya koymaktadır (Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2014; Puklek Levpušček, Rauch,
& Komidar, 2017; Karataş, Puklek Levpušček, & Komidar, 2017).

1.1. Demografik değişkenler ve beliren yetişkinlikte bireyleşme
Özerklik-İlişkisellik Kuramı (Younnis & Smollar, 1985) doğrultusunda düşünüldüğünde ebeveynlerle ilişkide
özgüvenin yaşla birlikte artış göstereceği öngörülebilmektedir. Bu doğrultuda Slovenyalı beliren yetişkinler
örnekleminde yapılan çalışmalar incelendiğinde yaş artıkça hem anne ile hem de baba ile ilişkide özgüvenin artış
gösterdiği, destek arayışının ise azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2014;
Zupančič & Kavčič, 2014). Ayrıca yaş azaldıkça anne ile ilişkilerde bağlanmışlığın ve destek arayışının azaldığı
(Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2014; Zupančič & Kavčič, 2014) ancak anne ile ilişkide algılanan
müdahaleciliğin ise artış gösterdiği görülmüştür (Zupančič & Kavčič, 2014).
Çalışma kapsamında cinsiyet değişkeni de anne ve baba ile ilişkilerde bireyleşmenin boyutları ile ilişkisi incelenen bir
diğer demografik değişken olarak belirlenmiştir. Nitekim beliren yetişkinlik dönemine ilişkin olarak alanyazında yer
alan çalışmalar da kadınların anne ve baba ile ilişkilerde destek arayışı (Bjornsen, 2010, 2011; Zupančič, Komidar,
& Puklek Levpušček, 2014) ve bağlanmışlık (Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2014) puanlarının erkeklere
oranla daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bir diğer grupta yer alan çalışma sonuçları da hem
ergenlerde hem de beliren yetişkinlerde kadınların erkeklere oranla sadece anneleri ile ilişkilerinde daha yüksek düzeyde
bağlanmışlık gösterdiği ve anneleri ile ilişkilerinde daha fazla destek arayışı içerisinde olduklarını göstermektedir
(Zupančič & Kavčič, 2014; Puklek Levpušček, 2006). Bireyleşmenin bir diğer boyutu olan özgüven değişkeni ve
cinsiyet arasındaki ilişki incelendiğinde ise erkeklerin anneleri ile ilişkilerinde kadınlara oranla daha yüksek düzeyde
özgüvene sahip oldukları (Bjornsen, 2012; Zupančič & Kavčič, 2014; Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček,
2014), kadınların da babaları ile ilişkilerinde daha yüksek düzeyde özgüvene sahip oldukları (Zupančič, Komidar,
& Puklek Levpušček, 2014) sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazında yer alan çalışmalar incelendiğinde bireyleşmenin
Ebeveyni Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu boyutunda da cinsiyete göre birtakım farklılıkların ortaya çıktığı
görülmüştür (Bjornsen, 2012, Zupančič & Kavčič, 2014).
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Bu çalışma kapsamında bireyleşmenin boyutları ile olası ilişkisi incelenen son değişken ise katılımcıların romantik
bir ilişki içerisinde olup olmaları durumu olarak belirlenmiştir. İlgili değişkenler bağlamında alanyazında yapılan
öncül çalışmalar incelendiğinde katılımcıların, bireyleşmenin boyutlarından aldıkları puanların romantik ilişki
durumlarına göre farklılık göstermediği görülmüştür. (Zupančič & Kavčič, 2014, Zupančič, Komidar, & Puklek
Levpušček, 2012). Bu sonuçlara karşın, beliren yetişkinlik döneminde bireylerin bağlanma ihtiyaçlarının ebeveynlerden
romantik partnerlere doğru aktarılması nedeniyle (Fraley & Davis, 1997) bu dönemde romantik bir ilişki içerisinde
olmanın ebeveynlerden ayrışmayla ilişkili olabileceği düşünülmektedir Bu sebeple romantik bir ilişki içerisinde
bulunmanın anne ve baba ile ilişkilerde bir değişikliğe ve buna bağlı olarak da bireysellikteki bir artışa neden
olacağı söylenebilir (Gray & Steinberg, 1999; Masche, 2008). Sonuç olarak bu çalışma kapsamında kadınların ve
yaşça küçük olan beliren yetişkinlerin, anneleri başta olmak üzere ebeveynleri ile ilişkilerinde daha fazla yakınlık
ihtiyacı içerisinde oldukları (Buhl, 2008; Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2012) ve romantik bir ilişki
içerisinde bulunmanın bireyleşmeye olan etkisi gözetilerek (Gray & Steinberg, 1999; Masche, 2008), anne ve baba
ile ilişkilerde bireyleşmenin boyutları ile yaş, cinsiyet ve romantik bir ilişki içerisinde olma değişkenleri arasındaki
olası bağlantıların incelenmesi amaçlanmıştır.

1.2. Beliren Yetişkinlikte Bireyleşme ve Benliğin Ayrımlaşması
Benliğin ayrımlaşması, kişinin duygularını düşüncelerinden ayırma yeteneği şeklinde tanımlanan duygusal ve
düşünsel işleyişi dengelemek ve aile sistemi içerisinde kişinin bağımsızlık ile aşırı bağımlılığı ayırt etmesi şeklinde
tanımlanan, yakınlık ve özerklikliği ayrı ayrı dengeleyebilme derecesi olarak tanımlanmaktadır (Bowen, 1978;
Skowron, & Friedlander, 1998). Nitekim Gavazzi (1993) de ailenin ayrımlaşmasını aile sisteminin bireysellik ile
yakınlığa ilişkin tolerans düzeyi olarak tanımlamıştır.
Benliğin ayrımlaşması intrapsişik ve kişiler arası ilişkiler olarak sıralanan iki temel boyuta sahip çok boyutlu bir
yapı olarak tanımlanmaktadır. Benliğin ayrımlaşmasının intrapsişik boyutu, Duygusal Tepkisellik (DT) ve “Ben”
Pozisyonu Alma (BP) alt boyutlarından oluşmaktayken, kişiler arası boyutu ise Başkalarına Bağımlılık (BB) ve
Duygusal Kopma (DK) alt boyutlarından oluşmaktadır (Skowron & Schmitt, 2003). DT, çevresel uyaranlara karşı
verilen duygusal taşkınlık, duygusal karışıklık veya otomatik duygusal tepkiler şeklinde tanımlanmaktayken, BP ise
açıkça tanımlanmış bir benlik duygusunu yansıtan ve baskı altında olsa bile kişinin kendi inançları doğrultusunda
hareket etme becerisine sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Benliğin ayrımlaşmasının kişiler arası boyutunu
temsil eden BB de bireylerin kendisi için önemli olan diğer bireylerle duygusal olarak aşırı karışması ve herhangi
bir sorgulama sürecine girmeden ebeveynin inançlarıyla, değerleriyle, beklentileriyle aşırı bir biçimde özdeşleşmesi
şeklinde tanımlanmaktayken DK ise ilişkilerde yakınlıktan ya da ilişkinin içerisinde kaybolmaktan korkma ve bu
korkuya eşlik eden savunma davranışları şeklinde karakterize edilmektedir (Skowron & Schmitt, 2003). Yapılan
çalışmalar bireyleşmenin başarılı bir biçimde gerçekleşmesi için aile sistemi içerisinde bireyselliğe ve yakınlık kurmaya
ilişkin yüksek düzeyde toleransın bulunması gerektiğini ifade etmektedir (Farley, 1979). Nitekim bu açıklamayı
destekleyen bir biçimde birçok araştırmada da iyi ayrımlaşmış ailelerin gelişimsel olarak uygun, özerkliğin sağlandığı
ve karşılıklı saygı çerçevesinde yakınlığın sürdüğü, dolayısıyla da aile üyeleri arasında bireyselliğe ve yakınlığa
duyulan toleransın yüksek oranda sağlandığı aileler olduğu belirtilmektedir (Anderson & Sabatelli, 1990). Beliren
yetişkinlik döneminde anne ve baba ile ilişkilerde bireyleşme ile benliğin ayrımlaşması arasındaki ilişki Komidar ve
diğerleri (2016) tarafından ABD örnekleminde tamamlanmış olan bir çalışma kapsamında incelenmiştir. Yapılan
çalışma sonucunda, değişkenler arasındaki yüksek olmayan ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Tüm bu açıklamalar
doğrultusunda bu çalışma kapsamında Türkiye örnekleminde anne ve baba ile ilişkilerde bireyleşmenin boyutları
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ile benlik ayrımlaşmasının alt boyutları ve toplam benlik ayrışması arasındaki muhtemel ilişkilerin incelenmesi
amaçlanmıştır.

2. Çalışma I
2.1. Yöntem
2.1.1. Çalışma grubu ve süreç
Bu çalışma kapsamında çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi
ve Maltepe Üniversitesi bünyesinde eğitim görmekte olan 560 katılımcıdan oluşmaktadır. İlk çalışma grubunu
oluşturan ve yaşları 18 ile 29 arasında değişen (Myaş=21.74, SS=2.29) toplam 560 katılımcının %80’i kadın
katılımcılardan oluşmaktayken, %20’si ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. %35.5’i İstanbul Üniversitesi’nde,
%24.3’ü Marmara Üniversitesi’nde ve %40.2’si ise Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir. Araştırma
kapsamındaki verilerin ilk bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılının güz döneminde, ortalama 15 dakika kadar
süren uygulamalar aracılığı ile sınıf ortamında ve araştırmacılar tarafından toplanmıştır.

2.1.2.Veri toplama araçları
Çalışma kapsamında yer alan ilk gruptaki katılımcılar sırasıyla demografik bilgi formuna ve Beliren Yetişkinler için
Bireyleşme Testi-Kısa Formunun anne ve baba versiyonlarına yanıt vermiştir.
Kişisel Bilgi Formu. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bu formda katılımcıların yaşına, cinsiyetine,
öğrenim gördükleri üniversiteye, sınıf düzeyine, öğrenim gördükleri bölüme, yaşadıkları yere ve romantik ilişki
durumlarına ilişkin sorular yöneltilmiştir.
Beliren Yetişkinler için Bireyleşme Testi-Kısa Form (ITEA-S; Komidar vd., 2016). Beliren yetişkinlik döneminde
bireyleşmeyi anne ile ilişkiler (ITEA-S-M) ve baba ile ilişkiler (ITEA-S-F) bağlamında ölçmeyi amaçlayan bu ölçme
aracına ait her bir form 21 maddeden oluşmaktadır. Türkçe uyarlaması Karataş, Puklek Levpušček ve Komidar
(2017) tarafından tamamlanmış olan ölçme aracı beliren yetişkinlikte bireyleşmeyi Destek Arayışı (ITEA-S-M/F;
α= .92/.90), Bağlanmışlık (α= .90/.90), Özgüven (α= .84/.80), Müdahalecilik (α= .91/.83) ve Ebeveyni Hayal
Kırıklığına Uğratma Korkusu (α= .87/.87) olarak adlandırılan boyutlar temelinde, her bir ebeveyn için ayrı olacak
şekilde tasarlanmış formlar aracılığıyla ölçmektedir.

2.1.3. Veri analizi
ITEA-S anne ve baba formlarına ait boyutların yaş, cinsiyet ve romantik ilişki içinde olma değişkenleri açısından
incelenebilmesi için öncelikle ITEA-S anne ve baba formlarına ait boyutların betimleyici istatistikleri hesaplanmıştır.
Sonrasında bağımsız değişkenler arasında muhtemel çoklu bağlantı problemini test etmek amacı ile Tolerans ve
VIF değerleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda değişkenlerin VIF değerlerinin 1.00 ile 1.04 arasında
değişim gösterdiği, Tolerans değerlerinin ise 0.95 ile 1.00 arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Elde edilen
değerler göz önünde bulundurulduğunda değişkenler arasında herhangi bir çoklu bağlantı probleminin olmadığı
görülmüştür. Daha sonra çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analizler için SPSS 21 paket
programı kullanılmıştır.
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2.2. Bulgular
Hiyerarşik çoklu regresyon analizine geçilmeden önce, ITEA-S anne ve baba formlarına ait boyutların betimleyici
istatistikleri hesaplanmıştır. Tablo 1’de her bir boyut için sunulmakta olan sonuçlara göre beliren yetişkinlerin
anneden ve babadan algılanan müdahalecilik boyutundan ortalama puanın altında puan aldıkları, anneden
ve babadan algılanan müdahalecilik boyutu dışında kalan diğer tüm boyutlarda ise ortalama puanın üzerinde
bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Cinsiyet, yaş, ve romantik ilişki içerisinde olma durumu olarak
sıralanan demografik değişkenlerin, beliren yetişkinlerde anne ve baba ile ilişkilerde bireyleşmenin her bir boyutunu
yordamadaki görece katkılarını belirlemek amacıyla çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Üç
adım şeklinde gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizinde her adımda bir demografik değişken “Enter yöntemi”
kullanılarak modele eklenmiştir.
Tablo 2.’de sunulmakta olan araştırma sonuçları yaş, cinsiyet ve romantik ilişki değişkenlerinin anne ile ilişkide
bireyleşmenin bazı boyutlarını anlamlı bir biçimde yordadığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda elde
edilen değerler, yaşları daha küçük olan beliren yetişkinlerin bireyleşmenin anneyi hayal kırıklığına uğratma korkusu
ve anne ile ilişkide destek arayışı olarak sıralanan boyutlardan yüksek puan aldıklarını, yaşları daha yüksek olan
beliren yetişkinlerin ise anne ile ilişkide özgüven boyutundan daha yüksek puan aldıklarını göstermektedir. Ayrıca,
kadın beliren yetişkinlerin anneleri ile
Tablo 1. ITEA-S anne ve baba formuna ait boyutların betimleyici istatistikleri
N

M

SS

Çarpıklık

Basıklık

Destek Arayışı

560

3.56

1.04

–0.44

–0.58

Bağlanmışlık

560

4.10

0.77

–0.79

0.18

Özgüven

560

3.77

0.80

–0.38

–0.23

Müdahalecelik

560

2.94

0.94

0.07

–0.59

Anneyi Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu

560

3.22

1.03

–0.18

–0.71

Destek Arayışı

560

3.08

1.05

–0.17

–0.74

Bağlanmışlık

560

3.53

0.95

–0.57

–0.18

Özgüven

560

3.83

0.81

–0.38

–0.10

Müdahalecelik

560

2.36

0.93

0.56

–0.15

Babayı Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu

560

3.51

1.13

–0.50

–0.63

ITEA-S boyutları (Anne)

ITEA-S boyutları (Baba)

Not: ITEA-S ölçeklerinden alınabilecek olası toplam puan aralığı 1-5 arasındadır.

ilişkilerinde destek arayışı ve bağlanmışlık puanlarının daha yüksek olduğu, özgüven puanlarının ise erkek beliren
yetişkinlere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Ek olarak, romantik ilişkisi olan beliren yetişkinlerin anne
ile ilişkide özgüven puanlarının, romantik ilişkisi bulunmayan bireylere oranla daha yüksek olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Son olarak, bu çalışma kapsamında anneden algılanan müdahaleciliğin, çalışma kapsamında ele alınan
hiçbir demografik değişken ile ilişkisi olmadığı görülmektedir.
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Tablo 3.’te sunulmakta olan araştırma sonuçları ise yaş ve romantik ilişki değişkenlerinin baba ile ilişkide bireyleşmenin
bazı alt boyutlarını anlamlı bir biçimde yordadığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda yaşları daha küçük
olan beliren yetişkinlerin babaları ile ilişkilerinde onları hayal kırıklığına uğratma korkusunu daha fazla yaşadıkları,
romantik ilişkisi olan bireylerin özgüven puanlarının romantik ilişkisi olmayan bireylere oranla daha yüksek olduğu
ve aynı zamanda bu bireylerin babalarının müdahaleciliğini daha düşük düzeyde algıladıkları ortaya çıkmıştır. Tüm
bu sonuçlara ek olarak, baba ile ilişkilerde destek arayışı ve bağlanmışlık boyutlarının, çalışma kapsamında incelenen
demografik değişkenlerin hiçbiri ile ilişkisinin olmadığı da görülmektedir. Bu noktada araştırma sonucunda elde
edilen etki değerlerinin görece küçük, regresyon modelleri ile açıklanan toplam varyansların ise anne ile ilişkilerde
bireyleşme bağlamında %5 ile %22 arasında değişim gösterdiği, baba ile ilişkilerde bireyleşme bağlamında ise %3
ile %5 arasında değişim gösterdiği göz önünde bulundurulmalıdır.

3. Çalışma II
Türkiye’de beliren yetişkinlik döneminde bireyleşme ve benliğin ayrımlaşmasına dair sınırlı sayıda araştırma
olmasından dolayı ikinci çalışmada, bu iki değişken arasındaki olası bağlantılar ele alınmıştır.

3.1. Yöntem
3.1.1. Çalışma grubu ve süreç
Bu araştırma kapsamında yer alan ikinci çalışma grubu ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul Üniversitesi ve
Maltepe Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 280 katılımcıdan oluşmaktadır. Yaşları 18 ile 29 arasında değişmekte
olan (Myaş=20.84, SS=2.16) katılımcıların %76.8’i kadın katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların %61.4’ü
İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görmekteyken, %38.6’sı ise Maltepe Üniversitesinde öğrenim görmektedir. Bu
çalışma kapsamındaki katılımcı grubundan toplanan veriler 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde
sınıf ortamında, araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Hazırlanmış olan formlar katılımcılar tarafından yaklaşık
15-20 dakikada doldurulmuştur.

3.1.2. Veri toplama araçları
İkinci çalışma grubunda yer alan katılımcılar ise sırasıyla demografik bilgi formuna, Beliren Yetişkinler için Bireyleşme
Testi-Kısa Formunun anne ve baba versiyonlarına (ITEA-S; Komidar vd., 2016) ve Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği’ne
Skowron & Friedlander, 1998; Skowron & Schmitt, 2003) yanıt vermiştir.
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Tablo 2. Anne ile ilişkide bireyleşmenin boyutlarını yordayan demografik değişkenler için hiyerarşik
çoklu regresyon analizi sonuçları
95% CI for B

β

-0.30

[–0.49, -0.11]

-.13**

Yaş

-0.24

[–0.42, -0. 05]

-.10**

Cinsiyet

–3.76

[–4.80, - 2.73]

–.28***

Yaş

-0.21

[–0.42, -0.03]

-.09*

Cinsiyet

–3.76

[–4.80, –2.73]

–.28***

Romantik İlişki

0.51

[–0.34, 1.36]

–.05

0.03

[–0.07, 0.14]

.02

Yaş

0.05

[–0.06, 0.16]

.03

Cinsiyet

–0.87

[–1.51, –0.23]

–.11**

Yaş

0.04

[–0.06, 0.16]

.03

Cinsiyet

–0.87

[–1.51, –0.23]

–.11**

Romantik İlişki

–0.10

[–0.63, 0.42]

–.02

0.22

[0.10, 0.33]

.15***

Yaş

0.21

[0.09, 0.32]

.15***

Cinsiyet

0.64

[–0.02, 1.30]

.08

Yaş

0.18

[0.06, 0.30]

.13*

Cinsiyet

0.64

[–0.02, 1.30]

.08*

Yordayıcı Değişken

ΔR²

B
Destek Arayışı

Adım 1

.01*

Yaş
Adım 2

Adım 3

Toplam R²

.10***

.11***

22
Bağlanmışlık

Adım 1

<.01

Yaş
Adım 2

Adım 3

Toplam R²

.01

.02

.03
Özgüven

Adım 1

.02***

Yaş
Adım 2

Adım 3

.03***

.03***
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B

95% CI for B

β

–0.60

[–1.15, -0.05]

–.09*

-0.01

[–0.18, 0.16]

-.01

Yaş

-0.02

[–0.19, 0.15]

-.01

Cinsiyet

0.56

[–0.41, 1.55]

.04

Yaş

-0.04

[–0.21, 0.13]

-.02

Cinsiyet

0.56

[–0.41, 1.55]

.04

Romantik İlişki

-0.44

[–1.25, 0.36]

–.04

Yordayıcı Değişken

ΔR²

Romantik İlişki
Toplam R²

.08
Müdahalecilik

Adım 1

<.01

Yaş
Adım 2

Adım 3

Toplam R²

<.01

<.01

.01
Anneyi Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu

Adım 1

.01**

Yaş

-0.15

[–0.26, -0.04]

-.11**

Yaş

-0.16

[–0.27, -0.05]

-.12**

Cinsiyet

0.56

[–0.07, 1.20]

.07

Yaş

-0.15

[–0.27, -0.04]

-.11**

Cinsiyet

0.56

[–0.08, 1.20]

.07

Romantik İlişki

0.16

[–0.36, 0.69]

.02

Adım 2

Adım 3

Toplam R²

.02**

.02*

.05

Not: Cinsiyet değişkeni 0-Kadın 1-Erkek olacak şekilde, romantik ilişki değişkeni 0-Romantik İlişkisi Var, 1-Romantik İlişkisi Yok olacak şekilde
dummy değişken olarak kodlanmıştır.
*p < .05, **p < .01, ***p < .001

Kişisel bilgi formu. Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan bu formda katılımcıların yaşına, cinsiyetine, öğrenim
gördükleri üniversiteye, sınıf düzeyine, öğrenim gördükleri bölüme ilişkin sorular yöneltilmiştir.
Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği (DSI-R; Skowron & Friedlander, 1998; Skowron & Schmitt, 2003).
DSI-R, Işık ve Bulduk (2015) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Uyarlama çalışmaları sonucunda 20 maddeden
oluşan DSI-R, Duygusal Tepkisellik (DT), “Ben” Pozisyonu Alma (BP), Duygusal Kopma (DK)
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ve Başkalarına Bağımlılık (BB) alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Toplam puan ve alt ölçekler için alınan puanın
yüksekliği, benliğin ayrımlaşma düzeyinin yüksekliğini ifade etmektedir.
Tablo 3. Baba ile ilişkide bireyleşmenin boyutlarını yordayan demografik değişkenler için
hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonuçları
95% CI for B

β

-0.09

[-0.28, 0.09]

-.04

Yaş

-0.08

[–0.28, 0.10]

-.03

Cinsiyet

–0.27

[–1.37, 0.83]

-.02

Yaş

-0.06

[–0.26, 0.13]

-.02

Cinsiyet

–0.27

[–1.37, 0.83]

-.02

Romantik İlişki

0.52

[–0.38, 1.43]

-.05

0.09

[–0.04, 0.23]

.05

Yaş

0.10

[–0.03, 0.24]

.06

Cinsiyet

–0.56

[–1.36, 0.23]

-.05

Yaş

0.10

[–0.03, 0.25]

.06

Cinsiyet

–0.56

[–1.36, 0.23]

-.05

Romantik İlişki

–0.02

[–0.66, 0.65]

.00

0.12

[0.01, 0.24]

.09*

Yaş

0.12

[0.01, 0.24]

.09*

Cinsiyet

0.11

[–0.56, 0.78]

.01

Yordayıcı Değişken

ΔR²

B
Destek Arayışı

Adım 1

<.01

Yaş
Adım 2

Adım 3

Toplam R²

<.01

<.01

.01
Bağlanmışlık

Adım 1

<.01

Yaş
Adım 2

Adım 3

Toplam R²

.01

.01

.02
Özgüven

Adım 1

.01*

Yaş
Adım 2

Adım 3

.01

.02*
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B

95% CI for B

β

Yaş

0.09

[-0.02, 0.21]

.07

Cinsiyet

0.11

[–0.56, 0.78]

.01

Romantik İlişki

–0.69

[–1.24, -0.13]

–.10*

-0.11

[–0.28, 0.05]

-.05

Yaş

-0.12

[–0.29, 0.04]

-.06

Cinsiyet

0.62

[–0.35, 1.60]

.05

Yaş

-0.07

[–0.24, 0.10]

-.03

Cinsiyet

0.62

[–0.34, 1.59]

.05

Romantik İlişki

1.10

[0.30, 1.90]

.11**

Yordayıcı Değişken

Toplam R²

ΔR²

.04
Müdahalecilik

Adım 1

<.01

Yaş
Adım 2

Adım 3

Toplam R²

.01

.02*

.03
Babayı Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu

Adım 1

.01*

Yaş

-0.15

[–0.27, -0.02]

-.10*

Yaş

-0.15

[–0.28, -0.03]

-.10*

Cinsiyet

0.48

[–0.21, 1.19]

.05

Yaş

-0.15

[–0.28, -0.02]

-.10*

Cinsiyet

0.58

[–0.21, 1.19]

.07

Romantik İlişki

0.08

[–0.50, 0.66]

.02

Adım 2

Adım 3

Toplam R²

.01*

.02*

.05

Not: Cinsiyet değişkeni 0-Kadın 1-Erkek olacak şekilde, romantik ilişki değişkeni 0-Romantik İlişkisi Var, 1-Romantik İlişkisi Yok olacak şekilde
dummy değişken olarak kodlanmıştır.
*p < .05, **p < .01, ***p < .001.

3.1.3. Veri analizi
Anne ve baba ile ilişkilerde bireyleşmenin boyutları ile benliğin ayrımlaşması değişkenine ilişkin alt boyutların ve
toplam puanın ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan analiz aşamasına geçilmeden önce, tüm değişkenlerin betimleyici
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istatistikleri hesaplanmıştır. Daha sonra ise Pearson Korelasyon Analizi uygulanarak iki değişken arasındaki olası
ilişkiler saptanmaya çalışılmıştır.

3.2. Bulgular
Değişkenler arasındaki ilişkiler ele alınmadan önce tüm değişkenlerin betimleyici istatistikleri hesaplanmıştır (Tablo
4). Elde edilen sonuçlara göre sonuçlara göre beliren yetişkinlerin babadan algılanan müdahalecilik boyutu dışında
kalan diğer tüm boyutlarda ortalamanın üzerinde puana sahip oldukları görülmektedir. Benliğin ayrımlaşması
ölçeğine ilişkin toplam puana ve ölçme aracının alt boyutlarına ilişkin ortalama puanlara bakıldığında da, duygusal
tepkisellik dışında, ölçeğe ilişkin toplam puana ve diğer tüm alt boyutlara ilişkin puan ortalamalarının ortalamadan
yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 5.’te de görüldüğü gibi Türkiye’de yaşayan beliren yetişkinlerin anne babayla
ilişkide bireyleşme ve benliğin ayrımlaşması düzeyleri arasında anlamlı ancak zayıf ilişkiler bulunmaktadır.
Tablo 4. Temel Değişkenlere ilişkin tüm boyutların betimleyici istatistikleri
N

M

SS

Çarpıklık

Basıklık

Destek Arayışı

280

3.45

1.02

–0.59

–0.26

Bağlanmışlık

280

3.97

0.83

–1.09

1.28

Özgüven

280

3.79

0.82

–0.33

–0.45

Müdahalecelik

280

2.83

0.91

0.29

–0.42

Anneyi Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu

280

3.17

0.99

–0.25

–0.58

Destek Arayışı

280

2.96

1.13

–0.08

–0.90

Bağlanmışlık

280

3.42

1.02

–0.35

–0.65

Özgüven

280

3.79

0.88

–0.42

–0.05

Müdahalecelik

280

2.33

1.01

0.59

–0.25

Babayı Hayal Kırıklığına Uğratma Korkusu

280

3.41

1.17

–0.49

–0.74

Duygusal Tepkisellik

280

2.97

0.84

0.26

0.03

“Ben” Pozisyonu Alma

280

4.29

0.98

–0.59

0.06

Duygusal Kopma

280

4.37

0.87

–0.54

–0.25

Başkalarına Bağımlılık

280

4.21

0.92

–0.52

0.12

DSI-R Toplam Puan

280

3.96

0.58

–0.34

0.11

ITEA-S boyutları (Anne)

ITEA-S boyutları (Baba)

DSI-R alt boyutları

Not: ITEA-S alt boyutlarından alınabilecek olası toplam puan aralığı 1-5 arasındadır. DSI-R alt boyutlarından ve DSI-R tüm ölçekten alınabilecek olası toplam puan aralığı 1-6 arasındadır.

4. Tartışma
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen ilk araştırmanın sonuçları genel olarak incelendiğinde; yaş, cinsiyet ve
romantik ilişki değişkenlerinin anne ile ilişkide müdahalecilik dışındaki tüm bireyleşme boyutlarını farklı düzeylerde
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yordadığını, bununla birlikte yaş ve romantik ilişki değişkenlerinin baba ile ilişkide destek arayışı ve bağlanmışlık
boyutları dışındaki bireyleşme boyutlarını anlamlı bir biçimde yordadığını ortaya koymaktadır. Bu genel bulgu,
ergenlik ve beliren yetişkinlik döneminde de kadının halen çocuk bakımında birincil role sahip olduğunu ve bu
görev için çocuklarıyla daha fazla zaman geçirdiğini gösteren (Wilson & Prior 2011; Lang vd., 2014) araştırma
bulgularını düşündürmektedir.
Araştırma sonucunda elde edilen değerler, yaşları daha küçük olan beliren yetişkinlerin bireyleşmenin anne ve
babayı hayal kırıklığına uğratma korkusu ve anne ile ilişkide destek arayışı olarak sıralanan boyutlarından yüksek
puan aldıklarını, yaşları daha büyük olan beliren yetişkinlerin ise anne ile ilişkide özgüven boyutundan daha yüksek
puan aldıklarını göstermektedir. Bu bulgu Slovenyalı beliren yetişkinlerle yapılan çalışma sonuçlarıyla (Zupančič,
Komidar, & Puklek Levpušček, 2014; Zupančič & Kavčič, 2014) anneyle ilişkide destek arayışı ve özgüven
açısından tutarlılık göstermektedir. Gürlek Yüksel (2006) de çalışmasında üniversite öğrencilerinde yaş arttıkça
ayrılma anksiyetesi belirtilerinin azaldığı sonucuna ulaşmıştır. Nitekim, Özerklik-İlişkisellik Kuramı (Youniss &
Smollar, 1985) doğrultusunda düşünüldüğünde de ebeveynlerle ilişkide özgüvenin yaşla birlikte artış göstereceği
öngörülebilir. Yeni kurum ve insanlarla girilen ilişkiler aracılığıyla elde edilen deneyimler, artan yaşa bağılı normatif
beklentiler ve gelişimsel görevlerin tamamlanması, yaş arttıkça anneyi hayal kırıklığına uğratma korkusu ve destek
arayışını azaltıp özgüveni arttırıyor olabilir.
Tablo 5. Anne ve Baba ile İlişkide Bireyleşme ve Benliğin Ayrımlaşması Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Amacıyla Tamamlanmış
olan Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
ITEA-S Alt
Boyutları
Destek Arayışı

Bağlanmışlık

Müdahalecilik

Özgüven
Ebeveyni Hayal
Kırıklığına Uğratma
Korkusu

ITEA-S
Formları

Duygusal
Tepkisellik

“Ben”
Pozisyonu
Alma

Duygusal
Kopma

Başkalarına
Bağımlılık

DSI-R
Toplam
Puan

Anne

-.01

-.03

.23**

-.13*

-.01

Baba

-.01

.08

.20**

-.06

.09

Anne

.01

.12*

.32**

.19**

.28**

Baba

.08

.15*

.35**

.12*

.27**

Anne

-.14*

.02

-.15*

-.10

-.14*

Baba

-.01

-.01

-.14*

-.18**

-.13*

Anne

.01

.22**

-.01

.36**

.27**

Baba

-.05

.22**

-.01

.25**

.17**

Anne

-.10

-.12

-.03

-.27**

-.21**

Baba

-.01

-.08

-.06

-.28**

-.20**

Not: *p<.05, **p<.01

Ayrıca, bu araştırma sonucunda elde edilen, kadın beliren yetişkinlerin anneleri ile ilişkilerinde destek arayışı
ve bağlanmışlık puanlarının erkeklere oranla daha yüksek olması Slovenyalı beliren yetişkinlerle yapılan bazı
çalışmalarla (Zupančič & Kavčič, 2014; Puklek Levpušček, 2006) tutarlılık göstermektedir. Yine bu çalışmada
kadın beliren yetişkinlerin anneleri ile ilişkilerinde özgüven puanlarının, erkek beliren yetişkinlere göre daha
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düşük olması erkeklerin anneleri ile ilişkilerinde kadınlara oranla daha yüksek düzeyde özgüvene sahip olduğu
(Bjornsen, 2012; Zupančič & Kavčič, 2014; Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2014) bulgusunu sunan
çalışmalarla, feminist bakış açısıyla (Gilligan, 1982), sosyal rol teorisiyle (Eagly, 1987) ve kız ve erkek çocuklar
için ilişki amaçlarının oluşturulmasına dair farklı sosyalleşme beklentileriyle (Maccoby, 1990) tutarlıdır. Kadınların
anneleriyle daha yakın ilişki içinde olduklarını ortaya koyan bu çalışma kadınların, erkeklere oranla daha bakım
verici ve toplulukçu özellikler geliştirecek şekilde sosyalleştiklerini düşündürmektedir. Türkiye’de erkeklere oranla
kızlar evde daha çok zaman geçirmekte, evle ilgili sorumluluklar almakta, kızlardan geleneksel annelik rollerine
uymaları beklenmektedir. Daha fazla bağımlı olmaları da istenmektedir (Güneri, Sümer, & Yıldırım, 1999). İlk
çalışma ile ilgili son olarak, romantik ilişkisi olan beliren yetişkinlerin hem anne hem de baba ile ilişkilerinde
özgüven puanlarının, romantik ilişkisi bulunmayan bireylere oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu sonuç, beliren yetişkinlik döneminde bireyleşmenin boyutlarından alınan puanların katılımcıların romantik
ilişki durumuna göre farklılık göstermediğini ortaya koyan çalışmalarla tutarlı değildir (Zupančič & Kavčič, 2014;
Zupančič, Komidar, & Puklek Levpušček, 2012). Gray ve Steinberg’e (1999) göre, sosyal bir olgu olarak romantik
ilgilerin gelişimi, doğası gereği aileden ayrışma-bireyleşme göreviyle bağlantılıdır. Romantik ilişkilerde bulunmak,
beliren yetişkinlerin kimlik keşiflerini gerçekleştirmeleri için bir gelişim görevidir (Kan & Cares, 2006). Bununla
birlikte, romantik ilişkilere yönelik bakış açısı kültürler arasında farklılık göstermektedir. Anne baba ile olan ilişkide
romantik ilişki içinde olan beliren yetişkinlerin özgüven puanlarının, romantik ilişki içinde olmayanlardan daha
yüksek çıkması farklı şekillerde yorumlanabilir. İlk yorum, bireyleşme perspektifinden ebeveyniyle ilişkisinde
özgüvenli bir biçimde hareket eden beliren yetişkinler daha fazla sayıda ya da daha kolay şekilde romantik ilişkiye
giriyor olabilirler. Yapılabilecek ikinci yorum ise, romantik ilişki deneyimine sahip olabilmenin bizatihi kendisi,
ebeveynle ilişkide özgüven içeren bir bireyleşme yaşamaya katkı sağlıyor olabilir. Çevik’in (2008) araştırmasına göre
Türkiye’de yaşayan aileler genellikle, ergenlerin flört/çıkma davranışına tepki göstermektedirler. Beliren yetişkinlerin
flört ilişkilerine dair ebeveyn bakış açısını ele alan az sayıdaki çalışmalardan bir diğeri de Beşikçi (2008) tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler, üniversite öğrencilerinde, anneden algılanan kabulün romantik ilişkiye
bağlanım üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olduğunu ve bu etkiye ana-baba onayının aracılık ettiğini göstermektedir.
Bu çalışmada yer alan ikinci araştırma sonucunda elde edilen verilere göre, Türkiye’de yaşayan beliren yetişkinlerin
anne babayla ilişkide bireyleşme ve benliğin ayrımlaşması düzeyleri arasında anlamlı ancak zayıf ilişkiler bulunmaktadır.
Araştırma sonucunda Müdahalecilik ve ebeveyni hayal kırıklığına uğratma DSI-R toplam puanı ile hem anne hem
de baba için negatif yönde, bağlanmışlık ve özgüven ise DSI-R toplam puan ile hem anne hem de baba için pozitif
yönde ilişki göstermiştir. Bu bulgu Amerikan örneklemi ile hem ilişkinin yönü hem de miktarı açısından tutarlılık
göstermektedir (Komidar vd., 2016). Batı toplumlarında yaşayan genç yetişkinlerden kendilerine güvenmeleri
yetkin ve olgun biçimde bağımsız kararlar verebilmelerini sağlayacak şekilde benliklerini ayrımlaştırma ve bireyleşme
düzeylerini arttırmaları beklenilir (Arnett, 2001; Greenberger & Sorensen, 1974). Türkiye’de değerlerle ilgili yapılan
bazı araştırmalar bireyselleşmenin giderek daha önemli hale geldiğine (Çileli, 2000; Karakitapoğlu-Aygün, 2002)
işaret etmektedir. Aile sistemleri kuramı ailelerin bireyleşme için farklı seviyelerde tolerans gösterdiklerini öne sürer.
Yetersiz biçimde ayrımlaşmış aileler bireyleşmeye karşı toleranssızdır çünkü bireyleşmeyi aile için bir tehdit olarak
görürler. Bunun tersine iyi ayrımlaşmış aileler çocuğun artan özerklik ihtiyacına esnek biçimde uyum sağlayabilirler.
Bu açıdan bakıldığında ayrımlaşma, bireyleşmenin gidişatını etkilediği varsayılan bir aile sistemi değişkendir (Lapsley
& Stey, 2012). Komidar ve diğerleri (2016) bireyleşme ile DSI-R arasındaki ilişkiyi, ITEA-S’nin yapı geçerliğine
dair bir kanıt olarak sunmuşlardır. Kuramsal olarak ele alındığında benliğin ayrımlaşması ve bireyleşme birbirleriyle
yakın kavramlar gibi görünmektedir. Ancak, hem Türkiyeli hem Amerikalı beliren yetişkinler örnekleminde benliğin
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ayrımlaşması ve bireyleşme arasındaki zayıf ilişkiler, bu iki değişkenin birbirlerinden farklı kavramlar olduğunu,
birbirleri yerine kullanılmalarının doğru olmayabileceğini düşündürmektedir.
Son olarak bu çalışmanın sınırlılıklarından bahsetmek gerekmektedir. İlk olarak bu çalışma, sadece İstanbul’da
bulunan üç üniversiteden veri toplanarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçların genellenebilirliğini artırmak için farklı
illerden örneklem oluşturmak gerekmektedir. İkinci olarak vurgulanması gereken sınırlılık ise beliren yetişkinlik
çeşitliliğiyle ilgilidir. Bu çalışmada öğrenci olmayan, çalışan beliren yetişkinler temsil edilmemiştir. Tartışma kısmından
anlaşılacağı gibi, Türkiye’de beliren yetişkinlik dönemine ait çalışmaların sınırlı sayıda olması araştırmadan elde
edilen bulguların kanıta dayalı olarak yorumlanmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmadan elde edilen veriler ışığında,
ebeveynlerin beliren yetişkinlik dönemindeki romantik ilişkilere bakış açıları, bireyleşme düzeyinde cinsiyete dayalı
farklılaşmaların arkasında yatan psikolojik ve sosyolojik değişkenler bundan sonra yapılacak ardıl çalışmalarla ele
alınmalıdır.
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TEACHERS’ PERCEPTIONS RELATED TO CLASSROOM
MANAGEMENT ISSUES

Gamze İnan Kaya

Abstract:
Management is one of the main duties of teachers in actual classrooms. The purpose of this study was to investigate
in-service teachers’ perceptions on classroom management (CM) issues, specifically understand how they define difficulties experienced in the classroom life and how they approach these situations as decision-makers in the classrooms.
The participants of the study were 106 primary school teachers who had the average tenure of 14.8 years. The 67
of participants were female and 49 were male, and their average age was 43.2. The participants were asked two
open-ended questions focusing on their conceptions and problem-solving strategies in CM. A qualitative content analysis was conducted on the data. The findings revealed that in effectively managing the classrooms, in-service teachers
took into consideration a number of aspects such as development, academic achievement, and individual differences.
Besides, teachers defined a range of problem situations and also focused on the suggestions they utilized in solving those
problems.
Keywords: Classroom management, in-service teachers, content analysis

1. Introduction
Classroom management has been defined as the actions teachers take in order to generate supportive learning
environments for the academic and social-emotional development of students (Evertson & Weinstein, 2006).
Effective management of classrooms enhanced students’ cognitive, behavioral and affective competencies (Durlak,
Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011) and reduced disruptive behaviors (Oliver, Wehby, & Reschly,
2011). Arranging the physical environment of the classroom, establishing rules and procedures, maintaining
students’ attention to the subject and helping them in engaging the activities are the managing duties of teachers
in an effective learning environment (Brophy, 2006). So, CM is a very complex issue and this complexity results
from some characteristics of classroom life. Those characteristics that were listed by Doyle (1986) to the attention of
classroom managers in his seminal work are multidimensionality of events and persons, simultaneity of happenings,
immediacy as the rapid pace of events limiting reasonable reactions, unpredictability of classroom events and
outcomes, openness to the public that is the events were often witnessed by the other students, and history of
actions and events in the classroom. Accordingly, classroom management strategies including prevention and
correction of inappropriate behaviors were reported to be more effective compared to reactive strategies utilized as
reactions to discipline issues (Emmer & Sthough, 2001; Marzano, Marzano, & Pickering, 2003). Besides, effective
CM relies on the quality of teacher-student relationship (Pianta, 2006) and when students perceived a supportive
and caring alliance, student engagement was enhanced (Woolfolk-Hoy & Weinstein, 2006).
Given the role of effective CM in student outcomes, it is also one of the most challenging aspects of the teaching
profession (Emmer & Sthough, 2001; Evertson & Weinstein, 2006). Teachers’ efficacy in classroom management has
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been accounted as a contributing factor in attritions of both novice and experienced teachers and difficulties in CM
were highly cited as significant reasons for leaving the profession especially in the early years of career (Berry, 2010;
Gonzales, Brown, & Slate, 2008; Jones, 2006; Ingersoll, 2001). For experienced teachers, classroom management
was related to job satisfaction and teacher burnout and teachers perceiving lower levels of classroom management
efficacy were more likely to report higher levels of burnout and lower levels of job satisfaction (Friedman, 2006).
A recent meta-analysis demonstrated that teachers with higher levels of classroom management efficacy were less
likely to experience burnout (Aloe, Amo & Shanahan, 2014).
In the literature, the role of tenure on CM strategies practiced by teachers has been inconclusive. Some researchers
reported in the early years of their careers, teachers were more likely to support a more democratic approach compared
to teachers who had 15 years and above tenure in teaching (Ergen, Karakuş, & Töman, 2014). Yet some other
studies announced that inexperienced teachers had more rigid discipline and less democratic approach compared
to the experienced teachers (Akın & Koçak, 2007). Notwithstanding, it is a contributing factor in expertise; tenure
in teaching does not guarantee effectiveness generally in the profession and specifically in CM. In a longitudinal
case study, it was reported that even for experienced teachers the development of expertise was cited as a result
of complex interactions between person and contexts. Novel situations may challenge and require revisions in
well-structured strategies that were already developed by experienced teachers (Bullough & Baughman, 1995).
Besides, there are differences in cognition and conceptualizations related to CM between expert and non-expert
teachers. In the face of same classroom challenges, expert teachers focused on the process of learning and how the
teacher was able to influence learning process in the classroom, whereas beginning teachers were more interested
in sustaining discipline and compliance (Wolff, van den Bogert, Jarodzka, & Boshuizen, 2015). According to the
perceptions of experienced teachers, developing expertise in CM requires formal training on behavior management
in the pre-service years and ongoing support on CM issues for in-service professional development (Johansen et
al., 2011). Ninety percent of those teachers reported needing more training in classroom management and they
also concluded the behavioral problems usually had external causes (eg. Parental attitudes) and they had little effect
to change these negative behaviors (Johansen et al., 2011).
Student engagement is fostered by the quality of learning context and is not free from what happens in the classroom.
Therefore, before focusing on individual misbehaviors of students in classrooms, the main focus may be scrutinizing
factors in enhancing classroom quality (Virtanen et al., 2015). From such a point of view, the role and practices
of teachers in the classroom needed to be understood in more detail. Understanding the real classroom life by a
teacher-centered approach could enhance the theories of teaching and the reasons for how expertise differences
are occurring (Wolff et al., 2014). Hence, CM strategies and approaches utilized by experienced teachers may
be a starting point. Since they develop a style in years, their conceptions may have become unique in relation to
conceptions focused in CM courses in formal teacher education programs. Therefore, their approaches towards the
CM, their formulations in the problem situations and the strategies utilized in those situations deserve attention.
Focusing on CM approaches and conceptions of in-service experienced teachers will be possibly widening our
perspective in designing curriculum for CM courses and also be helpful to generate effective CM models for reallife problems in the classroom in helping teachers to develop expertise.
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2. Method
2.1. Participants
In the current study, convenient sampling method was utilized and the participation was voluntary. The participants
of this study were 106 primary school teachers working at private schools in districts of Istanbul, who had at least
5 years of experience in the field. The sample’s average tenure in teaching profession was 14.8 years. The 67 of
participants were female and 49 were male with average age of 43.2.

2.2. Data Collection
A questionnaire was generated to determine the conceptions of in-service teachers on CM and strategies utilized in
face of problems. The first part of the questionnaire was consisted of questions to collect demographic information
including age, gender and tenure and in the second part, two open-ended questions focusing on their definitions on
classroom management and the difficulties they encountered in classrooms and how do they handle these situations.

2.3. Data Analysis
The data obtained from the open-ended questions was content analyzed by means of Nvivo 12 software program.
Two independent coders of the study conducted the coding of the qualitative data simultaneously. Following that,
the coders came together and compared the codes revealed by each of them and discussed the inconsistencies
and disagreements by turning back the original data. Both the coders agreed the final codes and categories. In
qualitative analyses trustworthiness is tested by asking for the expert opinion for the meaningfulness of the final
reports (Yıldırım & Şimşek, 2011). For establishing trustworthiness of the findings, the opinions of two other
researchers, specialized on classroom management were asked for the meaningfulness of the final version of the
codes and the inconsistencies were discussed in a meeting including both reviewers and the coders.

3. Findings
The qualitative content analysis of the data revealed three main categories based on the responses of in-service
primary school teachers. Specifically, in those three main categories, teachers reported their conceptions related
the factors affecting their CM decisions, problem situations in classrooms and their solutions for the problem
situations, respectively (See Table 1).
Table 1. Frequencies of responses into main qualitative categories
Categories

f

%

Factors affecting CM decisions

58

21,24

Problem situations in CM

169

61,90

Solutions for problems in CM

46

16,84

Accordingly, under the category of Factors affecting CM decisions teachers emphasized the role of development,
achievement and individual differences in learning. The themes condensed under development was related to
developmental changes observed in children due to pre-adolescence period. For instance, a 11-years experienced
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female teacher stated that “I observe the students who were attentive, by the beginning of pre-adolescence years they
become less attentive and slothful due to the psychological changes they were about to experience.”
The second sub-category revealed in the analysis under the category of factors affecting decisions in CM was
related to achievement. In this theme teachers reported they deal with sustaining achievement in the classroom
for their students and they define CM is not free from students’ academic learning and achievement. A teacher
reported that “I’m sometimes indecisive to utilize reward or punishment methods to save children with lower academic
achievement scores” (Male, 7 years of experience in teaching). In terms of achievement in classroom, teachers also
focus on the role of classroom goals and state that “Children sometimes think they must be better than others. I
remind them that the race must be against their own previous performance not against other students” (Male, 16 years
of experience in teaching).
The last sub-category revealed under the category of factors affecting CM decisions was individual differences in
learning. Teachers accounted individual differences, especially the readiness of students and the inclusion as main
concerns in effectively managing the classroom. Besides the academic achievement levels of students, teachers
also focus on their readiness for school. Specifically, a teacher who had a tenure of 18 years in teaching, said “in
managing classrooms you have to take into consideration the level of readiness of students, especially the ones whose
readiness is lower compared to the average of the classroom”. Similarly, inclusion was highly cited by teachers in terms
of classroom management and inclusion was considered as a factor affecting the relations among students and the
method of instruction utilized.
The second main category revealed in the study was related to the problems experienced by teachers in effectively
managing the classrooms. Specifically, teachers’ responses were categorized under two domains including negative
emotions experienced in CM and students’ misbehaviours. First, negative emotions and emotional reactions due
to those emotions were highly cited by the participants of the study. These emotions involved the anger, cruelty
and jealousy of students against each other, dislike and reluctance against academic content and school work,
students’ missing of former teacher and teachers’ feelings of helplessness in the face of difficult and insistent
problem situations. For instance, a female teacher who had 11 years of experience said that “Students sometimes
be very cruel against each other. They criticize the others very rudely. This causes a real problem for me”. Also, another
teacher explained her feeling of helplessness as follows: “A student of mine in classroom, whenever he gets angry, he
becomes aggressive against his friends. I tried many ways yet I couldn’t solve this issue and I feel helpless.” (Female, 14
years of experience in teaching). Besides the negative feelings, the teachers reported emotional reactions of students
that cause problems in classrooms. These reactions involved crying, yelling at each other, aggression and exclusion
from the group. As an example of crying reaction another teacher said “…a student of mine when she scored lower
in an exam she started to cry loudly and I couldn’t stop her crying” (Male, 15 years of experience in teaching).
The second sub-category addressed students’ misbehaviors in classroom as reasons for problems. Accordingly, students’
misbehaviours reported by teachers were grouped in two themes: disruptive behaviours and non-engagement
behaviours. According to the findings of the study, students pervasively demonstrated disruptive behaviours that
targeted the classroom order such as not obeying the classroom rules, stigmatizing and teasing others, making
noise, disrespectful speech, cheating, lying, stealing, power struggle with teacher. For instance, a teacher reported
that “I have difficulty when students walk around the classroom and do not obey the classroom rules. Even I assign new
duties and keep them busy they do not stop walking around” (Female, 8 years of experience in teaching). In terms
of the power struggle between teacher and students another teacher reported that “Students make me angry when
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they say that ‘X teacher has permitted us to do Y, but you don’t allow us’. Then I become confused what to do” (Male,
9 years of experience in teaching).
Besides the disruptive behaviors, students demonstrated a wide range of non-engagement behaviors. The nonengagement behaviors stand for students’ behavioral preferences instead of engaging the academic work in the
classroom. These behaviors included, not bringing school materials (book, pencil, notebook etc.), not doing
homework, coming school late, not paying attention to course, not answering the questions. A teacher defined
the situation as follows: “Some students say that they forget school books and materials at home in a repeated fashion.
I have difficulty to decide how to behave then.” (Female, 7 years of experience).
The last main category revealed in the analysis was related to the Solutions utilized by teachers in problem situations
affecting CM decisions. Teachers emphasized the effect of their personal characteristics in finding solutions, the
strategies of neglecting, warning, rewarding, interviewing, empathizing in case of problems, and the effective
collaborations with families, school counseling service and principals. Specifically, a group of teachers reported being
consistent, decisive and attentive as the positive characteristics of classroom teachers and those characteristics were
defined as effective in solving problems in classrooms. For instance, a teacher said “There are always problems but
if you keep calm, consistent and decisive children respect your decisions” (Female, 18 years of experience in teaching).
The other theme derived under solutions category was based on the management strategies used by teachers
which include neglecting, warning, rewarding, interviewing and empathizing. A teacher said “When a student does
a negative behavior I neglect the behavior or warn the student. The problem is I sometimes may feel uncomfortable in
deciding what to choose.” (Female, 16 years of experience in teaching). Another teacher reported that “Sometimes
to interview with the student and talk to face to face is the best solution.” (Male, 11 years of experience in teaching).
The last theme covered under the main category of Solutions, teachers referred to collaborations between the
families, school counseling service and principals for the sake of the students. For instance, a male teacher who
had a tenure of 15 years told the positive change in the academic interest of her student, who lived in a singleparent house as follows: “My student was doing ok in the classroom. But she was not doing any of her assignments at
home and her mother was very anxious about this situation. Since we had a meeting, I’m collaborating with the mother
on her situation and we are getting better.”

4. Discussion
Classroom management is defined as creating effective learning environments for students, therefore it is a main
concern for both pre-service and in-service teachers. In the current study, the perceptions of primary school teachers
on effective classroom management were investigated. The findings revealed that teachers take into account some
factors in making decisions in classrooms, they observe a range of problems in relation to classroom life and they
utilize differing solutions for problems faced in classrooms. Specifically, teachers reported in making decisions
they consider the developmental needs of the students. Effective classroom management interventions had a focus
on students’ social-emotional development and this focus has proven to be effective on various positive student
outcomes (Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, & Schellinger, 2011). Besides developmental issues, teachers
considered achievement related issues and individual differences effecting classroom learning. Effective management
has positive results on student outcomes and especially the disadvantaged students had promoted outcomes in
effectively managed classrooms (Rubie-Davies & Peterson, 2016). Parallel to the relevant literature, in the current
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study teachers reported that they were less confident with working inclusion students in the classroom (McCray
& McHatton, 2011). In spite of the average tenure of the participants, they needed to be supported especially in
managing the classrooms with differing student characteristics.
Similarly, students’ misbehaviors in adapting to classroom life were cited as the most significant reason of problems
in the classroom. These misbehaviors can be classified as disruptive behaviors, which aimed to sabotage the classroom
order, and direct the teacher attention to the problem situation, and as non-engagement behaviors that did not
aim to sabotage classroom order directly, instead students behaving like that may be interpreted as constructing
ways not to engage but to avoid from the classroom work indirectly. However, from an ecological perspective to
classroom management, misbehaviors of students were accepted as signals of systemic problems of the classroom
life (Doyle, 2006). That is teachers, instead of trying to get rid of these behaviors, they may choose to focus the
ecological conditions of the classroom that trigger these misbehaviors. In the literature, for reorganizing school
discipline and decreasing student misbehaviors ecological approaches to classroom management; schoolwide
positive behavioral supports; and social and emotional learning were concluded to be effective strategies (Osher,
Bea, Sprague, & Doyle, 2010).
The findings of the study also demonstrated that negative emotions affected classroom management decisions
of teachers. Teachers reported feeling helpless in the face of insisting problems which may be related to lower
teacher self-efficacy and job satisfaction in the long run (Klassen & Chiu, 2010; Martin, Sass, & Schmitt, 2012).
In addition to teachers’ negative emotions, in the classroom climate cruelty, loneliness, anger, lack of interest and
dislike against school subjects were reported as problems by the participants of the study. Students emotions are
related to their academic engagement (Linnenbrink-Garcia, & Pekrun, 2011; Schutz & Pekrun, 2007). Teachers’
learning emotion regulation and flourishing positive emotions in the classroom may be maintained by preventive
and reactive methods and could be taught in the pre-service years (Sutton, Mudrey-Camino, & Knight, 2009).
Yet the findings indicate that, emotion regulation in the classroom may also be included in the seminars arranged
for in-service teachers.
As for the solutions utilized by the participants of the study in face of problem situations were personal characteristics
of teachers, classroom management behaviors such as neglecting, warning, and interviewing and the collaborations
with families, school counsellors and principals. Teachers perceptions related to the role of their characteristics
in classroom affect their discipline orientations (Witcher et al. 2008). Besides, the solutions offered by teachers
in the current study have commonalities with effective classroom management models in the literature (Bos &
Vaughn, 2002; Manning & Bucher, 2013). Teachers’ clear expectations, consistency and effective interventions
in the classroom enhance students’ academic engagement and outcomes (Pas, Cash, O’Brennan, Debnam, &
Bradshaw, 2015). Additionally, students were benefited from positive relations between families and school and
positive behaviors of students in school were facilitated by effective collaborations among those parties (Minke
& Anderson, 2005).
The current study aimed to understand the perceptions of in-service teachers to the classroom management issues
in primary schools. The findings showed that although the average tenure of the group was more than ten years
in teaching, teachers were still ranging in their efficacy in classrooms. However, since the study is based on the
self-reports of teachers, the findings need to be supported by observational and experimental approaches. Also,
the perspective of students should be taken into account. Although teachers overemphasized classroom order and
academic issues in the classroom, in regulating their academic engagement in classrooms students prefer to focus
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on their relations with their teachers (Woolfolk-Hoy & Weinstein, 2006). Since then, this perspective may provide
a more detailed portrait of the effectively managed classrooms.
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ALIGNING LEARNING OUTCOMES TO
PERFORMANCE ASSESSMENT IN TEACHING
PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE

E. A. Kemelbekova, Sagimbayeva J.E., Shakhputova Z.Kh., Tusselbayeva Zh.A.

Abstract:
Teaching and learning Professionally-Oriented Foreign Language is aimed at solving real-life tasks of the workplace.
The level of student performance in Professionally-Oriented Foreign Language classroom is better assessed through
measurable learning outcomes. Defining clear learning outcomes aligned with assessment is considered to be one of
the most significant steps for successful teaching and learning. This paper suggests designing learning outcomes based
on Bloom’s Taxonomy and the A.B.C.D. method, as well as types of assessment for Professionally-Oriented Foreign
Language classroom. Furthermore, the article examines how learning outcomes in combination with performance
assessment promote student learning and motivation at L.N.Gumilyov Eurasian National University. The importance
of student engagement in the process of assessment is emphasized. The research results about student attitudes towards
this approach are analyzed.
Key words: Professionally-Oriented Foreign Language, Vocational education, learning outcomes, measurable student
performance, performance assessment.

Introduction
The ability to communicate effectively in a foreign language in professional environment is a vital skill to acquire
for university graduates in the 21st century. Foreign Language training of students of non-linguistic specialties in
Kazakhstan’s universities is a compulsory component of vocational education contributing to their integration into
global professional network. It includes the course of Foreign Language (FL) which is studied for two terms, the
course of Professionally-Oriented Foreign Language (POFL) that lasts one semester. The course of ProfessionallyOriented Foreign Language or as it is widely known Language for Vocational (Specific) Purposes is aimed at
training the students to use a Foreign Language (English) for target needs, i.e. to solve real-life workplace tasks. So,
POFL learning outcomes include ability to comprehend, analyze and interpret professional information, perform
realistic communicative activities and solve professionally related problems in a Foreign Language. Successful
teaching / learning is promoted through authentic and meaningful activities targeted at developing listening,
reading, speaking and writing skills. Learning POFL can benefit students if it is project-based or the activities are
interactive and challenging. Nowadays there are a lot of textbooks for specific purposes containing communicative
activities like discussions, oral presentations, role plays, case studies, project work, etc. Teachers can choose and
use existing textbooks from Foreign Language (English) for Career series or they can select and combine the
information from different sources adapting complicated materials to their classrooms. However, the availability
of materials and usage of new technologies does not guarantee effective learning or successful achievement of
learning outcomes. Misalignment of learning outcomes to learning assessment can be considered as one of the
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reasons. As Mueller (2005) claims, “a measure cannot be valid if it does not effectively address the learning goals
it was designed to assess.”(p.2) In Kazakhstani context, assessment is the most challenging aspect of teaching, as
even though education of Kazakhstan has experienced positive changes from teacher-centered to learner-centered
approach, traditional assessment prevails over alternative assessment in school education that influences student
perceptions of assessment in higher education. University teachers also face other challenges in obtaining the aims
of teaching. One of the challenges is meeting the curriculum requirements in a limited number of hours. The
next one is weekly assessment of student performance that limits the possibilities of using project work or other
types of performance assessment. How can successful student performance be promoted in POFL classroom? We
suggest designing a lesson as a logical sequence of authentic learning activities based on learning outcomes aligned
with assessment that lead to desired outcomes.

Learning Outcomes approach in POFL context
Current methodology of Foreign Language education and training comprises a diversity of innovative methods and
approaches, such as communicative, task-based, problem-based, performance-based, learner-centered, etc. Students
are expected to have competences that are essential in social and professional environment. In order to meet the
needs of the labor market, learning outcomes approach is recommended in Vocational education and training.
(European Qualifications Framework Series Note 4, 2011) Learning outcomes approach aims at preparing students
to be well-qualified in their subject field. The teaching / learning process is directed towards putting knowledge
to function. Learning outcomes focused on student achievements are defined as clear statements describing what
students should be able to do after a completion of a learning activity, unit or lesson. (Kennedy, Hyland and Ryan,
2007) Outcomes written in terms of expected learning are learner-centered, specific and transparent. Students are
aware of what they have to achieve in order to succeed at the end of their learning experiences. Orientation at
result in learning outcomes approach involves students in the learning process and makes them direct their learning.
In recent years the importance of aligning learning outcomes to assessment has been emphasized. Researchers
agree that successful learning occurs if assessment reflects learning outcomes. (Kennedy et al., 2007) The process
of designing any kind of assessment starts with setting clear learning outcomes. (Mueller, 2005) By demonstrating
the process of learning from teachers’ and students’ perspectives, Biggs (2003) determines assessment as a key
factor for students in achieving desired learning outcomes. Therefore, in a student-centered classroom designing
corresponding assessment types is as an equally important element of the learning process as writing observable
learning outcomes. Aligning learning outcomes with learning activities and performance assessment lead to
transparent and meaningful learning (Biggs, 2003) that helps students become conscious, autonomous, motivated
learners. Considering the significance of the alignment of learning outcomes with assessment types, three major
stages in designing a lesson can be highlighted:
1. Writing observable learning outcomes,
2. Choosing learning activities,
3. Selecting assessment types and creating assessment criteria.
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Writing observable learning outcomes for POFL classroom
The European Qualifications Framework represents the main features of learning outcomes for Vocational Education
and Training Curriculum: they have to be achievable, observable and measurable within the training environment.
Nunan (2004) states that “the most useful goal statements are those that relate to the student not the teacher,
and those that are coached in terms of observable performance.” (p.44) Methodologists suggest different ways of
designing achievable, observable and measurable learning outcomes. In this paper we suggest designing learning
outcomes for Professionally-Oriented Foreign Language classroom on the basis of Bloom’s Taxonomy and the
A.B.C.D. method. Bloom’s Taxonomy: Original and Revised Anderson & Krathwohl (2001), representing the
levels of thinking skills development from lower order thinking to higher order thinking, have been considered a
useful handbook for writing observable and measurable learning outcomes.
Observable learning outcomes are clearly illustrated through behavioral verbs from Bloom’s Taxonomy (Table 1).
In POFL classroom higher order thinking behavior should be mainly focused on.
Table 1. Bloom’s Taxonomy: Original and Revised (Anderson & Krathwohl, 2001)
Levels of
thinking skills

Behavioral verbs

Level 6

Evaluation /
Creating

compile, compose, create, design, drive, devise, generate, integrate, modify, order, organize,
prescribe, propose, rearrange, reconstruct, reorganize, transform, specify

Level 5

Synthesis /
Evaluating

appraise, assess, assemble, conclude, contrast, construct, criticize, determine, design, develop,
grade, formulate, judge, justify, measure, manage, organize, propose, integrate, judge, predict,
rank, support, test

Level 4

Analysis /
Analyzing

analyze, arrange, breakdown, combine, contrast, design, detect, develop, diagram, differentiate,
discriminate, distinguish, illustrate, infer, experiment, question, test, separate, point out,
connect, classify, divide, subdivide, separate

Level 3

Application /
Applying

apply, add, classify, change, complete, calculate, compute, demonstrate, discover, divide,
examine, graph, illustrate, interpret, manipulate, modify, operate, prepare, produce, schedule,
sketch, solve, subtract, show, use, translate

Level 2

Comprehension /
Understanding

associate, discuss, distinguish, differentiate, explain, express, generalize, give examples, infer,
interpret, contrast, predict, estimate, extend, paraphrase, translate, review, restate, report,
summarize

Level 1

Knowledge /
Remembering

count, define, describe, draw, identify, label, list, match, name, outline, point, quote, recognize,
record, recall, recite, repeat, reproduce, tell, show, select, state, write

(Adapted from information from Kansas State University accessed at http://www.k-state.edu/assessment/Learning/action.html)

The A.B.C.D. method is a system which enables to design learning outcomes in an easy and effective way. When
designing learning outcomes we concentrate on its main components: A – audience (Who are the learners?), B
– behavior (What is expected the learners to be able to perform?), C – condition (Under what conditions is the
behavior performed?), D – degree (How well must the behavior be performed?) (http://aei.oregon.edu)
The table below represents learning outcomes designed according to Bloom’s Taxonomy: Original and Revised
and the A.B.C.D. method for unit 2 “A place to stay” from Oxford English for Careers. Tourism 2 textbook by
R.Walker, K.Harding.
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Table 2. Writing learning outcomes
Level

Condition

Audience

Observable behavior

Degree

1

After reading the article about
clients’ perceptions of hotels,

the students

will be able to interpret the
information from the pie-chart

with 85% of
accuracy.

2

Given 12 specific vocabulary
words,

the students

will be able to match the terms with
their definitions

with 80% of
accuracy.

3

Being introduced to 12 terms,

the students

will be able to complete the flow chart with 90% of
for the registration of a new arrival
accuracy.

2/4; 3

Having listened to the
conversation between the
receptionist and a guest,

the students

will be able to identify the type
of a guest and fill in the missing
information in the dialogue

with at least
75% of
accuracy.

6

Using the dialogue between the
receptionist and a guest (previous
listening task) as an example

the students

will be able to role play the
receptionist and a chance guest

with a score of
75% or better
on the rubric.

In Professionally-Oriented Foreign Language classroom, designing learning outcomes is characterized by the
interaction between language knowledge and content knowledge. The following examples show learning outcomes
directed towards content and language:
1. Topic: Hotel entertainment
Content learning outcome: By the end of this unit, students will be able to:
- classify entertaining activities for different age groups;
- prepare an entertainment program for everyone.
Language learning outcome: By the end of this unit, students will be able to:
- use the Imperative to explain how to make simple arts and crafts objects to a group of children;
- use avoid, don’t have to, mustn’t, should to give advice and state obligation;
- write an e-mail applying for a job of an entertainment worker.
2. Learning outcomes written for unit 12 “Checking out” Oxford English for Careers. Tourism 2 by R.Walker,
K.Harding:
- Given eight specific vocabulary expressions, students will be able to do vocabulary exercises (match the pictures
with some front office duties, differentiate the duties and determine the most routine ones);
- Being presented life in the hotel’s front office, students will define the front office duties, and then they will mark
the given statements as true or false explaining why;
- Having listened to people complaining to reception, students will be able to identify the problem in the list,
fill in gaps and complete the dialogues using get and the words in brackets; They will explain the LISTENAPOLOGIZE-ACT principle;
- Given situations with common problems, students will role-play a receptionist responding to a problem of a
customer;
- After reading the manual about check-out procedures, students will discuss the check-out process in pairs;
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- Based on the flow diagram for the check-out procedure, students will be able to talk about the check-out process.
(Shakhputova, Kemelbekova & Tusselbayeva, 2017)

Choosing learning activities
In Kazakhstan designing a course of POFL is based on Standard Curriculum that contains a list of recommended
topics to be covered in the syllabus. The syllabus provides a detailed description of the course aim and objectives,
plan and learning outcomes of practical lessons, tasks and methodical recommendations for self-work, and references.
Nowadays POFL teachers can easily find a lot of materials to create appropriate learning contexts. Most modern
textbooks contain authentic materials and tasks. However, using additional information from YouTube and other
sources can make POFL classes more interactive and enjoyable for students. Performance tasks, role plays, projects,
oral presentations are good activities that enable students to demonstrate how well they are able to apply the subject
knowledge. These authentic learning activities involve higher order thinking and replicate real-life challenges. For
example, in POFL class students can be asked to make an appointment, identify or classify things, complete a
questionnaire, fill in a form, apply for a job, do a survey and present their findings or write a short report. Tourism
students simulate the situations of checking guests in / out, giving directions, making recommendations, responding
to their guests’ queries or dealing with common problems; as self-work they can be asked to investigate and report
on services or facilities in their city or region, make a booklet or create a sightseeing tour around their home town
or city. Such authentic activities let students know what they can do in the target language.

Selecting assessment types and creating assessment criteria
Assessment includes a variety of learning activities used to measure student performance. According to Kennedy et
al. (2007) assessment is a systematic process of collecting information about student progress. Assessment is classified
as formative and summative, traditional and alternative which is also represented as authentic or performance-based.
In this article alternative ways of measuring student achievements are considered, as traditional assessment is less
focused on communicative ability. Moreover, alternative assessment provides feedback on student performance
that helps students improve their performance based on assessment criteria. Grading criteria differentiating levels
of performance guide students in achieving a higher grade. With alternative assessment students are expected to
take active part in the process of assessing their peers and themselves, as well as to participate in creating assessment
criteria.

Aligning learning outcomes to learning activities and performance assessment in POFL classroom
In this paragraph we show our experience of aligning learning outcomes to learning activities and performance
assessment for IT students. When designing the course of POFL several textbooks can be chosen to use. The
activities from two textbooks: Infotech. English for Computer Users. Fourth edition. Cambridge Professional
English by S.R.Esteras and Oxford English for Computing by K. Boeckner, P.Ch. Brown were taken and adapted .
Learning outcome 1:
After being introduced to 7 specific vocabulary words, students will be able to match the terms with their definitions
with 90% accuracy;
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Students are distributed worksheets and asked to match the words with their definitions individually. After they
have done the task they are asked to compare and discuss the task in pairs. After pair work they will be given an
answer key to self correct.
Learning activity 1:
Match each word with the correct definition
1. mainframe		
2. mouse			
3. icon			
4. operating system
5. software		
6. hardware		

a) the set of software that control a computer system
b) a very small piece of silicon carrying a complex electrical circuit
c) a big computer system used for large-scale operations
d) the physical portion of a computer system
e) a device moved by hand to indicate position on the screen
f) a visual symbol used in a menu instead of natural language

7. microchip		

g) data, programs, etc., not forming part of a computer, but used when operating it.

Type of Assessment:
Self-assessment on answer key
Answer key: 1c, 2e, 3f, 4a, 5g, 6d, 7b.
Learning outcome 2:
Having listened to two interviews between a market researcher and visitors to a computer exhibition, students will
be able to fill in the missing information in the table with at least 80% accuracy;
The students will listen to the audio file and then fill in the missing information in the table. Having completed
the task, they will discuss their answers in small groups of 3-4. In heterogeneous groups, students with low level
language proficiency can be given cards with comprehension questions.
Learning activity 2:
You will hear two interviews between a market researcher and visitors to a computer exhibition. As you listen, fill
in the missing information in the table.
Table 3. Learning activity 2.
Interview 1
Name:
Occupation:
Type of PC used:
Reasons for choice: 1
2
3
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Type of Assessment:
Self-assessment, checklist
Assess your performance by ticking the statements which are true.
I can report on what I have heard.
I can understand what is being said.
I can respond to questions.
I can explain the reasons for choice.
Learning outcome 3:
Having discussed the procedure of buying a computer in a computer shop and given product descriptions, students
will role play the conversation between a customer and a shop assistant with a score of 75% or better on the rubric.
The students in pairs are suggested to role play the conversation between a customer and a shop assistant in a
computer shop. The customer explains what he is looking for, asks for the technical characteristics and price of
different computer models; while the shop assistant shows the customer two possible models giving their technical
specifications and describing the advantages of each model. The group observes and assesses their group mates’
performance using rubrics.
Learning activity 3:
Role play the conversation between a customer and a shop assistant in a computer shop.
Type of Assessment:
Peer assessment on the rubric
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Table 4. Rubric for role plays
Criteria

Strong
Performance

Meets
Expectations

Approaching
Expectations

Communicative Success Understands all questions and
substantively responds to the
topic.

Understands most questions,
responses are mostly
appropriate to the topic.

Understands some
questions, and gives
inadequate answers
or responses are
inappropriate to the
topic.

Fluency

Speech is effortless and smooth.

Speech is mostly smooth but
with some hesitation and
some rephrasing.

Speech is slow and
hesitant (e.g. frequent
rephrasing, sentences left
unfinished )

Vocabulary

Appropriate use of a wide
range of the vocabulary
taught in class. Infrequent use
of circumlocution because
particular words are rarely
lacking.

A medium range of the
vocabulary taught in class.
When lacking a particular
word, speaker uses a
circumlocution.

Limited range of
vocabulary. Speaker
has difficulty with
circumlocution when
lacking a particular word.

Grammar/ Language
Accuracy

Strong command of
grammatical structures taught
in class. Communication is
not impeded by an occasional
mistake.

Good command of
grammatical structures taught
in class. Some errors do not
impede comprehension.

Partial control of
structures taught in class.
Frequent errors impede
comprehension.

As the course of Professionally-Oriented Foreign Language is focused on acquisition of specific vocabulary, matching
the terms with their definitions can be a very useful exercise to remember termini and prepare for the midterm
test. Matching and multiple-choice (vocabulary / grammar) tests as formative and/or summative assessments are
completed within budget, are easy to construct and administer, measure what they intend to measure, contain
authenticity, because the students need termini to use a variety of resources on their specialty in the target language
that positively influences their learning.
Using a table while listening makes easier comprehending information. Students learn to listen not only for content,
but also for details. Listening and filling in the missing information in the table replicates real-world tasks and has
good impact. Collaborative interaction also influences students’ learning positively.
Role play meets the requirements of reliability, validity, practicality, authenticity and washback. It is beneficial in
POFL classroom, because it helps practice situations suited to their future jobs in enjoyable motivating way; the
students have opportunities to assume roles of others. Using rubrics helps engage students in the learning process
and makes them control their learning.
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Results
Learning outcomes approach used in teaching the course of POFL to students majoring in Tourism was analyzed
by survey results. 45 respondents – 2nd and 3rd year Tourism students participated in the survey that contained
two parts. In the first part students were asked to complete the course evaluation form (matrix questions/closeended questions). The second part contained open-ended questions. The survey was conducted via online program
monkey survey (https://ru.surveymonkey.com)
The study showed students’ positive attitudes towards learning outcomes approach. The majority of students
admitted the necessity of being aware of learning outcomes (87%) The outcomes given in advance in the syllabus
helped students better prepare for the lessons (93%). Using rubrics helped achieve better results, especially improve
their writing (61%). Most students liked having checklists for self-assessment at the end of each unit (97%)
However 13% of students denied the importance of learning outcomes for assessment. A few respondents expressed
the negative or indifferent attitude to assessment through learning outcomes due to various reasons.
The open-ended questions revealed that the students enjoyed discussing and creating rubrics/criteria for assessment.
The respondents underlined that application of rubrics and checklists promoted to more objective self-assessment
and assessment in general. The technique “the ladder of success”

Conclusion
This paper has discussed the importance of alignment of learning outcomes to performance assessment in POFL
context. Writing measurable outcomes, choosing authentic materials and meaningful activities, as well as performancebased assessment are essential components of effective learning targeted at developing listening, reading, speaking
and writing skills as they provide opportunities to learn real life skills.
POFL learning outcomes are more focused on ability to perform realistic communicative activities and solve
professionally related problems rather than on learning and comprehending texts on the subject area. Beneficial
project-based activities are hardly possible within allotted time according to the existing academic curriculum.
Only the elements of project work or mini-projects are manageable.
The results of the conducted questionnaire illustrate the general favorable attitude of students to assessment
through learning outcomes.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN COPING STYLES
OF STRESS AND PARENTAL BONDING AMONG
COLLEGE STUDENTS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE
BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE ANA BABALARINA
BAĞLANMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ayça Köksal Konik, Ayşegül Kılıçaslan Çelikkol

Abstract:
The primary goals of this study are to determine the relationship between college students’ coping styles of stress and
parental bonding, and to examine if parental bonding can predict coping styles of stress. For this purpose following
questions are studied: Is there a significant relationship between university students’ coping styles of stress and parental
bonding? And does university students’ bonding to their parents significantly predict coping styles of stress? The sample
group consisted of 264 undergraduate students (190 female/ 74 male) of Istanbul University attending Hasan Ali
Yücel Faculty of Education. Coping styles of the college students with stress have been assessed with “Coping Styles
of Stress Scale”, which was adopted to Turkish by Şahin and Durak (1995), and fundemental parental bonding
styles have been measured by “Parental Bonding Instrument”, which was adopted to Turkish by Kapçı and Küçüker
(2006). Pearson correlation coefficients and hierarchical regression analysis were used to analyze the data. According
to the results of the analysis, in case of increase in the mother’s overprotective and controlling behavior, self-confident
and optimistic approach, which is suitable for use when faced with stress, decreased and helpless and submissive approach increased. Finally, mother’s overprotective and controlling behavior were the significant predictors of the lack
of self-confident approach.
Keywords: Coping Styles of Stress, Parental Bonding, Parental Attitudes

1. Giriş
Günümüzde üniversite öğrencileri için üniversite dönemi bir yandan kimlik ve bağımsızlık kazanma çabalarının
sürdüğü, diğer yandan üniversite yaşamının beraberinde getirdiği sorunlarla baş edilmeye çalışıldığı kritik bir
dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversite dönemi sosyal, duygusal ve bilişsel gelişim anlamında öğrencilere
çok sayıda fırsatlar sunuyor olsa da, yapılan araştırmalar öğrencilerin karşılaştıkları problemlerle baş etmek için
yeni stratejiler geliştirmelerinin gerekliliğini göstermektedir. Bu dönemde gençler, çok sayıda yeni akademik, kişisel
ve sosyal yaşantılar deneyimlemenin yanı sıra yeni akademik ve sosyal ortama uyum sağlama, akademik beklenti
ve talepleri karşılama, edindiği sosyal özgürlükler içinde bağımsız olmayı başarma, arkadaş ve karşı cinsle olan
ilişkilerini sorgulama ve mesleki olanakları araştırma gibi birçok konuyla baş etmek durumundadırlar. Bu baş
etmeleri gereken faktörlerin her biri gençlerin yaşam kalitesini bozmakta ve stresle karşı karşıya bırakmaktadır.
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Ergenlerin kullandıkları baş etme davranışlarının niteliği oldukça önemlidir. Çünkü, uygun baş etme davranışını
tercih eden ergenlerin, sağlıklı benlik gelişimi ve daha az davranış sorunları gösterdikleri, daha yüksek bir benlik
algısına sahip oldukları söylenebilir (Steiner ve ark., 2002).
Literatürdeki tanımlara bakıldığında başa çıkma durumu, bireyin iç ve dış dünyanın yarattığı gereksinim ve
zorlukları gidermek, onları kontrol altında tutmak, gerginlikleri azaltmak için gösterdiği bilişsel ve davranışsal
çabayı tanımlamaktadır. Stresle başa çıkmanın işlevi ise; genel tanımıyla bireyi olumsuz fiziksel ya da psikolojik
sonuçlardan korumaktır (Akt: Davison ve Neale, 2004).
Başa çıkma ile ilgili literatür incelendiğinde, çeşitli modeller ileri sürüldüğü görülmektedir. Bu modellerin temel
olanlarından biri Lazarus ve Folkman (1984) tarafından geliştirilmiştir. Bu modele göre, stresörlerle başaçıkma,
anksiyete yaratan durum veya olaylara ilişkin bireysel değerlendirmeler ile ilgilidir. Başa çıkma davranışları, başa
çıkma işlevine dayalı olarak iki grup içinde kategorize edilir; a) problem odaklı (strese sebep olan problemi çözmeye
yönelik davranışlar) b) duygu odaklı (stres yaratan durum veya olayın yarattığı duyguları düzenlemeye dayalı
çabalar). Ayers ve arkadaşları (1996) yaptıkları bir çalışmada çocuk ve ergenlerin başa çıkma davranışlarına ilişkin
dört-faktörlü bir kuram ileri sürmüşlerdir. Bu faktörler; 1) aktif başa çıkma (stresörlere ilişkin düşüncelerin bilşsel
ve davranışsal olarak düzenlenmesi) 2) dikkati başka yöne çekme, (stres yaratan durum veya olayları düşünmeye ara
verme) 3) kaçınma (stresli durum veya olaydan kaçınma) 4) destek arama (kişinin bireysel destek arayışı, duygularını
düzenlemek için dışsal kaynaklara yönelimi). Ülkemizde sıklıkla kullanılan stresle başa çıkma ölçeklerinden biri
yine Folkman ve Lazarus tarafından geliştirilen ve Şahin ve Durak (1995) tarafından uyarlanan “stresle başa çıkma
tarzları ölçeği”dir. Ölçek, stresle başa çıkmada beş farklı yaklaşım önermektedir. Kendine güvenli yaklaşım, çaresiz
yaklaşım, boyun eğici yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal desteğe başvurma.
Anne babalar, çocuklarının stresle başa çıkmayı öğrenmelerinde anahtar kaynaklarıdır (Bradley, 2007; Skinner ve
Zimmer-Gembeck, 2007; Power, 2004). Örneğin, bazı kuramcılar anne baba çocuk ilişkisinin çocuğun başa çıkma
davranışlarını nasıl etkileyebileceğini anlamanın önemini vurgulamışlardır (Skinner ve Wellborn, 1994). Kliewer,
Fearnow ve Miller (1996), çocuğun başa çıkma davranışındaki potansiyel aile etkisinin, ebeveynin koçluğu ve model
oluşu, ebeveyn çocuk ilişkisinin niteliği, aile ortamı ve yapısı ile açıklanabileceğini vurgulamışlardır.
Aile ortamı çocuk ve ergenin birçok alandaki gelişimi üzerinde önemli etkiye sahiptir (Baumrind, 1991, 1996).
Örneğin, çocuklarına yüksek düzeyde sıcaklık ve duygusal yakınlık sağlayan, makul sınırlar içinde kural koyan
fakat aynı zamanda çevreyi keşfetmesine izin verecek özgürlüğü sunabilen (otonomi desteği) ebeveynlerin, farklı
tutumlar sergileyen ebeveynlere oranla daha yetkin ve özgeci çocuklara sahip oldukları söylenebilir (Lamborn,
Mounts, Steinberg, ve Dornbusch, 1991; Dusek ve Danko, 1994).
Baumrind (1968), çocukların uyum veya uyumsuzluğu üzerinde önemli etkilere sahip olan iki boyuttan bahseder.
Bu boyutların ilki, duygusal sıcaklık, bakım, kabul ya da duyarlılık olarak tanımlanırken, ikincisi bakım verenlerin
çocuklarına yönelik sergiledikleri kontrol miktarına göre tanımlanmıştır. Parker, Tupling ve Brown (1979) tarafından,
bu boyutlar, bakım ve kontrol olarak ele alınmıştır. Bakım boyutu bir ucunda sevgi, duygusal sıcaklık, empati
ve yakınlığı barındırırken, diğer uçta duygusal soğukluk, ilgisizlik ve ihmali içerir. Kontrol boyutunun bir ucu
denetleme, aşırı koruyuculuk, çocuğun yaşamına uygun olmayan müdahalelerde bulunma, bağımsız davranışın
önlenmesi ile tanımlanırken, diğer ucu ise bağımsızlığa ve özerkliğe müsaade etmek ile tanımlanır (Parker, 1989).
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Parker ve diğerleri (1979) tarafından aşırı korumacılık, bağımsızlık ve özerklik vermenin karşıtı olarak tanımlanmıştır.
Thomasgard, Metz, Edelbrock, ve Shonkoff (1995) ebeveynin aşırı korumacılığını, çocuğun gelişimsel düzeyi ve
yetenekleriyle orantılı olarak annenin ya da babanın çocuğuna aşırı karışması ya da onu koruması olarak ifade
etmişlerdir. Aşırı koruyucu olan ebeveynin yüksek derecede denetleyici ve tetikte olduğu, çocuktan ayrışmayla ilgili
güçlüklerinin bulunduğu, bağımsız davranışı vazgeçirmeye çalıştığı ve yüksek düzeyde kontrolcü olduğu görülmektedir.
İlgili literatür tarandığında ebeveynin aşırı koruyuculuğu ile depresyon ve anksiyete, düşük benlik saygısı, düşük öz
güven, başarıyla ilgili disfonksiyonel tutumlar arasında ilişkileri ortaya koyan çalışmalara rastlanmaktadır (Mofrad,
Abdullah ve Samah, 2009; Otani, Suzuki, Matsumoto, Shibuya, Sadahiro ve Enokido, 2013). Aynı zamanda Wood,
McLeod, Sigman, Hwang ve Chu (2003) ebeveynin aşırı koruyuculuğunun çocuğun anksiyetesine, bağımlılığına ve
sosyal içe çekilmesine sebep olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bu durumda; ebeveynlerin aşırı koruyuculuğunun
çocuklarının, keşfetme, öğrenme ve kendi kimliklerini geliştirme becerilerini engellediği söylenebilir.
Ebeveynlik stili ve çocuğun davranışları arasındaki ilişki tüm kültürler ve sosyal tabakalar arasında mevcut olduğu
halde bu ilişkinin derecesi ve niteliğinde kültürler arasında farklılıklar bulunmaktadır (Chao, 2001; Dash ve
Sriranjan, 2014; Rudy ve Grusec, 2001). Çoğu kültürde, değerler ve ideallerin sonraki nesile iletilmesi çocuk
yetiştirme uygulamalarıyla gerçekleşmektedir (Sprott, 1994). Bundan dolayı ebeveynlik stilleri ile ilgili bir araştırma
yapılırken kültürel bağlam mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Alan literatürü tarandığında, ebeveynlik stilinde
kültürler arası farklılıkları ortaya koyan birçok çalışmaya da rastlanmaktadır (Scott ve diğ., 1991; Sprott, 1994).
Beklendiği gibi, bu tür farklılıklar en çok kolektivist ve bireyci kültürler arasında belirginleşmektedir (Herz ve
Gullone, 1999; Kelley ve Tseng, 1992; Lin ve Fu, 1990; Papps ve diğ., 1995). Batı kültürleri geleneksel olarak
ebeveyn-çocuk ilişkisinde bireyselliği ve mahremiyeti vurgularken, doğu kültüleri toplulukçuluğu teşvik etme ve
aileyi tek bir birim/ünite olarak görmek eğilimindedir (Kim ve Wong, 2002).
Ebeveynlik stilinin ölçülmesi için uzun yıllardır kullanılan, Parker ve arkadaşları (1979) tarafından geliştirilen AnaBabaya Bağlanma Ölçeği (PBI) ebeveynlik stillerinin kültürel etkilere duyarlı olduğunu ortaya koymuştur (Parker,
1990). Türkçe uyarlaması Kapçı ve Küçüker (2006) tarafından yapılan Ana-Babaya Bağlanma ölçeğinin bu kültürel
duyarlıklar nedeniyle halen faktöriyel yapısı ile ilgili tartışmaların sürdüğü söylenebilir (Kapçı ve Küçüker, 2006).
Anne babaya bağlanmanın, hayatın birçok aşamasında etkili olması kabulünden hareketle, seçilen stresle başa çıkma
tarzları arasındaki ilişkiyi saptamak ve kavramı ne oranda yordadığını belirlemek yapılan araştırmanın temel amacını
oluşturmuştur. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile ana baba
bağlanmaları arasındaki ilişkisi incelenmiş, ardından ana babaya bağlanma ölçeğinin alt boyutlarının stresle başa
çıkma tarzlarının her birini ne oranda yordadığı hiyerarşik regresyon modeli ile sınanmıştır.

2. Yöntem
2.1. Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini 2008-2009 Eğitim-Öğretim döneminde, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim
Fakültesi’nde eğitim görmekte olan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Söz konusu evrenden hareketle
araştırmanın çalışma grubunu Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık (n=89), Üstün
Zekâlılar Öğretmenliği (n=94), Türkçe Öğretmenliği (n=41) ve Sınıf Öğretmenliği (n=40) bölümlerinde öğrenim
gören öğrenciler arasından tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 264 öğrenci (190 kadın, 74 erkek) oluşturmuştur.
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2.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada, çalışma grubunun demografik bilgilerinin toplanması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiş
“Kişisel Bilgi Formu”, stresle başa çıkma tarzlarını belirlemek amacıyla Şahin ve Durak (1995) tarafından uyarlanan
“Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği” ve gençlerin anne babalarına bağlanmalarının belirlenmesi amacıyla Kapçı ve
Küçüker (2006) tarafından uyarlanan “Ana Babaya Bağlanma Ölçeği” kullanılmıştır.
Stresle Başa çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ): Başetme tarzları ölçeği (Şahin ve Durak,1995), Folkman ve
Lazarus’un (1980) başetme yolları ölçme aracından geliştirilmiştir. Ölçek, üniversite öğrencileri odaklıdır. Ölçeğin
Türk toplumu için güvenirliği, geçerliği ve faktör yapısı Şahin ve Durak (1995) tarafından çalışılmıştır. Sonuçlar
ölçeğin Türk toplumu için uygun olduğunu göstermiştir. Ölçek beş alt-ölçekten oluşmaktadır:
• Sosyal destek arayan (sorunun gerçek nedenini anlayabilmek için başkalarına danışırım) 4 madde
• kendine güvenli (her şeye yeniden başlayacak gücü kendimde bulurum) 7 madde
• iyimser (olaydan / olaylardan olumlu bir şey çıkarmaya çalışırım) 5 madde
• boyun eğici (olanlar karşısında kaderim buymuş derim) 6 madde
• çaresiz (kendimi kapana sıkışmış gibi hissederim) yaklaşım 8 madde
Sosyal destek arayan, kendine güvenli ve iyimser tarzlar sorun odaklı ve aktif baş etmeyi gösterir. Boyun eğici ve
çaresiz tarzlar ise duygu odaklı ve pasif baş etmeyi gösterir. Stresle etkili olarak başedenlerin aktif, baş edemeyenlerin
ise pasif tarzda baş etmeyi daha fazla kullandıkları belirlenmiştir.
Ölçek maddeleri “0 = Hiç uygun değil” ve “3 = Tamamen uygun” şeklinde puanlanan dörtlü Likert tipi dereceleme
kullanılmıştır. Alt ölçeklerden alınan puanların yüksek olması bu boyutta belirtilen başa çıkma tarzının daha fazla
kullanıldığına işaret etmektedir. İç tutarlık katsayıları .45 ile .80 arasında değişmektedir (Şahin ve Durak, 1995).
Ana Babaya Bağlanma Ölçeği(ABBÖ): Araştırmada ana-babaya bağlanma boyutlarını ölçmek için; Parker ve
arkadaşları (1979) tarafından geliştirilen ve Kapçı ve Küçüker (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmış
olan “Ana-Babaya Bağlanma Ölçeği-ABBÖ” (Parental Bonding Instrument-PBI) kullanılmıştır. PBI, Bowlby’ nin
(1969,1973) bağlanma kuramını temel alarak geliştirilen ilk ölçeklerden biridir. Bowlby yetersiz/patolojik anababalığı özellikle ilgi ve kontrol/koruma boyutlarıyla ilişkilendirmiştir.
Yetersiz ilgi terimi; yetersiz bakım verme, bebeğin gereksinimlerini karşılamama, çocuğu küçümseme, eleştirme ya
da reddetmeyi içermektedir.
Kontrol terimi; aşırı koruma, bağımsızlığı desteklememe ya da aşırı kontrol etme olarak tanımlanmıştır. Algılanan
ana baba davranışları, bu iki boyuta göre ayrı ayrı puanlanmaktadır. Yeterli ilgi aşırı korumama optimal bağlanma
olarak tanımlanmaktadır.
PBI, bireyin algısı acısından ana babasıyla kurulan ilişki örüntüsünü -geriye dönuk olarak değerlendirmektedir. Ölçek
temel olarak ilgi ve kontrol/aşırı koruma faktörlerini içermektedir. 25 maddeden oluşan ölçeğin ilgi boyutunda
toplam 12 madde bulunmakta (puanlar 0-36 arasında değişmekte) ve yüksek puan sıcak, anlayışlı ve kabul edici
olarak algılanan, düşük puan ise soğuk ve reddedici olarak algılanan ana babayı yansıtmaktadır. Kontrol/aşırı
koruma boyutunda 13 madde yer almakta (puanlar 0-39 arasında değişmekte) ve yüksek puanlar aşırı kontrolcü
ya da özerkliğe izin vermeyen ana baba algısına işaret etmektedir.
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Bireyden, yaşamının ilk 16 yılını düşünerek, ölçekteki her bir ifadenin anne ya da babasının kendisine ilişkin
davranışlarını ne kadar yansıttığını 4’lu likert-tipi derecelendirme ile cevaplaması istenir. Kapçı ve Küçüker (2006)
in yaptığı uyarlama çalışmasında ölçek 2 faktörlü halini korumuş ancak bazı maddelerin faktör yüklerinde değişiklik
olmuştur. Son halinde ilgi/kontrol ve aşırı koruma olmak üzere 2 faktörlü bir ölçek olarak kullanılmıştır. Cronbach
Alfa değerleri; anne tüm ölçek. 87, baba tüm ölçek. 89, anne ilgi-kontrol .90, baba ilgi kontrol .91, anne aşırı
koruma .70, baba aşırı koruma .70 dir.

2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın verileri çalışma grubunu oluşturan üniversite öğrencilerinden, sınıflarında ve gözlem altında toplanmıştır.
Uygulama öncesinde katılımcı öğrencilere araştırmanın içeriği ile ilgili bilgi verilmiş, gönüllü katılımın esas olduğu
vurgulanmış, kişisel bir analizin yapılmayacağı belirtilmiş ve kişisel bilgi formu, stresle başa çıkma tarzları ölçeği,
ana babaya bağlanma ölçeğinden oluşan form öğrencilere dağıtılmış ve doldurmaları istenmiştir. Uygulama yaklaşık
40 dakikada tamamlanmıştır.

2.4. Verilerin Analizi
Araştırmanın temel amaçları doğrultusunda öncelikle Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Ana Babaya Bağlanma arasındaki
ilişkiyi belirlenmek amacıyla Pearson Çarpım Momentler katsayıları hesaplanmıştır. Cinsiyet değişkeni analize
alınmadan önce dummy değişken olarak yeniden kodlanmıştır. Analizden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, anlamlı
ilişkilerin saptandığı alt boyutlar ile Hiyerarşik Regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinden önce
artık (standardized residual) değerler üzerinden ± 3 standart sapma dışında kalan uç değerlerin varlığı incelenmiştir.
Yapılan analiz sonucunda bu değerlerin dışında kalan uç değerler olmadığı saptanmış ve değişkenlerin normallik
ve doğrusallık varsayımlarını karşıladığına karar verilmiştir. Stresle başa çıkma ile anlamlı ilişkiler gösteren boyutlar
regresyon modeline, beş aşamada dahil edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 12 kullanılmış ve araştırmada hata
payı 0.05 olarak kabul edilmiştir.

3. Bulgular
Üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ve anne babalarına bağlanmalar arasındaki ilişkinin incelenmesi
amacıyla öncelikle Pearson Çarpım Momentler katsayıları hesaplanmıştır. (Tablo 1) Elde edilen sonuçlara göre Ana
Babaya bağlanma ölçeği altboyutlarından anne ilgi kontrol (r=-.247 p<.01) (r=-.265 p<.01), anne aşırı koruma
(r=-.130 p<.05) (r=-.173 p<.01) ve baba aşırı koruma (r=-.184 p<.01) (r=-.185 p<.01) ile kendine güvenli yaklaşım
ve iyimser yaklaşım arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca baba ilgi kontrol boyutu ile iyimser
yaklaşım (r=-.160 p<.05) arasında da negatif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Çaresiz yaklaşım ile ana babaya
bağlanmanın tüm altboyutarı arasında (r=.147 p<.05) (r=.161 p<.05) (r=.274 p<.01) (r=.297 p<.01) pozitif yönde
anlamlı bir ilişkinin olduğu boyun eğici yaklaşım ile anne aşırı koruma (r=.241 p<.01), baba aşırı koruma (r=.234
p<.01) arasında pozitif yönde yaş (r=-.142 p<.05) ile negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca sosyal destek
arama ile baba ilgi kontrol boyutu (r=-.135 p<.05) arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. (Tablo 1)
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Tablo 1: Stresle Başa Çıkma Tarzları ile Anne Baba Bağlanma Ölçeği Altboyutları Arasındaki İlişki
Anne
İlgi/Kontrol

Baba
İlgi/Kontrol

Anne
Aşırı Koruma

Baba
Aşırı Koruma

Yaş

KendineGüvenli Yak.

r

-.247**

-.125

-.130*

-.184**

.061

İyimser Yaklaşım

r

-.265**

-.160*

-.173**

-.185**

-.052

Çaresiz Yaklaşım

r

.147*

.161*

.274**

.297**

-.027

Boyun Eğici Yaklaşım

r

.047

.051

.241**

.234**

-.142*

Sosyal Destek Arama

r

-.098

-.135*

-.067

-.057

.014

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

Gerçekleştirilen Pearson Korelasyon analizi sonuçları doğrultusunda stresle başa çıkma tarzları ile anlamlı ilişkisi
olduğu saptanan ana babaya bağlanma altboyutlarının stresle başa çıkma tarzlarını ne ölçüde yordadığını saptamak
amacıyla çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Beş blok halinde gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon
analizine birinci aşamada cinsiyet ve yaş; ikinci aşamada anne ilgi kontrol; üçüncü aşamada baba ilgi kontrol;
dördüncü aşamada anne aşırı koruma; beşinci aşamada ise baba aşırı koruma eklenerek model oluşturulmuştur.
(Tablo2-3-4-5-6). Analiz sonuçlarına göre oluşturulan model kendine güvenli yaklaşım için ortak varyansın %9’unu,
iyimser yaklaşım için %10’unu, sosyal destek arama yaklaşımı için %4’ünü, boyun eğici yaklaşım için %10’unu
ve çaresiz yaklaşım için %13’ünü açıklamaktadır.
Tablo 2. Kendine Güvenli Yaklaşım Puanları İçin Cinsiyet, Yaş ve ABBÖ Alt Boyut Puanlarına Göre Yapılan
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

B

S E
(B)

β

Cins.

.020

.015

Yaş

-.073

.079

(A) İlgi/Kont.

Model 3

B

S E
(B)

β

.091

.025

.014

-.061

-.056
-.014

(B) İlgi/Kont.

Model 4

B

S E
(B)

β

.114

.025

.014

.077

-.047

-.057

.004

-.243

Model 5

B

S E
(B)

β

B

S E
(B)

β

.113

.025

.014

.111

.022

.014

.097

.078

-.048

-.082

.079

-.069

-.058

.080

-.048

-.013

.004

-.239

-.011

.004

-.205

-.012

.004

-.218

.000

.003

-.009

.000

.003

-.006

.001

.003

.012

-.013

.008

-.109

-.003

.010

-.026

-.019

.010

-.142

(A) Aşırı Kor.
(B) Aşırı Kor.
R2

.012

.071

.071

.081

.094

ΔR2

.012

.058

.000

.010

.013

Analizin birinci adımında cinsiyet ve yaş bağımlı değişkenin varyansın %1’ini açıklamaktadır. Hiyerarşik regresyon
analizinde ikinci aşamada Anne İlgi/Kontrol değişkeni modele katılınca açıklanan varyans oranı %7’ye yükselmiş
ve bu boyutun tek başına modele katkısı %6 düzeyinde olmuştur. Üçüncü aşamada modele eklenen Anne Babaya
Bağlanma alt boyutlarından Baba İlgi/Kontrol ile açıklanan toplam varyans oranı %7 olarak kalmıştır. Dördüncü
ve beşinci aşamada sırasıyla Anne Aşırı Koruma %1, Baba Aşırı Koruma %1 oranında modele katkı sağladıkları
saptanmıştır. Sonuç olarak dört alt boyutun cinsiyet ve yaş değişkenleriyle birlikte kendine güvenli yaklaşımı
yordamada ortak varyansı açıklama yüzdesinin %9 olduğu ve bu modelde anne ilgi kontrol boyutunun tek başına
%6 ile varyansı en yüksek açıklama oranına sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 3. İyimser Yaklaşım Puanları İçin Cinsiyet, Yaş ve ABBÖ Alt Boyut Puanlarına Göre Yapılan
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

B

S E
(B)

β

Cinsiyet

-.003

.014

Yaş

-.100

.074

Model 3

B

S E
(B)

β

-.015

.002

.013

-.091

-.082
-.013

(A) İlgi/Kont.

Model 4

B

S E
(B)

β

.009

.001

.013

.072

-.074

-.089

.003

-.258

-.012
-.002

(B) İlgi/Kont.

Model 5

B

S E
(B)

β

B

S E
(B)

β

.007

.001

.013

.003

-.001

.013

-.007

.072

-.080

-.117

.073

-.106

-.099

.074

-.089

.004

-.231

-.010

.004

-.188

-.010

.004

-.198

.003

-.057

-.002

.003

-.051

-.002

.003

-.038

-.016

.008

-.142

-.009

.009

-.080

-.013

.010

-.107

(A) Aşırı Kor.
(B) Aşırı Kor.
R2

.008

.074

.077

.094

.102

ΔR2

.008

.066

.003

.017

.007

Analizin birinci adımında cinsiyet ve yaş bağımlı değişkenin varyansın yaklaşık %1’ini açıklamaktadır. Hiyerarşik
regresyon analizinde ikinci aşamada Anne İlgi/Kontrol değişkeni modele katılınca açıklanan varyans oranı %7’ye
yükselmiş ve bu boyutun tek başına modele katkısı %7 düzeyinde olmuştur. Üçüncü aşamada modele eklenen
Anne Babaya Bağlanma alt boyutlarından Baba İlgi/Kontrol ile açıklanan toplam varyans oranı %8’e yükselmiştir.
Dördüncü ve beşinci aşamada sırasıyla Anne Aşırı Koruma %2, Baba Aşırı Koruma %1 oranında modele katkı
sağladıkları saptanmıştır. Sonuç olarak dört alt boyutun cinsiyet ve yaş değişkenleriyle birlikte kendine güvenli
yaklaşımı yordamada ortak varyansı açıklama yüzdesinin %10 olduğu ve bu modelde anne ilgi kontrol boyutunun
tek başına %7 ile varyansı en yüksek açıklama oranına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Sosyal Destek Arama Puanları İçin Cinsiyet, Yaş ve ABBÖ Alt Boyut Puanlarına Göre Yapılan
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

B

S E
(B)

β

B

S E
(B)

β

B

S E
(B)

β

B

S E
(B)

Β

B

S E
(B)

β

Cinsiyet

.010

.015

.044

.012

.015

.052

.011

.015

.048

.011

.015

.047

.011

.015

.047

Yaş

.168

.082

.135

.174

.082

.140

.160

.082

.128

.155

.084

.124

.155

.086

.125

-.005

.004

-.085

-.002

.004

-.035

-.002

.005

-.028

-.002

.005

-.029

-.005

.003

-.110

-.005

.004

-.110

-.005

.004

-.110

-.002

.009

-.020

-.002

.011

-.018

.000

.011

-.003

(A) İlgi/Kont.
(B) İlgi/Kont.
(A) Aşırı Kor.
(B) Aşırı Kor.
R2

.020

.027

.037

.037

.037

ΔR2

.020

.007

.010

.000

.000

Analizin birinci adımında cinsiyet ve yaş bağımlı değişkenin varyansın %2’sini açıklamaktadır. Hiyerarşik regresyon
analizinde ikinci aşamada Anne İlgi/Kontrol değişkeni modele katılınca açıklanan varyans oranı %3’ye yükselmiş
ve bu boyutun tek başına modele katkısı yaklaşık %1 düzeyinde olmuştur. Üçüncü aşamada modele eklenen Anne
Babaya Bağlanma alt boyutlarından Baba İlgi/Kontrol ile açıklanan toplam varyans oranı %4’e yükselmiştir ve
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bu boyutun modele katkısı %1 düzeyinde olmuştur. Dördüncü ve beşinci aşamada sırasıyla Anne Aşırı Koruma
ve Baba Aşırı Koruma’nın modele herhangi bir katkı sağlamadıkları görülmüştür. Sonuç olarak dört alt boyutun
cinsiyet ve yaş değişkenleriyle birlikte kendine güvenli yaklaşımı yordamada ortak varyansı açıklama yüzdesinin
%4 olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Boyun Eğici Yaklaşım Puanları İçin Cinsiyet, Yaş ve ABBÖ Alt Boyut Puanlarına Göre Yapılan
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

B

S E
(B)
β

Cinsiyet

-.030

.012

Yaş

-.020

.066

Model 3

B

S E
(B)
β

-.162

-.032

.012

-.020

-.026
.005

(A) İlgi/Kont.

Model 4

B

S E
(B)
β

-.172

-.032

.012

.066

-.026

-.025

.003

.097

.004
.000

(B) İlgi/Kont.

Model 5

B

S E
(B)
β

B

S E
(B)
β

-.172

-.031

.012

-.165

-.028

.012

-.151

.067

-.025

.022

.067

.022

.000

.067

.000

.004

.093

.001

.004

.017

.001

.004

.030

.003

.008

.000

.003

.001

-.001

.003

-.018

.024

.007

.244

.015

.008

.155

.017

.009

.152

(A) Aşırı Kor.
(B) Aşırı Kor.
R2

.027

.036

.036

.087

.102

ΔR2

.027

.009

.000

.051

.015

Analizin birinci adımında cinsiyet ve yaş bağımlı değişkenin varyansının yaklaşık %3’ünü açıklamaktadır. Hiyerarşik
regresyon analizinde ikinci aşamada Anne İlgi/Kontrol değişkeni modele katılınca açıklanan varyans oranı %4’ye
yükselmiş ve bu boyutun tek başına modele katkısı yaklaşık %1 düzeyinde olmuştur. Üçüncü aşamada modele
eklenen Anne Babaya Bağlanma alt boyutlarından Baba İlgi/Kontrol ile açıklanan toplam varyans oranında
herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Dördüncü aşamada modele eklenen Anne Aşırı Koruma değişkeni ile
açıklanan varyans oranı %9’a yükselmiş ve bu boyutun tek başına modele katkısı %5 düzeyinde olmuştur. Beşinci
aşamada modele eklenen Baba Aşırı Koruma modele katılınca açıklanan toplam varyans oranı %10’a çıkmıştır.
Sonuç olarak dört alt boyutun cinsiyet ve yaş değişkenleriyle birlikte kendine güvenli yaklaşımı yordamada ortak
varyansı açıklama yüzdesinin %10 olduğu ve bu modelde anne aşırı koruma boyutunun tek başına %5 ile varyansı
en yüksek açıklama oranına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Çaresiz Yaklaşım Puanları İçin Cinsiyet, Yaş ve ABBÖ Alt Boyut Puanlarına Göre Yapılan
Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1

Model 2

B

S E
(B)
β

Cinsiyet

-.010

.015

Yaş

-.036

.075

(A) İlgi/Kont.

Model 3

B

S E
(B)
β

-.044

-.015

.015

-.032

-.047

.074

.009

.004

(B) İlgi/Kont.

Model 4

B

S E
(B)
β

-.066

-.014

.015

-.043

-.034

.075

.163

.006
.005

(A) Aşırı Kor.

Model 5

B

S E
(B)
β

B

S E
(B)
β

-.060

-.010

.015

-.046

-.005

.015

-.021

-.031

.022

.074

.020

-.005

.074

-.005

.004

.118

.002

.004

.029

.002

.004

.045

.003

.107

.004

.003

.095

.003

.003

.073

.031

.008

.279

.019

.009

.171

.023

.010

.190

(B) Aşırı Kor.
R2

.003

.029

.038

.105

.129

ΔR2

.003

.026

.009

.067

.024
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Analizin birinci adımında cinsiyet ve yaşın modele anlamlı bir değer üretmedikleri görülmektedir. Hiyerarşik
regresyon analizinde Çaresiz Yaklaşıma ilişkin toplam varyansın %3’ünün ikinci aşamada Anne İlgi/Kontrol
değişkeni modele katılmasıyla açıklandığı söylenebilir. Üçüncü aşamada modele eklenen Anne Babaya Bağlanma
alt boyutlarından Baba İlgi/Kontrol ile açıklanan toplam varyans oranı %4’e yükselmiş ve bu değişkenin modele
etkisi %1 düzeyinde olmuştur. Dördüncü aşamada modele eklenen Anne Aşırı Koruma değişkeninin tek başına
modele katkısı %7 düzeyinde olmuş ve sözkonusu değişkenin katılımı ile açıklanan toplam varyans oranı %11’e
yükselmiştir. Beşinci aşamada modele Baba Aşırı Koruma boyutunun da katılımıyla açıklanan toplam varyans oranı
%13’e çıkmıştır. Sonuç olarak dört alt boyutun cinsiyet ve yaş değişkenleriyle birlikte çaresiz yaklaşımı yordamada
ortak varyansı açıklama yüzdesinin %13 olduğu ve bu modelde anne aşırı koruma altboyutunun tek başına %7
ile varyansı en yüksek açıklama oranına sahip olduğu görülmektedir.

4. Tartışma ve Sonuç
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ile ana babalarına bağlanmaları arasındaki ilişkiyi
belirlemek ve anne babalarına bağlanmalarının, seçtikleri stresle baş etme tarzlarını ne oranda yordadığını sınamak
amaçlanmıştır. Elde edilen bulgular, stresle başa çıkma tarzlarından (bireyin stresli duruma karşı mücadele etmek
istediği, kendine inandığı ve kendini güçlü hissettiği) kendine güvenli yaklaşım ve (bireyin stres yaratan durumla
ilgili olarak kendini kontrol ettiği ve mantık çerçevesinde olaylara yaklaştığı iyimser bir tutum içinde olduğu)
iyimser yaklaşım ile ABBÖ ilgi/kontrol altboyutu arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Bu
ilişki neticesinde ilgili ama aynı zamanda kontrol eden ebeveynlerin çocuklarının, daha olumlu stresle başa çıkma
tarzlarını tercih ettikleri düşünülebilir. Ancak bu durumun sağlıklı değerlendirilebilmesi için kültürel değişkenlerin
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Anne Babaya Bağlanma Ölçeğinin Türkçe uyarlamasını yapan Kapçı
ve Küçüker (2006), ölçeğin faktör yapısına ilişkin tartışmaların güncelliğini koruduğunu, kimi çalışmalarda ilgi
ve aşırı koruma olarak adlandırılan iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu kimi çalışmalarda ise aşırı koruma ve
kontrol boyutunun iki ayrı faktör olarak daha ayırt edici olduğunu ifade etmişlerdir. Türkçe uyarlama çalışmasında
ise; kontrol maddelerinin ayrı boyuta yüklenmediğini, Batı kültüründen farklı olarak, aşırı koruyuculuk olarak
algılanmadığını, ilgili ana babalık davranış örüntüsünün bir parçası olarak ortaya çıktığını vurgulamışlardır. Daha
bireyci özellikler gösteren Batı toplumlarında aşırı koruyucu olarak algılanan ebeveyn stilleri, daha ilişkisel özellikler
gösteren Doğu/Asya toplumlarında ilgili ana-babalık davranış örüntüsünün bir parçası olarak algılanabilmektedir
(Kapçı ve Küçüker, 2006). Türkiye’de de kolektivist kültür yapı ve değerlerin yoğun olarak ağır bastığı görülmektedir
(Kağıtçıbaşı, Üskül ve Uzun 2007).
Dolayısıyla, ilgi/kontrol alboyutunun kültürümüzde, anne babaların çocuklarının davranışlarını ve fikirlerini
denetlemeyi ve/veya yaptıklarından haberdar olmayı içerdiği söylenebilir (Kapçı, Küçüker, 2006). Bu doğrultuda
araştırmadan beklenen, olumlu stresle başa çıkma tarzları ile (kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım, sosyal
destek arama) anne ve babaya yönelik bağlanma ölçeği altboyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişki, olumsuz
stresle başa çıkma tarzları ile (çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım) pozitif yönde bir ilişki çıkması yönündedir.
Bu beklenti araştırma bulgularıyla desteklenmiştir. Anne babaya bağlanma ölçeği, anne ilgi/kontrol ve aşırı koruma,
baba aşırı koruma altboyutları ile stresle başa çıkma tarzlarından kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım
altboyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu bulgu literatür ile örtüşmektedir. Bağlanma ve
stresle başa çıkma ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, güvenli bağlanmaya sahip kişilerin olumsuz stresörleri
kabul edip yapıcılıkla çözmeye çalıştıkları, duygularını açıkça ifade edebildikleri, kaygılı bağlanmaya sahip kişilerin ise
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tehdit edici ve kontrol edilemez olarak algıladıkları ve bunlarla başa çıkarken yoğun duygusal tepkiler sergiledikleri
görülmüştür (Ergin, 2009; Lopez, Mitchell ve Gormley, 2002).
Stresle başa çıkma davranışlarından, bireyin stresli bir durumda süreci yönetebileceğine ilişkin inancının kaybolmasını,
yaşanan olumsuzlukların nedeni olarak kendini görmesini ve soruna yönelik çözüm üretmekte başarısız olmasını ifade
eden çaresiz yaklaşımla anne babaya bağlanmanın tüm altboyutları arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmıştır. Bu
durum beklentileri destekler niteliktedir. Yaşamının ilk 16 yılını düşünerek cevap verilen bağlanma ölçeğine göre,
bireylerin davranış ve fikirlerinin anne babalarınca fazla denetlenmesinin, kontrol edilmesinin ve aşırı korumacı
yaklaşılmasının, kendilerine olan inancı olumsuz yönde etkileyebilecek ve benlik algılarını zedeleyebilecek nitelikte
olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, hayatın hemen hemen hiçbir anından çıkarılamayacak olan stres faktörüyle başa çıkma tarzlarının,
anne babaya bağlanma örüntülerinden etkilendiği ve ebeveyn-çocuk arasında kurulan ilk ilişkinin niteliğinin
önem olduğu söylenebilir. Ebeveyn-çocuk arasında kurulan bu ilişkinin güven temeline oturmasının, bir anlamda
koruyucu bir etki yaratabileceğini ve çocuğun daha sonraki yıllarda diğer insanlarla olan ilişkilerinde olumlu katkıyı
beraberinde getirebileceğini düşündürmektedir (Özen, Aktan, 2010). Yapılan çalışma, aşırı kontrolcü ve denetleyici
davranışlar gösteren anne babaların, çocuklarının yetişkin hayatta karşılaştıkları stresli durumlarla başa çıkarken
(a) süreci yönetebileceğine ilişkin inancını yitirmiş, (b) kaderci bir tutum sergileyip karşılaştığı olumsuzlukları
yaşamayı kabul eden tarzlar tercih ettiklerini göstermiştir. Ayrıca yapılan regresyon analizlerine bakıldığında ise,
annenin kontrolcü ve korumacı yaklaşımının stresle başa çıkmada seçilebilecek olumsuz tarzları yordama gücünün
daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ebeveyn-çocuk ilişkisinde annenin rolünün daha büyük olduğu
dolayısıyla stresle daha olumlu başa çıkabilmek için bu araştırmada elde edilen bulguların farklı örneklemlerde de
sınanması ve benzer bulgulara ulaşıldığı takdirde, önleyici çalışmalar planlamasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Ancak araştırmanın sadece üniversite öğrencilerinde yapılmış olması, bulguların belli bir yaş dilimindeki denekler
üzerinden elde edilmiş olması, bir kısıtlılık olabilir. Bu bağlamda hem farklı yaş gruplarının olduğu hem de anne
babaya bağlanma değişkeninin haricinde farklı değişkenlerin de stresle başa çıkma tarzlarını ne oranda yordadığını
ölçecek araştırmaların planlanması alana büyük katkı sağlayacaktır.
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Abstract:
This study aims to evaluate the effect of group work carried out in”Textbook Analysis in Social Studies” course on the
academic achievement of the teacher candidates and their opinions about the group work. This experimental type of
study in which quantitative and qualitative methods were used together was carried out with 81 senior teacher candidates in the fall semester of 2017-2018 academic year. The data of the study were collected through an academic
achievement test and focus group interview. The statistical analysis was made on the quantitative data and the content
analysis method was used for the analysis of the interview data. Quantitative data obtained from the study showed
that group work is an effective method in increasing academic achievement. In addition, according to the results of
the qualitative data analysis, majority of the participants have made positive evaluations about group works carried
out. It has been determined that group works have contributed most of the participants in terms of the development
of collaborative working skills, reaching consensus and having in-depth knowledge of textbooks. However, the results
showed that the participants had the greatest difficulty in resolving their divergences in group work.
Keywords: Group Work, “Textbook Analysis in Social Studies” Course, Teacher Candidate

1. Introduction
Within the scope of undergraduate teacher training programs of the faculties of education determined by the
council of higher education, one of the courses in undergraduate program of the Department of Social Studies
Teacher Education is “Textbook Analysis in Social Studies”. This course requires to examine subject area textbooks
which were recognized by MNE in terms of content, language, suitability to student level, format, attractiveness,
contribution to meaningful learning, ease of use in teaching, and etc. from a critical point of view (TC Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı, 1998).
In this course, it is necessary for the teacher candidates to learn the qualifications of the textbooks related to their
subject area and to evaluate the existing textbooks in terms of these qualifications critically. Practical studies on
textbooks are important for them to have knowledge and abilities on this subject.
However, in order to attain the learning outcomes of the course, different methods and techniques need to be
used. According to researchers (Baloche, 1994; Burke, 2011; Hammar-Chiriac, 2014; Wasley, 2006), one of the
most important methods that can be applied to realize an effective teaching is group work. According to Demirel
(2002) “group work is a method for which at least two and at most eight to ten people come together and work
together on the same subject for a common purpose” (p. 86).
Working in group provides some advantages for students as cited by Burke (2011) is that:
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1. Groups have more information than a single individual.
2. Groups stimulate creativity.
3. People remember group discussions better.
4. Decisions that students help make yield greater satisfaction.
5. Students gain a better understanding of themselves.
6. Team work is highly valued by employers (p.88).
Group work has an important role and so it is adopted in different levels of educational systems (Burdett, 2003;
Elgort, Smith, &Toland, 2008; Hammar-Chiriac & Granström, 2012). Hovewer, there is a consensus in literature
that group work has an important role in higher education (Elgort et al., 2008). One of the advantages of group
work in this level is related to academic achievement. According to Burke (2011) students who participate in
collaborative learning get better grades. Sobral (1997) also identified the positive effect of group work on academic
achievement of undergraduate students in his empirical research. Higher student satisfaction is the other advantage
of group work in higher education. The researchers mentioned that there were high levels of student satisfaction
with group work (Burke, 2011; Gatfield, 1999). Moreover, group work develops collaborative working skills in
this level. Fraser and Deane (1997) consider group work as an effective learning strategy, providing students with
opportunity to discuss meaning, to organize ideas with others and to reflect them on learning. Finally, there are
researches that undergraduate students have positive attitudes towards group work (Çakmak, 2014; Gottschall,
& García-Bayonas, 2008; Taqi & Al-Nouh, 2014).
Burdett (2003) identified the opinions of university students on group work in her research. The majority of
respondents expressed a positive opinion of their group work experience and appreciated its value as part of their
university learning. According to this research, best aspects of group work fell into five main categories:
• generating ideas and sharing views
• meeting people and building friendships
• improved learning processes
• sharing of workload
• improved grades (Burdett, 2003, p.183).
However, factors like group size, assigning the group, group dissonance (Burke, 2011), competition and attitudes
of the participants (Sundrum&Kanasan, 2013) can cause problems in group work. In Burdett’s research (2003)
participants clarified three negative aspects of group work that:
• unequal distribution of effort
• difficulties of accommodating different work schedules for meeting times
• lack of staff support (p.184).
In this direction, this study aims to evaluate the effect of group work carried out in “Textbook Analysis in Social
Studies” course on the academic achievement of the teacher candidates and their opinions about group work. The
sub-questions of the research are:
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1. Is there a meaningful difference between the pre-test and post-test academic achievement scores of the teacher
candidates in experimental group as a result of the group work conducted in “Textbook Analysis in Social Studies”
course?
2. How are the opinions of the teacher candidates in experimental group on the group work conducted in “Textbook
Analysis in Social Studies” course?

2. Method
2.1. Research Design
The research was based on a mixed method in which both quantitative and qualitative research methods were
used together. A single group pre-test post-test experimental design was used in order to measure the effect of the
group work conducted in Textbook Analysis in Social Studies course on the academic achievement of the teacher
candidates. In this design, the effect of the experimental process is tested by a study on a single group. Assessment
of the subjects on dependent variable is obtained by using the same subjects and the same assessment tools in the
form of pre-test before application and followed by post-test after the application (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün,
Karadeniz., & Demirel, 2008, p.142).
In the qualitative dimension of the research, in order to find out the participants’ opinions on group work focus
group interview method was used. Focus group interview was conducted with 10 teacher candidates who were
selected from the participants based on volunteerism.

2.2. Research Group
The study was carried out within the scope of “Textbook Analysis in Social Studies” course in fall semester of
2017-2018 academic year. The research group constitutes a total of 81senior teacher candidates who were attending
the Social Studies Teacher Education Department in Buca Faculty of Education. 43 of the participants were male
and 38 were female.

2.3. Experimental Study Process
The qualifications that social studies textbooks need to have in terms of scientific, formal, language-expression,
measurement-evaluation, visuals and literary type content were determined by the researcher taking MNE Textbook
Regulations and relevant academic researches into consideration.
The participants were divided into groups of three people as an appropriate class size (Csernica et al., 2002) for
group work. In the assignment of the groups, homogeneity of the group in terms of academic strength and gender
was tried to be ensured (Csernica et al., 2002). Moreover participants’ preferences (who were so severely disagreeable
that they can not work together) were also taken into consideration in order to raise motivation for study for weeks.
Afterwards, the participants were informed theoretically by the researcher about these qualifications and carried
out textbook analysis activities in accordance with these qualifications based on group work for seven weeks. For
monitoring the studies of the groups, participants were assigned to prepare weekly reports and helped by the
researcher to manage conflict and disagreements during the studies (Burke, 2011).
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2.4. Data Collection Tools
An academic achievement test and a semi-structured interview form were used as the data collection tools in the
study. In order to reveal the effect of the group work based on textbook analysis activities on academic achievement
of the participants, an academic achievement test consisting of 20 short answer questions was developed. For the
development of the test, firstly a pool of 25 items was formed. Then, necessary arrangements were made on the
test by taking the opinions of 3 experts in order to ensure the content validity. To determine the reliability and
validity of the test, it was applied to another group of 55 teacher candidates who attended the same department.
The correct answers given to the items were rated as 1 and incorrect answers and the ones left blank were rated as
0. Some items with low discrimination rate were removed from the test in accordance with the analysis of pilot
application. Thus, the number of test items decreased to 20. The reliability rate of this test (0.75) was confident
(Tekin, 2007).
In addition, a semi structured interview form including 4 items was formed (by taking 3 expert opinion) in order
to get participants’ opinions on group work. Depending on the form, focus group interview was conducted with
10 participants.

2.5. Data Analysis
In the analysis of quantitative data in the study, dependent samples t-test was performed to compare the academic
achievement scores of the experimental group before and after the practice because there were repeated measures
of the same subjects (Büyüköztürk et al., 2008). Moreover, content analysis was made on the interview data.

3. Findings
Findings Towards the First Sub-question of the Research
In the first sub-question of the study, it was investigated whether there was a significant difference between the
pre-test and post-test academic achievement scores of the experimental group due to the textbook analysis activities
based on the group work. In this context, results of the dependent samples t-test were displayed in Table 1.
Table 1. Pre-test and Post-test Scores of the Experimental Group on Academic Achievement Test
Academic Achievement Test

N

X

S

sd

t

p

Pre-test

81

23.75

9.12

80

-15.27

.000*

Post-Test

81

69.42

10.33

*p<.05

As Table 1 reveals, academic achievement scores of the experimental group members who performed group
works on textbook analysis showed a significant change from pre-test to post-test (t(80)= -15.27; p<.05). Pre-test
academic achievement scores of teacher candidates was X=23.75 and increased to X=69.42 after the textbook
analysis activities based on group works. This finding suggested that textbook analysis activities based on group
work in “Social Studies Textbook Analysis” course had an important effect on improving academic achievement
of the participants.
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Findings Towards the Second Sub-question of the Research
With this sub-question, it was aimed to take the opinions of teacher candidates on group work conducted in “Social
Studies Texbook Analysis” course. For this purpose, participants were asked firstly “What do you think about
textbook analysis activities based on group work?”. According to the analysis of the data, all of the interviewees in
this regard expressed a positive opinion. They indicated that they would like to rejoin the group based activities
in their subsequent courses.
Secondly, participants were asked that “Which qualifications of the textbooks are most difficult to analyze in group
work?”. The answers given to this question are displayed in Table 2.
Table 2. Opinions of the Participants about the Textbook Qualifications Most Difficult to Analyze
Participants’ Opinions

Frequency

Percent

Qualifications related with visuals used

5

50

Language-expression qualifications

5

50

Scientific qualifications

4

40

Formal qualifications

3

30

None of them

2

20

Measurement-evaluation qualifications

1

10

Qualifications related with literary genres used

1

10

Total

21

100

According to the Table 2, qualifications related with visuals and language-expression were most difficult categories
to analyze textbooks. Half of the participants mentioned that they had difficulty in analysing textbooks in terms of
these qualifications. Some of them expressed that, they didn’t have sufficient language skills, which made it difficult
to analyze textbooks in this respect. Besides this, 2 of the 10 participants said that none of the qualifications were
difficult to analyze and group work made the analysis easier.
Another question asked to the participants was “ What are the contributions of the group work conducted in the
textbook analysis?”. The answers given for this question were displayed in Table 3.
Table 3. Opinions of the Participants about the Contributions of Group Work Conducted in Textbook Analysis
Participants’ Opinions

Frequency

Percent

My cooperative working skills improved

8

80

I learned to have a common outcome from different opinions

7

70

I had an in-depth understanding of textbooks

7

70

I learned to exchange opinions with others

6

60

It provided practicing the information I learned

5

50

It made the lesson enjoyable

5

50

It made me see different perspectives

4

40
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Participants’ Opinions

Frequency

Percent

It helped to realize my knowledge deficiencies

4

40

I developed a positive attitude towards group work

4

40

I learned to evaluate textbooks critically

3

30

It increased my motivation to attend the course

3

30

It made the textbook analysis easier

3

30

It enabled me to use the time effectively

2

20

It made my comprehension easier

2

20

It developed my professional skills

1

10

It made my theoretical knowledge permanent

1

10

It thought me to respect different perspectives

1

10

It developed my ability to interprete

1

10

It provided me to realize my potential

1

10

Total

68

100

As it is seen in the Table 3, teacher candidates have stated that group works have provided them with many
attainments from very different angles. These attainments have included various knowledge, skills and attitudes
related with the course and group work strategy. The most mentioned attainments have been related with the
cooperative working skills, reaching common outcomes from different opinions and in-depth understanding
about textbook analysis. These responses have supported the previous sub-question’s results that group work had
a significant effect in increasing the participants’ academic achievement.
The last question asked to the participants was “what are the hardest aspects of group work in textbook analysis?”.
Answers of this question was displayed in Table 4.
Table 4. Opinions of the Participants about the Hardest Aspects of Group Work
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Participants’ Opinions

Frequency

Percent

Divergences in the group

6

60

I didn’t have any difficulty

4

40

Analysing textbooks in terms of some qualifications

4

40

Time constraint

3

30

Some group members didn’t fulfill his/her responsibility

2

20

Inadequate physical features of the class

2

20

Time taking adaptation to group work

1

10

Exhausting working environment

1

10

Excess of class size

1

10

Concentration difficulty

1

10

Difficulty in expressing his/her opinions

1

10

Total

26

100
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As it is seen in Table 4, teacher candidates drawn attention to some problems that arise from physical conditions
as well as the nature of the group work and approaches of their group members. Majority of the the participants
(f=6) identified that they have been exposed to the difficulties due to the divergences within their groups. However,
almost half of the participants (f=4) said that they had no difficulties in group work.

4. Results And Discussion
According to the findings of the first sub-question, textbook analysis activities based on group work in “Social
Studies Textbook Analysis” course had an important effect on improving academic achievement of the teacher
candidates. This result is parallel with the researches of Baloche (1994), Burke (2011) Elgort, Smith and Toland
(2008) and Sobral (1997) who indicated that group work is effective in promoting higher academic achievement.
The results also indicated that all of the interviewees expressed a positive opinion towards the group work in “Social
Studies Textbook Analysis” course. This result is similar with the research of Burdett (2003) who identified that
majority of undergraduate students feel positive about their group work experiences. Moreover, Çakmak (2014)
mentioned that teacher candidates have a positive opinion on the use of group work in the teaching environment.
Teacher candidates in the study stated that group work provided them with many attainments from very different
angles. One of the most mentioned attainments was related with the development of cooperative working skills.
Similarly Baloche (1994) identified that group work provide the students cooperative situations and strenghten the
social interaction. In existing study, reaching common outcomes from different opinions, exchanging opinions with
others, realizing and respecting different perspectives were the other mentioned opinions of the teacher candidates.
Also in the research of Burdett (2003), generating ideas and sharing views were mentioned as the best aspects of
group work by university students. Moreover improved learning processes and grades which were identified by the
participants in Burdett’s research, was simiar with the opinions of participants in existing study in terms of learning
outcomes (as in-dept understanding and permanent knowledge on the subject) of the group work. Master’s level
university students in the research of Elgort, Smith and Toland (2008) similarly said that group work provided
them with a valuable learning experience in their courses.
As another result, teacher candidates drawn attention to some of the problems that arise from the nature of group
work and approaches of their group members. Divergences in the group was the most identified criticism towards
the group work in “Social Studies Textbook Analysis” course. Similarly, Miller Trimbur and Wilkes (1994) mentioned
that group work can cause tensions, confusion and anxiety in a collaborative classroom. Group members who
didn’t fulfill his/her responsibility was one of the other problems that teacher candidates had to cope with. Also,
in Burdett’s research (2003) the participants mentioned that workload was not shared fairly in group work. This
result was also identified by Elgort, Smith and Toland (2008) that respondents in the research said that some of
their group members did not share the work equally.
To sum up, the group work has an important potential in providing various learning attainments and increasing
academic achievement in “Social Studies Textbook Analysis” course. It also develops the attitudes of teacher
candidates towards the course and their skills on practical textbook analysis studies. Moreover, despite there are
some negative aspects of the group work, it is useful for developing cooperative working skills and learning to
cope with the challenges of cooperative learning environment.
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AN EXAMINATION OF VOCATIONAL MATURITY AND
CAREER DECISION MAKING STRATEGY LEVELS OF
HIGH SCHOOL STUDENTS
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VE
KARAR VERME STRATEJİLERİ’NİN İNCELENMESİ1

Yıldız Öztan Ulusoy, O. Nejat Akfırat, Fatih Kezer

Abstract:
Career is expressed as a concept that is formed by the birth and upbringing of a person, the attitude and positive or negative guidance of the family, education and personality. Choosing a career is becoming a more difficult process day by
day since alternatives are constantly increasing in today’s world. It is inevitable that individuals need to be particularly
informed in the professional development process in order to know the professions and to be able to have comprehensive
knowledge of the diversified job opportunities. In addition to having information about the professions, individuals
need to know themselves in order to reach a level of professional maturity and to be able to make choices. Concepts
of professional development and professional development tasks have naturally revealed the concept of “professional
maturity”. According to Super (1957), vocational maturity is an indicator of the degree of professional development
and is the place reached in the professional development process, starting from the fantasy selection stage in childhood
until retirement and decision to leave working life.People have to make decisions at every stage of their lives. Especially
high school students have to make decisions about their choice of profession. Three conditions must be fulfilled in order
for decision-making behavior to be achieved; 1 – an individual must feel the need of selection, 2- there must be more
than one choice, 3 - the individual must have the freedom to choose one of those options. In this research, it was aimed
to examine the levels of vocational maturity and career decision-making strategies of 9th and 10th grade students over
a two-year period. This research is a research in relational screening model because it examines the collective change of
multiple variables. It has been investigated whether there is a meaningful relationship between vocational maturity
scores and career decision-making strategy scores of the 10th grade students. In addition, vocational maturity scores
of students in the 9th and 10th grades have been examined comparatively. The research group of the study constitutes
a total of 151 10th grade students, 76 girls and 75 boys, who are studying in a state high school in Gölcük, Kocaeli
province in 2017-2018. Data was also collected from the students at the 9th grade . Since the same students had to
select courses at the end of the 10th grade, the variables related to the choice of profession were examined at this level.
It was determined that there was a significant increase in the level of professional maturity of the students in terms of
development. There was no meaningful relationship between the sub-dimensions of career decision-making strategies
and professional maturity scores.
Key Words: Vocational Maturity, career, high school students
1 Bu çalışma, Gölcük Vizyon 2023 programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi tarafından
desteklenen “Kendimi tanıyorum, mesleğimi seçiyorum- Gölcükte Yaşayan Öğrencilerin Meslek Seçimi ve Kariyer Planlaması
Becerilerine Yönelik Programların Uygulanması, Değerlendirilmesi” adlı projeden üretilmiştir.
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1.Giriş
Meslek seçimi seçeneklerin arttığı bir dünyada günden güne zorlaşan bir süreçtir. Meslekleri tanımak ve çeşitlenen
iş olanaklarına hâkim olabilmek için mesleki gelişim süreci içinde bireylerin özellikle bilgilenmeye ihtiyacı oldukça
önemlidir. Bireylerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında yeterli mesleki olgunluk düzeyine ulaşmaları
ve seçim yapabilme yeterliği gösterebilmeleri için kendilerini tanıma ihtiyaçları kaçınılmazdır.
Meslek (Occupation); “Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün
sağlamaya yönelik olan, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı
etkinlikler bütünü” olarak tanımlanır (Herr ve ark., 2004, s. 44). Kariyer kavramı ise; “Bir ömür boyu yaşanan
olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü
ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreç
olarak tanımlanmaktadır (Zunker, 2006, Akt. Yeşilyaprak, 2011).
Kariyer; insanın doğumuyla başlayan, yetiştirilmesi, ailesinin tutumu, ailesinin olumlu ya da olumsuz yönlendirmesi,
eğitimi ve kişilik özellikleriyle şekillenen bir kavram olarak ifade edilmektedir. Kariyer gelişim süreci, psikolojik,
sosyolojik, ekonomik ve politik faktörlerden etkilenmektedir, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. (Eryılmaz ve
Mutlu, 2017; Yeşilyaprak, 2011). Psikolojik faktörler; ilgi, yetenek, çoklu zekâ, kişilik özellikleri, mesleki değerleri,
sosyolojik faktörler; aile, sosyoekonomik düzeyi içerir. Ayrıca cinsiyette kariyer gelişim sürecinde etki eden faktörler
arasında yer alır. Mesleki gelişim ve mesleki gelişim görevleri kavramları doğal olarak “mesleki olgunluk” kavramını
ortaya çıkarmıştır (Eryılmaz ve Mutlu, 2017). Super (1957)’e göre, mesleki olgunluk, mesleki gelişim derecesinin
bir göstergesi olup bireyin çocuklukta fantezi seçim yapma evresinden başlayarak, emekli olup çalışma yaşamından
ayrılma kararına kadar süren mesleki gelişim sürecinde ulaşılan yerdir (akt. Kuzgun, 2005)
Ayrıca mesleki olgunluk üzerine yapılan tanımlar incelendiğinde her bir mesleki gelişim basamağında tipik ve
gerekli problem çözme yaşantıları ile karşılamak, bir sonraki basamakta karşılaşılacak güçlüklerle baş edebilmek
için gerekli olan temel becerileri edinme olduğu (Levinson, Ohler, Caswell ve Kiewra 1998) ve kendisine uygun
bir mesleği seçebilmesi olarak tanımlandığı (King, 1989) görülmektedir.
Yaşam içinde farklı zamanlarda farklı roller içine giren bireylerin bu süreçlere uyum sağlamaları kariyer uyumu
olarak adlandırılabilir. Savickas (2008) de kariyer uyumunu işe giriş öncesi, iş yaşamında, emeklilik ve sonrası
bağlamında hayatın her evresinde üstlendiği rolleri ve bu rolleri oynarken bireyin kendine özgü uyumu ve gelişimini
ifade eden bir kavram olarak ele almıştır. Savickas (2002) kariyer uyumluluğunun mesleki olgunluktan daha geniş
kapsamlı bir kavram olduğunu belirtmiştir.
Yapılan tanımlara baktığımızda kariyer uyumluluğu kavramının mesleki olgunluk kavramının bir devamı niteliğinde
olduğu görünmektedir. Her iki kavram da bireyin mesleki yaşamında karşısına çıkan problemlerle baş edebilmeyi
içermesi açısından benzerdir. Fakat mesleki olgunluk kavramında bireyin karşılaştığı problemlerin tipik ve belirli
olduğunun belirtilmesi dikkat çekmektedir. Kariyer uyumluluğunda ise bireyin karşılaştığı problemler gelecekteki
değişimler, beklenmedik problemler, farklı iş yaşamlarına uyum sağlayabilme gibi konular üzerindedir. Aynı zamanda
mesleki olgunluk tanımında bireyin mesleki olgunluk süreci emekli olmaya kadar sürerken kariyer uyumluluğunda
bu süreç post modernist yaklaşıma uygun olarak yaşam boyudur diyebiliriz (Ulaş ve Yıldırım, 2005).
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Mesleki olgunluk ve kariyer uyumu kavramları arasındaki bu farkın oluşması globalleşen dünyada gelişen teknoloji
ve iş yaşamının bireylerin kariyer süreçlerini karmaşıklaştırmasıdır. Bu sebeple tipik kariyer kuramlarının yerine
bireye özgü kariyer modellerine ihtiyaç duyulmuştur. (Savickas vd., 2009; akt. Kanten, 2012)
Mesleki olgunluk kavramı, günümüzde bireylerin kariyerlerin ani değişimleri sonucu nasıl baş edebileceği konusunda
yeterli açıklamalar vermemektedir. Bunun nedenlerinden birisi geleneksel kariyer kuramlarının genel olarak çocukluktan
genç yetişkinliğe kadar mesleki karar vermeye odaklanmış olmasıdır. Ancak mesleki karar ilerleyen zamanlarda
etkililiğini yitirebilmektedir (Kalafat, 2012). Super ve Kansel (1981), ergenlik için kullanılan “kariyer olgunluğu”
kavramının yerine yetişkinlikte “kariyer uyumluluğu” kavramının alması gerektiği belirtilmektedir. (akt. Kalafat,
2012). Buradan hareketle mesleki olgunluk kavramı daha çok verilen meslek seçimi kararında kullanılırken, kariyer
uyumu kavramı ise sadece meslek seçimini değil meslek seçiminden sonraki süreci de kapsamaktadır diyebiliriz.
Meslek seçimi süreci karar verme becerilerinde belli bir yeterliğe ulaşmayı gerektirir. Karar verme yaşamımızın her
aşamasında yaşanan bir durumdur. Özellikle eğitim sistemimiz de lise öğrencileri meslek seçimine yönelik karar
verme durumundadırlar. Lise düzeyinde (Kuzgun, 2000, Yeşilyaprak, 2011, Günaydın, Selçuk, Sümer veUysal, 2005;
İşgör, Sezer, 2008) öğrenim gören öğrenciler 10. Sınıfın sonunda tercih etmeyi düşündükleri meslek alanına ilişkin
seçecekleri dersler ve sonrasında üniversite sınavına hazırlık yapacakları dersler açısından önemli evrelerdir. Kariyer
planlaması yaşam boyu devam eden bir süreç olmakla birlikte karar verme becerilerinin erken yaşlardan itibaren
gelişmesi de önemlidir. Karar verme davranışının ortaya çıkabilmesi için üç koşulun gerçekleşmesi gerekir; 1- seçme
sorununun olması, 2- birden fazla seçeneğin olması, 3- bireyin seçeneklerden birine yönelme özgürlüğüne sahip
olması. Pek çok karar biçimlerine yönelik görüşler ileri sürülmüştür (Schermerhorn 1993, Arroba, 1978, Janis ve
Mann, 1977) Kuzgun (2005) da karar stratejilerini, sezgisel, bağımlı, mantıklı, aceleci ve kararsız olarak sıralamıştır.
Karar vermeye yönelik beceriler bir alışkanlık veya öğrendiği bir davranış olabilir. Bu açıdan ele alındığında bireyin
karar verme stili içsel ve dışsal süreçlerden etkilenebilmektedir (Nas, 2010)
Kuzgun’un (2005) aktardığına göre, karar stratejilerini belirleyen araştırmacılar hem de kariyer kararsızlığıyla
ilgilenen araştırmacılar kararsızlık sorunu olan bireylerin de karar verme sürecinde benzer davranışları sergiledikleri
bulmuşlardır (Holland & Holland, 1977; Krumboltz, Kinnier, Rude, Scherba & Hamel, 1986; Lucas & Epperson,
1988; 1990). Bu araştırmacılar kararsızlığın uygun ve etkili karar vermeyi güçleştirdiği konusunda aynı görüştedirler.
Kariyer kararsızlığı ilgili araştırmalar da kararsızlık çok boyutlu bir yapı olarak tanımlanmıştır (Santos ve Coimbra,
2000, Rojewski, 1994, Sepich, 1987). Kararsızlık, karar vermeden önce karar sürecinde ve sonrasını içermektedir.
Bu açıdan gençlerin karar verme konusunda güçlükler yaşayabildiğine dair çalışmalar bulunmaktadır (Amir ve
Gati, 2006). Kariyer kararsızlığını etkileyen pek çok etmenden söz edilebilir. Bireyin ilgi, yetenek ve değerleri
hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması (Kuzgun, 2000), bireyin kendi özellikleri hakkında yeterli bilgiye sahip
olmaması (Gati, Krausz ve Osipow, 1996), özgüven sorunu, ya da pek çok alanda yeterli olduğunu düşünen
kişilerin seçenekler arasında kalması (Kishor, 1981; Santos, 2001), kaygı, özyetkinlik algısı (Öztemel, 2012) gibi
pek çok özellik kararsızlık üzerine etki edebilmektedir.
Lise eğitimine devam eden öğrencilerin üniversite sınavı sonuçlarına bağlı olarak bir meslek seçme durumunda
kalmaları göz önüne alındığında lise öğrenimine başlayan gençlere yönelik yapılacak mesleki rehberlik çalışmalarının
içeriğinde mesleki olgunluğa ilişkin yeterliklerin kazandırılması, karar verme becerilerinin geliştirilmesi önemli bir yer
tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı 9. Sınıf ve 10. Sınıf düzeyinde ki mesleki olgunluk değişiminin ve öğrencilerin
karar konusundaki özelliklerine ilişkin bir betimlemenin yapılmasıdır. Bu amaçla, Bu araştırmada, iki yıllık bir
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süreçte 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri, karar verme stratejilerinin incelenmiştir. Bu
çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Öğrencilerin 9. sınıfta elde edilen mesleki olgunluk puan ortalamaları ile 10 sınıfta elde edilen mesleki olgunluk
puan ortalamaları arasında manidar bir fark var mıdır?
Öğrencilerin mesleki olgunluk puanları ile karar stratejileri ve kararsızlık puanları arasında manidar bir ilişki var mıdır?

2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Bu araştırma, birden fazla değişkenin birlikte değişimini incelediği için ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır.
10.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin mesleki olgunluk puanları ve karar verme strateji puanları arasında manidar
bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin 9. sınıf ve 10. sınıf düzeylerinde mesleki olgunluk
puanları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 yıllarında Kocaeli ili Gölcük ilçesinde bir devlet lisesinde öğrenim
görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri iki farklı sınıf düzeyinde
incelenmiş ve aynı öğrencilerden 9. sınıf ve 10. sınıf düzeyinde altı ay ara ile veri toplanmıştır. 9. sınıf düzeyinde
76 kız ve 75 erkek olmak üzere toplam 151 öğrenci; 10. sınıf düzeyinde 71 kız, 75 erkek öğrenci çalışmaya dahil
olmuştur. Öğrenciler, 10. sınıf sonunda ders seçiminde bulundukları için karar verme stratejileri bu sınıf düzeyinde
incelenmiştir. 9. sınıf ve 10. sınıf verileri eşleştirilirken iki uygulamayı da alan ve tam olarak dolduran öğrencilerin
verileri alınmış, toplam 98 öğrencinin verisi üzerinden analizler yorumlanmıştır.

2.3 Verilerin Toplanması
2016- 2017 öğretim döneminde 9. sınıf düzeyinde olan çalışma grubuna, Nisan ayında mesleki olgunluk ölçeği
ilk uygulaması yapılmıştır. İkinci uygulama 2017-2018 öğretim yılında öğrenciler 10. sınıfa başladıklarında Ekim
ayında gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte öğrencilere Karar Stratejileri Ölçeği ve Kişisel Karar Ölçeği uygulanmıştır.
Mesleki Olgunluk Ölçeği (MOÖ)
Kuzgun ve Bacanlı tarafından lise öğrencilerine yönelik 1992 yılında geliştirilmiştir. Ölçek lise öğrencilerinin mesleki
gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini öğrenmelerine yardımcı aynı zamanda yapılacak mesleki rehberlik ve
danışmanlık ihtiyaçlarının saptamasına katkı sağlamaktadır. Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır. Ölçek geliştirilirken
ölçeğe ait iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0.89; test tekrar test güvenirliği 0.82 olarak saptanmıştır. Ölçek
beşli likert şeklinde derecelendirilmiştir. İstendik yöndeki maddeler ; 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19 ,23, 24,
25, 30, 31, 32, 35, 36 no’lu maddeler toplamı alındıktan sonra istenmedik yöndeki maddeler ise 3, 4, 8, 9, 10,
14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 40 ters puanlanarak toplamı alınır ve iki puan türü
toplanır. Elde edilen toplam puan norm tablosunda 50. yüzdeliğe karşılık gelen 143 puandan aşağı olduğunda
kendilerinden beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşılmadığını, 50. 75. yüzdeliğe karşılık gelen (143- 155)
puanlar arasında olanlar kendilerinden beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaştıklarını ancak geliştirmeye ihtiyaçları
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olduğunu, 75. yüzdelik ve üstüne karşılık gelen (155) puan ve üstü olan öğrenciler kendilerinden beklenen mesleki
olgunluğa ulaştıklarını gösterir (Kuzgun ve Bacanlı, 2005). Bu araştırmada da ölçeğe ait güvenirlik katsayısı 0.86
olarak elde edilmiştir.
Karar Stratejileri Ölçeği (KSÖ)
Kuzgun tarafından 1992 yılında geliştirilen ölçek birbirinden bağımsız karar stratejilerini ölçen dört alt ölçekten
oluşmaktadır. Bu ölçekler, İçtepisel Karar (10 madde), Mantıklı/Sistematik Karar (10 madde), Bağımlı Karar (10
madde) ve Kararsızlık (10 madde) alt ölçekleridir. Dörtlü dereceleme ölçeği ile işaretlenmektedir. Karar stratejileri
ölçeği geliştirilirken iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alfa) alt boyutlar için; içtepisel karar 0.74, mantıklı karar
0.72, bağımsız karar 0.55 ve kararsız 0.70 olarak raporlanmıştır. Ölçeğin kararlılık katsayıları yine alt boyutlar için;
içtepisel karar 0.81, Mantıklı karar 0.80, bağımsız karar 0.50, kararsız 0.80 şeklinde saptanmıştır (Kuzgun, 2005).
Kişisel Kararsızlık Ölçeği (KKÖ)
Bacanlı tarafından 2005 yılında geliştirilen ölçek, ‘Araştırıcı Kararsızlık’ ve ‘Aceleci Kararsızlık’ olmak üzere iki
tür kararsızlığı ölçmektedir. Ölçek 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten elde edilen puanların toplamı yerine
alt ölçeklerin her birinden elde edilen puanların kullanılması önerilmektedir. Bir alt ölçekten elde edilen puanın
yüksek olması halinde ölçülen kişisel kararsızlık düzeyinin yüksek olduğu varsayılır. Ölçek beşli likert şeklinde
derecelendirilmiştir. Araştırıcı kararsızlık alt ölçeği on maddeden (1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17 ve 18); aceleci
kararsızlık alt ölçeği ise sekiz maddeden (3, 4, 78, 11, 12, 15 ve 16). Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı her iki alt boyut
için 0.86, tüm ölçek için 0.91’dir (Bacanlı, 2005).

2.3 Verilerin Analizi
Öğrencilere ait mesleki olgunluk puanları 9.sınıf ve 10. sınıf düzeyinde betimsel olarak incelenmiştir. Daha sonra
farklı sınıf düzeyinde öğrencilerin mesleki olgunluk puan ortalamalarını karşılaştırmak için Bağımlı Örneklemle için
T testi kullanılmıştır. Karar stratejileri ve kararsızlık puanları ile mesleki olgunluk puanları arasındaki korelasyonlar
ise Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ile araştırılmıştır.

3. Bulgular
Nisan ayındaki birinci uygulamada 9. sınıf düzeyindeki 151 öğrencinin mesleki olgunluk ölçeğinden aldıkları
puanların aritmetik ortalama 121.52 ± 8.11 olarak elde edilmiştir. Birinci uygulamada tüm öğrenciler 140.00
ve altında puanlar almışlardır. Bu durum öğrencilerin henüz mesleki olgunluk düzeylerine ulaşamadıklarını
göstermektedir (Kuzgun, 2000). Öğrencilerin puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Mesleki Olgunluk Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
İstatistikler

Değerler*

Aritmetik Ortalama

121.52

Ortanca

122.00

En Düşük Değer

85.00

En Yüksek Değer

140.00

Ranj
Standart Sapma

55.00
8.11

Varyans

65.84

Çarpıklık Katsayısı

-0.96

Basıklık Katsayısı

3.35

*n=151

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 10. Sınıf düzeyinde (Ekim ayında) mesleki olgunluk düzeyleri tekrar
incelendiğinde aritmetik ortalama 147.12 olarak elde edilmiştir (Çizelge 2). Öğrencilerin %60.96’sının (f=89)
beklenen mesleki olgunluk düzeyine ulaştığı (ve geliştirilebilir olduğu) saptanmıştır. Öğrencilerin %27.40’ının
(f=89) beklenen düzeye ulaşmış ama geliştirilmeye ihtiyaç olunan aralıkta (143-155 puan); %33.56’sının (f=89)
ise tam olarak beklenen olgunluk düzeyinde (155 puan üstü) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci uygulamaya
ilişkin betimsel istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Mesleki Olgunluk Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
İstatistikler

Değerler*

Aritmetik Ortalama

147.12

Ortanca

148.00

En Düşük Değer

90.00

En Yüksek Değer

193.00

Ranj

103.00

Standart Sapma

19.70

Varyans

387.92

Çarpıklık Katsayısı

-0.462

Basıklık Katsayısı

0.339

*n=146

Meslek seçimi için belli bir düzeyde mesleki olgunluk yeterliği gerektiği için özellikle ortaöğretimin farklı iki
kademesinde aynı bireylerin mesleki olgunluk puan ortalamaları karşılaştırılmıştır. 9. sınıf ve 10. sınıf düzeyinde
mesleki olgunluk ölçeği almış 98 bireyin puanlarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3. Mesleki Olgunluk Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler
İstatistikler

9.Sınıf

10. Sınıf

Aritmetik Ortalama

121.88

149.56

Ortanca

122.00

152.00

En Düşük Değer

92.00

90.00

En Yüksek Değer

140.00

193.00

Ranj

48.00

103.00

Standart Sapma

7,86

20.06

Varyans

61.78

402.35

Çarpıklık Katsayısı

-0.71

-0.47

Basıklık Katsayısı

1.98

0.26

*n=98

İlk uygulamada öğrencilerin mesleki olgunluk puan ortalamaları 121.88 iken ikinci uygulamada 149.56 olarak
elde edilmiştir. 9. sınıf düzeyinde puanların, 10 sınıf puanlarına göre daha homojen olduğu görülmektedir. Mesleki
olgunluğu anlamlandırmada kesme puanlarından biri olan 140 puanın altında daha benzer puan alırken öğrenciler,
altı ay sonra bir üst sınıfta ikinci uygulama da en yüksek 193 puan ve 149.56 puan ortalaması ile daha yüksek
ortalama ile heterojen bir dağılım göstermişlerdir. Aradaki puan farkının manidarlığına ilişkin “Bağımlı Örneklemler
için T Testi” sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin İki Uygulama Puanları Arasındaki T Testi Sonuçları
Uygulama

N

X

S

9. Sınıf

98

121.88

7.86

10. Sınıf

98

149.56

20.06

SD

t

p

η2

Cohen d

97

14.017

0.00

0.82

2.85

Öğrencilerin iki farklı sınıf düzeyinde mesleki olgunluk puan ortalamaları arasında manidar fark saptanmıştır
[t(97)=14.017; p=0.00]. Çizelge 4’te görüldüğü gibi aritmetik ortalamalar incelendiğinde altı aylık fark ile 10. Sınıf
düzeyinde öğrencilerin mesleki olgunluk puanları manidar şekilde yüksek çıkmıştır. Etki büyüklüğü göstergeleri
olan eta kare ve Cohen d katsayıları incelendiğinde sınıf düzeyinin mesleki olgunluk üzerinde geniş etkiye sahip
olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin iki farklı sınıf düzeyindeki mesleki olgunlukları ile karar verme stratejileri puanları arasında korelasyonlar
incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5. Mesleki Olgunluk Puanları, Karar Verme Stratejileri ve Kişisel Karar Puanları arasındaki Korelasyonlar
Karar Stratejileri Ölçeği
R

Kişisel Kararsızlık Ölçeği

Mantıklı
Sistematik

İçtepisel

Bağımlı

Kararsızlık

Araştırıcı
Kararsızlık

Aceleci
Kararsızlık

Mesleki Olgunluk
Puanları (9. Sınıf )

0.054

-0.121

-0.168

-0.186

-0.205

-0.140

Mesleki Olgunluk
Puanları (10. Sınıf )

0.140

-0.265**

-0.373*

-0.315*

-0.331*

-0.535*

*p<0.01
**p<0.05

Öğrencilerin 9. sınıf mesleki olgunluk düzeyleri ile karar stratejileri ve kişisel kararsızlık ölçeği puanları arasında
manidar bir ilişki saptanmamıştır. Buna karşın, onuncu sınıf mesleki olgunluk puanları ile karar stratejileri alt
ölçeklerinden içtepisel karar verme ( r= -0.265), bağımlı karar verme (r= -0.373) ve kararsızlık alt ölçeğinde (r=
-0.315) negatif yönde manidar bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yine 10. sınıf düzeyinde mesleki olgunluk ile kişisel
kararsızlık ölçeğinin alt ölçeklerinden araştırıcı kararsızlık arasında (r= -0,331), aceleci karasızlık alt ölçeğinde
(r= - 0,535) negatif yönde manidar bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri artıkça
sezgisel, bağımlı karar verme ve kararsızlık yaşamalarının azaldığı söylenebilir.

4. Tartışma ve Sonuç
Araştırma sonucunda 9. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin
düşük olduğu görülmüştür. Kuzgun (2000) tarafından belirlenen mesleki olgunluk ölçeği kesme puanları dikkate
alındığında, 9. sınıf öğrencilerinin yeterli/kabul edilebilir mesleki olgunluğa sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alanyazında pek çok çalışmada benzer bir bulgu olarak 9. sınıf düzeyinde öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri
düşük olarak saptanmıştır (Akıntuğ & Birol,2011; Oğuz, 2008; Hamamcı ve Çoban 2007). Bulgular, 10.
sınıf düzeyinde yapılan uygulama sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun mesleki olgunluk düzeyine
(geliştirilebilir düzey) ulaştığını göstermiştir. Bu sonuç, meslek seçimi için önemli bir değişken olan mesleki olgunluk
için 9.sınıf ve 10 sınıf düzeylerinin önemli bir dönüm noktası olabileceği şeklinde değerlendirilebilir. Meslek gelişim
kuramları incelendiğinde, meslek seçim sürecinin sistemli, birbirine bağlı evreleri olan bir süreç olarak açıklandığı
görülmektedir. Bu açıdan ele alındığında gelişimsel bağlamda mesleki olgunluk düzeylerinde olumlu gelişme olması
beklenen bir durumdur. Bu bulgu Türkiye’de ve yurtdışında yapılan bazı çalışmalarla tutarlıdır (Brown, 1997;1999;
Çoban-Esen, 2005; Kuzgun ve Bacanlı, 2005; Hamamcı ve Çoban, 2005;).
Araştırmanın bir diğer sonucu olarak, alanyazınla uyumlu olarak ( Blustein, 1987; Powell ve Luzzo, 1998; Oğuz,
2008; Orhan ve Ültanır, 2014), öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri artıkça sezgisel, bağımlı karar verme ve
kararsızlık yaşamalarının azaldığı söylenebilir. İçtepisel karar vermede yüksek puanlar kararlarında içten geldiği gibi
hemen karar verme eğilimini gösterirken bağımlı karar verme başkalarının önerilerine önem verme, başkalarının
doğruyu bileceğine inanarak karar verme anlamına gelmektedir. Kararsız karar verme stratejisi verdiği kararı hemen
değiştirmeye kalkışma, hiçbir karardan hoşnut olmama durumunu ölçmektedir. Bu açılardan ele alındığında
mesleki olgunluk puanları yükseldikçe bireylerin karar verme süreçlerinde daha tutarlı olma eğilimlerinin gelişmeye
başladığı düşünülebilir. Araştırıcı karasızlık sürecinde seçenekler arasında kalma aceleci kararsızlık sürecinde ise çok
düşünmeden karar verme eğilimi olarak ele alındığında mesleki olgunluk puanlarının artıyor olması öğrencilerin
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ilgileri, yetenekleri hakkında farkındalıkları arttıkça karar verme konusunda acele etmemeye başlamaları, seçenekleri
daha kendi özellikleri bağlamında değerlendirmeye başladıkları olarak düşünülebilir. 10. sınıf alan seçimi, 11. ve
12. sınıfta mesleki kararlarını almaları açısından uygun sınıflardır.
Mesleki olgunluk ve mesleki karar verme becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara bakıldığı zaman;
mesleki olgunluk düzeyleri düşük olan bireylerin mesleki kararsızlık düzeylerinin de yüksek olduğu bulgulanmıştır
(Akıntuğ ve Birol, 2011; Çakır, 2003; Newman ve Fugua, 1990; Levinston ve Ohler, 1998). Ancak sağlıklı karar
verebilme için öğrencilerle mesleki rehberlik çalışmalarının bir düzen içinde yapılması bunun yanı sıra karar verme
becerileri konusunda kişisel rehberlik çalışmalarına yer verilmesi öğrencilerin üniversite tercihlerinde daha kararlı
olmalarına destek olabilir. Uzun süreçte ise kariyer uyumları açsından anlamlı bir etkisi olabileceği söylenebilir.
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TRENDS IN ACADEMIC STUDIES BETWEEN 2015
AND 2017 IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE
2015- 2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN AKADEMİK
MAKALELERDEKİ EĞİLİMLER
Hülya Çevirme, Süheyla Koçak

Abstract:
The purpose of this study is; to examine the scientific articles published in the field of teaching Turkish as a foreign
language between the years 2015 and 2017 by means of document examination from the years of publication, research
methods and techniques, data collection tools, skill areas and topics, about bibliographies and trends in the field of the
YTÖ until 2015 from a collective description, aims to contribute to the need analysis in the field of YTÖ by determining the research trends of the articles published between 2015-2017. The data of the study was obtained from the
GOOGLE SCHOLAR database as a result of the search. Non-accessible articles are not included in the review. As a
result of the survey, 272 articles from 2015 to 2017 were reached. Accessed articles were classified in a form using the
“YTÖ Publication Classification Form” and the publication years of the articles, research methods and techniques,
data collection tools, skill fields and subjects were transferred to this form and percentage ratios were calculated in
Microsoft Excel. It has been seen that studies conducted in the field of teaching Turkish as a foreign language have
been published largely in 2015 and at least in 2017. These publications have been made in large scale by qualitative
research methods and techniques; methods and techniques are not specified, data collection tools such as document
analysis, interview, scale are preferred. Skills in writing and speaking skills, the least listening skills, according to the
rate of the ratios in order; problems and needs of learners and teachers, perception and attitude, course book, material
design and curriculum were studied.
Key Words: Teaching Turkish to foreigners, subject, method, skill, scientific article

1.Giriş
Tarih boyunca insanlar, farklı dilleri kullanan toplumlarla daha etkili iletişim kurabilmek için onların dilini öğrenmek
zorunluluğu ve isteği göstermişlerdir. Küreselleşmeyle birlikte bu iletişim gereksinimi ve isteği daha da artmış ve
çok boyutlu bir görünüm kazanmıştır. Sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeler yurt dışında ve Türkiye´de Türkçeyi
öğrenmek isteyen insan sayısını artırmış Türkçenin yabancılara öğretimi süreci de hız kazanmıştır. Özellikle yüksek
öğretim alanında,
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Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (YTÖ) ilk olarak 1984 yılında Ankara Üniversitesinde akademik ve bilimsel bir
boyut kazanmış, son yirmi yılda ise birçok üniversitede yüksek lisans, doktora programı açılmış, bu üniversitelere
bağlı öğretim merkezleri kurulmuştur. (Durmuş ve Okur, 2018)
İlk akademik çalışmalar ise çoğunlukla, Türkçe öğreten eğitim kurumlarında ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yetersizlikler
üzerinde yoğunlaşmış, alanın sorunlarına yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Bu ilk araştırmacılar; araştırmacılar,
okutmanlar, öğretmenler, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için alanla ilgili durumları, gelişmeleri
öğrenebilecekleri yeterli sayıda çalışma, kaynak veya materyalin olmayışına dikkat çekmişlerdir. Bu nedenle yabancı
dil olarak Türkçe ve Türkçe öğretimi alanında karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve eğilimler üzerine kaynakça ve içerik
analizi çalışmaları da önemsenmiş ve kaynakça taraması ve eğilimlere ilişkin bilimsel çalışmalar önemsenmiştir
(Mert, 2002; Erdem, 2009; Alyılmaz, 2010; Göçer ve Moğul, 2011; Er, Biçer, ve Bozkırlı, 2012).
Mert (2002) Türkçenin eğitim ve öğretimi ile ilgili bir bibliyografya çalışması yapmıştır. Araştırmasında, ana dili,
yabancı dil ve Türkçenin Türk lehçe ve şivelerini konuşanlarına yönelik Türkiye ve yurt dışı kaynaklı eserleri (kitap,
tez, makale, bildiri) derlemiştir.
Erdem (2009) yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgili kaynak ve araştırmaları bir araya getirme çalışmasını
yapmıştır.
Er, Biçer, ve Bozkırlı (2012) 1989 ve 2012 yılları arasında yayımlanmış 34 makaleyi YTÖ alanındaki sorunlar
açısından incelemişlerdir. Ders araç ve gereçler, teknolojik yetersizlikler, öğretim elemanı, gibi birçok soruna
değinmişlerdir. Göçer, Tabak, ve Coşkun (2012) çalışmalarında kitap, makale, tez ve bildirileri bir araya getirerek
bu alanda çalışma yapan kişilere kaynakça derlemi sunmayı amaçlamışlardır.
Varışoğlu, Şahin, ve Göktaş (2013) 2000-2011 yılları arasında yayınlanan Türkçe eğitimi araştırmalarının konularını,
yöntemlerini ve örneklemlerini incelemişlerdir.
Büyükikiz (2014) 1981-2012 yılları arasında 147 lisansüstü tezi; türü, yapıldığı yılı, konusu, çalışılan dil becerileri
ve kullanılan yöntem bakımından incelemiştir. Lisansüstü çalışmaların arttığını ancak beceri alanlarında ayrıntılı
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ve buna bağlı olarak da Türkçe öğretimde, YTÖ alanında ana bilim dallarının
sayısının arttırılması gerektiğini belirtmiştir.
Ercan (2014) ise yabancılara Türkçe öğretimiyle ilgili 1989-2013 yıllarını kapsayan lisansüstü tezleri; lisansüstü
eğitim düzeyleri, yılları, üniversiteleri, ana bilim dalları, danışmanları, konu alanları, yöntemleri, evren-örneklemleri,
çalışma grupları, örneklem seçim teknikleri, veri toplama araçları, veri çözümleme biçimleri, sunulan önerileri
açısından incelemiş ve doktora düzeyinde az çalışma olduğunu belirtmiştir.
Bozkurt ve Uzun (2015) çalışmalarında uluslararası bilimsel toplantılarda YTÖ’den çok ana dili Türkçe üzerine
yayın yapıldığını ve alana yenilik getirecek çalışmaların az olduğunu vurgulamışlardır.
Erdem, Gün, Şengül, ve Özkan (2015) 2015 yılına kadar olan bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklere
bakarak makalelerin en çok hangi konular üzerinde yoğunlaştığına bakmışlardır. Göçer, Çaylı, ve Çavuş (2016)
2013 yılına kadar yayımlanmış kaynakça denemelerinin içerikleri hakkında çalışmışlardır. Özçakmak (2017)
2011-2015 yılları arasında Türkçe eğitiminde lisansüstü tezleri hedef kitlesi ve konusu açısından incelemiştir. Biçer
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(2017) çalışmasında 2010-2016 yılları arasında yayınlanan makaleleri “YTÖ Yayın Sınıflama Formu”nu kullanarak
araştırma yöntemi, deseni, tekniği, veri toplama aracı, verilerin analizi, örneklemi, konusu şeklinde incelemiştir.

2. Amaç
Bu çalışmanın amacı 2015 yılına kadar YTÖ alanında yapılmış kaynakça ve eğilimler hakkında toplu bir
betimlemeden hareketle 2015-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin araştırma eğilimlerini belirleyerek, YTÖ
alanında ihtiyaç analizi yapmaya katkı sunmaktır. Bu amaçla Yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgili 2015-2017
yıllarında yayımlanan makalelerin yayım yıllarına, araştırma yöntem ve tekniklerine, veri toplama araçlarına, beceri
alanlarına ve konularına göre yüzdelik dağılımları incelenmiştir.

3. Yöntem
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analiz tekniği kullanılmıştır. Bu yöntem; var olan kayıt
ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya, hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin
analizini, üzerinde araştırma yapılan olgu ve olaylar kendi bağlamında ele alarak, insanların onlara yükledikleri
anlamlar açısından yorumlama ve ele alınan konu hakkında derin bir kavrayışa ulaşma çabası ile belli bir amaca
dönük olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsar (Karasar, 2005:183, Yıldırım
ve Şimşek, 2008:187, Altunışık ve Diğerleri, 2010: 30, Neuman, 2012: 224). Araştırmanın verileri, alanyazın
tarama sonucunda, GOOGLE SCHOLAR veri tabanından elde edilmiştir. Makaleler; yabancı dil olarak Türkçe
Öğretimi, yabancı dil olarak Türkçe eğitimi, yabancılara Türkçe Öğretimi, anahtar sözcükler ile veri tabanından
araştırılmış ve Biçer (2017) tarafından geliştirilen “YTÖ Yayın Sınıflama Formu”na alan becerileri maddesi de
eklenerek veriler bir forma kaydedilmiştir. Bu formu girilen veriler Microsoft Excel üzerinden yüzdelik oranları
kullanılarak hesaplanmıştır. Verilere ilişkin yüzdelik oranları “Pasta Grafiği” ile gösterilmiştir. Yorumlama da ise
çalışma konusuna ilişkin alan yazın taramasından elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır.

4. Bulgular
2015-2017 yılları arasında Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yayımlanan makalelerin yayım yılları,
araştırma yöntem ve teknikleri, veri toplama araçları, becerileri ve konuları ile ilgili içerikleri incelenmiş ve aşağıdaki
grafiklerle gösterilen sonuçlara ulaşılmıştır.
Makalelerin yayım yıllarına göre sonuçları Grafik 1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1: 2015-2017 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Yayım Yıllarına Göre Dağılımı

Grafik 1’e göre; 2015-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin yayım yıllarına göre %39’u (105 makale sayısı)
2015, %34’ü (92 makale sayısı) 2016, %27’si (75 makale sayısı) 2017 yılında yayımlanmıştır.
Makalelerin araştırma yöntemlerine göre sonuçları Grafik 2’de gösterilmiştir.
Grafik 2: 2015-2017 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı
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Grafik 2’ye göre; 2015-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin araştırma yöntemlerinin %49’unu nitel
araştırmalar (132 makale sayısı), %25’ini nicel araştırmalar (68 makale sayısı), %22’sini çalışma yöntemi belirtilmemiş
olanlar (60 makale sayısı), %4’ünü ise karma yöntem (12 makale sayısı) oluşturmaktadır.
Makalelerin veri toplama araçlarına göre sonuçları Grafik 3’de gösterilmiştir.
Grafik 3: 2015-2017 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Grafik 3’e göre; makalelerin veri toplama araçlarını; %22’i belirtilmemiş (60 makale sayısı), %21’i diğer (57 makale
sayısı), %14’ü görüşme (37 makale sayısı), %11’i doküman analizi (30 makale sayısı), %10’u ölçek (27 makale
sayısı), %9’u anket (23 makale sayısı), %4’ü karma (12 makale sayısı), %3’ü gözlem (9 makale sayısı), %3’ü kişisel
bilgi formu/form (9 makale sayısı), %3’ü test (8 makale sayısı) oluşturmuştur.
Makalelerin beceri alanlarına göre sonuçları Grafik 4’de gösterilmiştir.
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Grafik 4: 2015-2017 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Beceri Alanlarına Göre Dağılımı

Grafik 4’e göre 2015-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin beceri alanlarına göre; %76’sı diğer başlığı içinde
becerilerin birlikte incelendiği makaleler (207 makale sayısı), %9’u yazma (24 makale sayısı), %7’si konuşma (19
makale sayısı), %5’i okuma (13 makale sayısı) ve %3’ü dinleme (9 makale sayısı) becerileri alanlarında yapılmıştır.
Makalelerin konularına göre sonuçları Grafik 5’de gösterilmiştir.
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Grafik 5: 2015-2017 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Konularına Göre Dağılımı

Grafik 5´e göre 2015-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin; %28’i dil becerileri (75 makale sayısı), %17’si
Türkçe (T) öğrenici ve öğreticilerin sorunları (47 makale sayısı), %12’si ders kitapları, materyal geliştirme ve
öğretim programı (34 makale sayısı), %8’i söz varlığı (21 makale sayısı), %8’i kaygı, algı, tutum, motivasyon (21
makale sayısı), %7’si yurt dışında Türkçe öğretimi (19 makale sayısı), %6’sı dil bilgisi öğretimi ve karşılaştırmalı
dilbilim (17 makale sayısı), %4’ü kültür öğretimi (12 makale sayısı), %4’ü YTÖ’nün tarihsel gelişimi (11 makale
sayısı), %2’si Türkçe öğretim merkezleri (5 makale sayısı), %2’si teknoloji tabanlı öğretim (5 makale sayısı), %2’si
yükseköğretimde YTÖ’nün öğretimi (5 makale sayısı) konularında oldukları görülmüştür.
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5. Yorum ve Sonuç
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ihtiyaç analizini hedefleyen bu araştırmada, veriler yorumlandığında
son üç yılda, en fazla makale, 2015 yılında yapıldığı görülmektedir. En az makalenin, %12’lik bir farkla 2017
yılında yapılmış olması dikkat çekicidir.
Bu çalışma son üç yılda, %49 oranında, en fazla oranla nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığını gösterirken,
Biçer’in (2017) çalışmasını da doğruluyor. Aynı konuda tez çalışmaları üzerine araştırma yapan Ercan (2014), tez
çalışmalarında da daha çok nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığını belirtmektedir. Bu iki çalışmayla birlikte YTÖ
alanında son yedi yılda araştırmacıların daha çok nitel araştırmalar yapmayı tercih ettiği söylenebilir. Varışoğlu, Şahin
ve Göktaş’ın (2013) Türkçe eğitimi ile ilgili 2000- 2011 yılları arasında yapılan anadili Türkçe konulu makalelerde
çalışma yöntemlerinin daha çok nicel olduğunu, YTÖ alanındaki makalelerde ise yine nitel araştırma desenlerinin
kullanıldığını belirtmişlerdir. YTÖ alanında, anadili araştırmalarından daha çok nitel yöntemlerle çalışılmasının
nedeni; nicel verilerle çalışma yöntem ve tekniklerinin alan mezunlarının bilimsel araştırma yöntemleri hakkındaki
özyeterlilik algılarıyla ilişkilendirilebilir.
Nicel yöntemlerden (%25) sonra üçüncü sırada, % 22 oranında “yöntemi belirtilmemiş” çalışmalar gelmektedir.
Toplam 60 makaleden oluşan bu çalışmalardan bir kısmı yöntem ve tekniğe ilişkin bir başlık oluşturmamış bir
kısmı da teorik çalışmalardır. Biçer (2017) ise sayısı 55 olan, bu teorik araştırmaları çalışmalarına almamıştır.
Yöntem ve teknik bilgisi olmayan araştırmaların oranını yüksek olması, YTÖ alanı için bilimsel açıdan olumsuz
olarak değerlendirilebilinir.
Bu araştırma, karma yöntemlerin oranı %4’tür, Biçer (2017) araştırmasında ise “karma” yöntemlerin oranını %3.1
olarak göstermektedir, bu veriden hareketle; son bir yılda karma yöntemlerde artış olduğu söylenebilir.
Nicel- nitel veri toplama araçlarının birlikte kullanıldığını karma araçlar ise, bu çalışmada %4, Biçer’de ise,”diğer”
başlığı altında, karma araçlar %14.7 oranındadır. Bu durum karma veri toplama araçlarının son üç yılda, arttığını
göstermektedir. Nicel yöntemler araştırmanın güvenirliğini, nitel yöntemler ise araştırmanın derinliğini belirlediğine
göre karma yöntemlerin artması YTÖ alanındaki çalışmaların bilimsel açıdan daha nitelikli hale geldiği biçimde
yorumlanabilir.
Biçer (2017)’de doküman analizi %40.8 oranı ile birinci sıradadır. Bu çalışmada ise doküman analizi isminin
doğrudan geçtiği makaleler %11 olarak görülmektedir ama “diğer” başlığı altında ise farklı araçlar, % 21 oranında
tercih edilmiştir. Bu araçlar; görsel ve işitsel araçlar, sözlü ve yazılı metinler, paragraf yazdırma, yazma etkinliği kağıdı,
resim, karikatür ve bunların birlikte kullanıldığı araçlardır. Bu oran da doküman analizi olarak ele alınabilir. Bu
durumda bu çalışmada doküman analizi oranı %32 olarak hesaplanabilir ve son üç yılda Biçer (2017)’in çalıştığı
altı yıla göre benzer oranda tercih edildiği sonucuna varılabilir.
(% 22) oranında veri toplama aracının olmaması ise aynı oranda, “belirtilmemiş” yöntemlere bağlı olarak olumsuz
bir durum olarak yorumlanabilir. Görüşme tekniği bu durumda bu çalışmada üçüncü sırada, %14, Biçer (2017)’de
ise %12.6 düzeyindedir. Görüşme tekniğinde son yıllarda artış gözlenmektedir, denilebilir. Bu çalışmada, %10
oranında ölçek, %9 anket çalışmaların olduğu görülmektedir. Biçer’e göre ise son yıllarda anketin azaldığı ancak
ölçeğin arttığı görülmektedir. Bu bu durum ise YTÖ alanında ölçünlü çalışmaların artığını göstermektedir.
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YTÖ alanında makaleleri beceri alanlarına göre inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın
bu alan için önemli ve gerekli bir çalışma olduğu düşünülebilir.
2015-2017 yılları arasında yayımlanan makalelerin beceri alanlarına göre; %76’sı diğer başlığı içinde becerilerin
birlikte incelendiği makaleler (207 makale sayısı), %9’u yazma (24 makale sayısı), %7’si konuşma (19 makale
sayısı), %5’i okuma (13 makale sayısı) ve %3’ü dinleme (9 makale sayısı) becerileri alanlarında yapılmıştır.
Bu araştırmada beceri alanlarından bahseden ancak doğrudan becerileri tek tek ele almayan, dört temel dil becerisinin
birlikte ele alındığı makaleler, öğretici ve öğrenicilerin sorunları ve ihtiyaçları, ders kitapları, materyaller, öğretim
programları, yöntemler, stratejiler, kültür aktarımı, kaygı, tutum, algı ve dil bilgisi gibi konuları olan makaleleri
“diğer” başlığı altında toplanmıştır.
Beceriler tek tek ele alındığında ise toplam 65 makalede, % 24 oranında, Biçer (2017)’de ise toplam 17 makale,
%9 oranındadır. Tek bir beceriyi konu alan makalelerde ise sırasıyla, en çok yazma, konuşma , okuma ve en az ise
dinleme becerisine yer verildiği görülmektedir. Biçer (2017)’de yazma ve konuşma becerileri aynı oranda, %3.1’tür.
Bozkurt ve Uzun (2015) bildirileri becerileri alanlarına göre incelemiş ve en çok okuma ve yazma alanlarında
çalışıldığını belirtmişlerdir. Bu çalışmada ise 2015’ten sonra ikinci sırada olan okuma becerisinin son iki yılda
konuşma becerisinin gerisinde kaldığı görülmektedir.
Bu çalışmada makalelerin konu dağılım yüzdeliklerine bakıldığında en çok ele alınan konunun, %28 oranında beceri
alanlarına yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Becerilerin tek tek veya birlikte ele alındığı ve bu çalışmalarda
becerilerin nasıl öğretileceği ile ilgili yöntem, teknik, yaklaşım ve stratejilerin incelendiği görülmektedir. Biçer
(2017) ’in çalışmasında en çok çalışılan konunun % 11,5 oranında materyal önerisi görülmektedir. Bu iki çalışma
arasındaki farklılık; Biçer (2017)’in becerileri tek tek konu edinen 17 makaleyi incelemesine bağlı olarak, beceri
alanlarının konu olma oranının düşük çıkmasına neden olmasıdır. Bu çalışmada becerilerden söz eden toplam 75
makale incelenmiştir.
Bu çalışmada beceri alanlarından sonra ikinci en yüksek orana sahip konu %17 değeriyle Türkçe öğrenici ve öğretici
sorunları ve ihtiyaçları olmuştur. Türkçe öğrenen ve öğretenlerin sorunları ve ihtiyaçları içinde öğretmen ve öğrenici
görüşlerine, ihtiyaç analizlerine, öğrenicilerin memnuniyetine, Suriyeli öğreticilere, öğrenici sorunlarına, not tutma
alışkanlıklarına yer verilmiştir. Genel olarak öğrenicilerin kültürel uyumu, sosyal uyumu, arkadaş çevresi, maddi ve
manevi sıkıntıları, derslere ilgisi ve derslerden memnuniyeti gibi problemlerden bahsedilmiştir.
Öğretmenler veya öğreticiler açısından materyal, ders kitabı eksikliği, öğretim programının olmayışı, öğrenicilerin
farklı özelliklerde olması üzerinde durulmuş, ayrıca Türk soylu öğrenicilerin Türkiye Türkçesini öğrenirken yaşadıkları
sorunlara, Suriyeli dil öğreticilerinin veya başka ülkelerde yerel dil öğreticilerinin yeterli bilgiye ve donanıma sahip
olmaması konularında da sorunlar olduğu görülmüştür. Suriyeli dil öğrenicileri için ihtiyaç analizi çalışmalarına
ihtiyaç olduğu da belirtilmiştir. Ana dil, ana dili, iki dillilik, çok dillilik gibi kavramların alan yazında karmaşıklık
yarattığı görüşü savunulmuştur.
Üçüncü olarak en çok çalışılan konu %12 oranıyla ders kitapları, materyal geliştirme, öğretim programı başlığı
olmuştur. Bu başlıkta ders kitapları beceriler açısından incelenmiş ve çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarıyla
değerlendirilme yapılmıştır. Genellikle ders kitaplarının metin türleri, bağdaşıklık, dinleme metinleri, görseller ve
otantik metnin olmaması gibi konular ele alınmıştır.
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Dördüncü sırada %8 oranla kaygı, algı, tutum, motivasyon başlıkları olmuştur. Öğrenicilerin Türkiye, Türk ve
Türkçeye bakış açıları, tutumları ve algıları araştırılmıştır.
Beşinci sırada %8 değerinde söz varlığı başlığı olmuştur. Söz varlığı başlığı altında sıklık çalışmalarına, sözcük
öğretimine, sözlük ihtiyaçlarına değinilmiştir. Yurt dışında Türkçe öğretimi konusu, %7 oranındadır. Bu çalışmalarda
yurt dışındaki Türk veya Türkçe öğrenen farklı uyruklu öğrenicilerin yaşadıkları sorunlar incelenmiştir. Yedinci
sırada %6 değerle dil bilgisi öğretimi, karşılaştırmalı dilbilim başlığı olmuştur. Özellikle diller arası benzerlik ve
farklılık konuları çalışılmıştır. Dil bilgisi becerisinin öğretilmesi için bazı materyaller geliştirilmiş ve bu konudaki
sorunlar dile getirilmiştir. Sekizinci sırada %4 oranla kültür öğretimi başlığı olmuştur. Kültürel benzerlikler ve
farklılıkların Türkçeyi öğrenmede veya öğretmede ne gibi zorlukları olduğu, kültür aktarımı, halk anlatılarından
yararlanma, gibi konular işlenmiştir.
Dokuzuncu sırada %4 değerinde YTÖ tarihsel gelişimi başlığı olmuştur. Bu başlık altında geçmişten günümüze
yabancılara Türkçe öğretiminin kaynakları, eserleri ve önemli kişileri konu alan alan yazını çalışmaları oluşturmuştur.
Onuncu sırada %2 değeriyle teknoloji tabanlı öğretim başlığı olmuştur. Mobil uygulamalardan, web tabanlı
eğitimden, dijital teknolojiden yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yararlanma konularından bahsedilmiştir.
On birinci sırada %2 oranında Türkçe öğretim merkezleri başlığı yer almıştır. Yurt dışında ve Türkiye’de Yunus
Emre Enstitüsü’nün merkezleri, Tömer ve Dilmer gibi kurum ve kuruluşların işleyişi, yetersizlikleri, sorunları ve
çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.
On ikinci sırada %2 oranla Yükseköğretimde YTÖ öğretimi başlığı bulunmaktadır. Öğretim elemanı, okutman
sorunları ve yetersizlikleri, Türkçenin özel amaçlı öğretimi ve bilim dili olması konuları incelenmiştir.
Makalelerin konu başlıklarında iki veya üç kez aynı oranda konuların ele alındığı görülmektedir. Bunlar; kaygı,
algı, tutum, motivasyon ve söz varlığı konuları aynı yüzdeliğe (%8) sahiptir. Kültür öğretimi ve YTÖ tarihsel
gelişimi aynı yüzdelik değere (%4) sahiptir. Son olarak Türkçe öğretim merkezleri, teknoloji tabanlı öğretim ve
yükseköğretimde YTÖ öğretimi aynı yüzdelik değere (%2) sahiptir.

6. ÖNERİLER
YTÖ alanında, 272 makalenin eğilimlerinin incelendiği bu çalışmada, verilerden hareketle şu önerilerde bulunulabilir;
1. Ölçme- değerlendirme yöntem ve araçları üzerine çalışmalar çoğaltılabilir,
2. Temel becerilerin kazanımlarını konu alan ölçeklerin geliştirilmesi veya uyarlanması üzerine çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır,
3. Dil öğrenme ve yabancı dil öğrenme basamağının ilki olmasına rağmen en az dinleme üzerine çalışmaların
yapılmış olması önemli bir eksiklik kabul edilmeli, dinleme öğretimi çalışılmalıdır.
4. Becerilerin toplu veya iki ele alınması olumlu olarak değerlendirilebilir.
5. Öğretici ve öğrenici sorunlarının önemsenmesi, çalışılması anlamlı, ancak öğrenme ortamları, öğrenme bağlamı
üzerine de çalışmalar yapılabilir,
6. Geçerli durumdan kaynaklanan eğilimler (Suryeli öğrenicilerin sorunları vb.) olumlu olarak değerlendirilebilir,
7. İki dillilere ve Türk soylu öğrencilere yönelik çalışmaların azaldığı söylenebilir,
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8. Öğreticilerin sorunları ve eğitimine yönelik çalışmalar yapılabilir,
9. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi öğretmenlerin yetiştirileceği bir lisans programlarına ihtiyaç duyulduğu
görüşünü destekleyici çalışmalar yapılabilir,
10. Yabancılara Türkçe öğretim programları ile ilgili ölçünleştirme problemlerine ilişkin öneriler çalışılabilir,
11. Mobil uygulamalar, web tabanlı öğretim ve uzaktan eğitim üzerine teorik ve deneysel çalışmalar yapılmalı,
12. Kültür aktarımı, konusunda Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre kültür aktarımının dikkate
alınarak, kültürler arası dil öğretimi odaklı yaklaşımlar çalışılabilir.
13. Ders kitapları ile ilgili metin üretimi, dil bilgisi öğretimine ilişkin didaktik kaynaklar üretilmelidir.
14. Farklı dil lehçeleri, dil aileleri için ayrı öğretim programı ve mümkünse sınıfların hazırlanması gerektiğine
ilişkin öneriler üzerine çalışılabilir,
15. Bireysel farklılıklarla ilgili çalışmaların yapılmamış olması alan için olumsuz olarak değerlendirilebilir.
16. Dilbilimsel tabanlı YTÖ yapılmasına yönelik kuramsal ve deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır, YTÖ
araştırmalarında dilbilimsel boyutlu; sosyolinguistik, nörolinguistik, söylem çözümlemesi, göstergebilim vb.
alanların verileriyle araştırmaların yapılması alanın bilimsel gelişimine önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.
17. Akademik Türkçeye yönelik çalışmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
18. YTÖ alanına ilişkin kuramsal çalışmalar üzerinden deneysel çalışmalara gidilmesi, sorun ve çözüm konulu
çalışmaları daha bilimsel bir çerçeveye yerleştirebilir,
19. Türkçe öğretimi yöntem ve teknikleri ve yabancı dil yöntem ve tekniklerinden hareketle, YTÖ’de Türkçe’ye
özgü teknikler geliştirilebilir.
20. YTÖ’inde dillerin tipolojik özelliklerini karşılaştırarak öğretmeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı teknikler geliştirilebilir.
21. YTÖ alanında, yapay eş anlamlılık ve yapay okunuşlardan kaynaklanan zorluklar üzerine çalışmalar yapılabilir.
22. Sözlü ve yazılı metin oluşturmada kurgusal ve doğal dil metinlerinin öğrenmeye etkileri çalışılabilir.
23. Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde Türkiye içinde ve dışında yaşayan iki dilliler için kuramsal ve
deneysel çalışmalar yapılabilir.
24. Dezavantajlı kişiler, toplumsal cinsiyet etkeni, engelliler, çocuklar için YTÖ çalışılabilir.
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