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ABOUT CONGRESS

USBILIM 1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON
EDUCATION STUDIES
•Keynote & Invited Participation Type

DATE – PLACE
NOVEMBER 27 – 28, 2021
ANKARA - TURKEY

ORGANIIZATION
USBILIM INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

CONGRESS ORGANIZING BOARD
Head of Organizing Board: Dr Gültekin Gürçay
Organizing Committee Member: Dr. Leman Kuzu
Organizing Committee Member: Dr. Mehdi Meskini Heydarlou
Organizing Committee Member: Dr.Amaneh Manafidizaji
Organizing Committee Member: Dr. Nadire Kantarcıoğlu
Organizing Committee Member: Dr. Zehra Fırat
Organizing Committee Member: Tuğçe Biter

EVALUATION PROCESS
All applications have undergone a double-blind peer review process.

PRESENTATION
Oral presentation

LANGUAGES
Turkish, English, Russian
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Online (with Video Conference) Presentation
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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Health, Pharmacology and Veterinary
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 1 SESSION: 1

10: 00 – 13:00
Passcode: 281121

MODERATOR:

FARAH BAKHISHLI

ADEM TEKE
EBRU YILDIRIM

Hücre Kültürü Çalışmalarının Sitotoksisite Çalışmalarına Katkısı

SERRA ORAK
MUSTAFA YAMAN
ÖMER FARUK MIZRAK

Glutensiz Ürünlerin B Grup Vitamin Kompozisyonunun Belirlenmesi Ve Sağlıklı Beslenme
Açısından Değerlendirilmesi

ASSIS. PROF. K.R. PADMA
READER, K.R.DON

Nutritional Quality and Shelf life of Radiation processed Health mix for Anaemia

MELİKE ERDURAN
CANSU AYDIN
SERAP YALÇIN AZARKAN

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinden Elde Edilen Inula helenium Bitkisinin İlaç Dirençli Meme
Kanseri Hücre Hatlarında Sitotoksik, Metastatik Etkisinin 2d ve 3d Model Hücre Hatları Üzerinde
Araştırılması

DURMUŞ BURAK DEMİRKAYA
MEHMETHAN YILDIRIM
SERAP YALÇIN AZARKAN

Sisplatin Dirençli Ve Duyarlı Meme Kanser Hücre Hatlarında Sodyum Azid’in Sitotoksik,
Metastatik Ve Katalaz Enzim Aktivitesi Seviyesindeki Değişikliklerin Karşılaştırmalı Olarak
Araştırılması

ARSLAN SAY
DEMET ÇAKIR

Covid-19 Ve Gebelik

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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ARSLAN SAY
DEMET ÇAKIR

Covid-19; Başlangıçtan Günümüze Kullanılan İlaçlar

DEMET ÇAKIR
ARSLAN SAY

Covit-19 Pandemisi Boyunca Emzirme

DEMET ÇAKIR
ARSLAN SAY

Covit-19 Ve Doğum Öncesi Bakım

SEVINJ FATULLAYEVA
FARAH BAKHISHLI

About Some Aspects Of Hand Hygiene

FARAH BAKHISHLI
SEVINJ FATULLAYEVA

Some Radiation Risks In Oil Production

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Health, Pharmacology and Veterinary
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 2 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 13:00
Passcode: 281121
KHANITTA NUNTABOOT

PRIYADHARSHINI. P

Prediction of Diabetes Mellitus using XG Boost-Gradient Boosting

RAJARSHI KAYAL
DEBOJYOTI BHATTACHARJEE
SUDIP K BANERJEE
KRISHANU BANIK

Lipid Peroxidation Status in Type-2 Diabetic Population in Kolkata, India

B. PRAKASH BABU
HUBAN THOMAS

Course of Maxillary Artery through Loop of Auriculotemporal Nerve and Deep to Posterior
Division of Mandibular Nerve

S. ABED
S. O’NEILL

Nurses’ Views on ‘Effective Nurse Leader’ Characteristics in Iraq

DO THI HA,
KHANITTA NUNTABOOT

Actual Nursing Competency among Nurses in Hospital in Vietnam

B. R. O. OMIDIWURA,
A. F. AGBOOLA,
E. A. IYAYI
HAMADA A. AHMED,
KADRY M. SADEK
AYMAN E. TAHA

Effect of L-Dopa on Performance and Carcass Characteristics in Broiler Chickens
Impact of Two Herbal Seeds Supplementation on Growth Performance and Some Biochemical
Blood and Tissue Parameters of Broiler Chickens

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
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1st International Congress on Forensic Sciences and Law
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 3 SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121

MODERATOR:

NAZAKAT GAZİYEVA

METİN PEHLİVAN

Uzlaştırma Raporunun İş Kazasından Kaynaklı Tazminat Taleplerine Etkisi

NAZAKAT GAZİYEVA

Fonoskopik Çalışmalarda Keşfedilen Bireysel Konuşma Özelliklerinin Önemi

HİLAL İFAKET AKBAŞ

Adli Bilim Eğitimini Kıta Avrupası’nda Ve Türkiye Perspektifinde Değerlendirme

HİLAL İFAKET AKBAŞ

Suçlu Davranışının Açıklanmasında Suç Ve Çocuk

DR. ÖĞR. ÜYESİ BUKET
ÇATAKOĞLU AYDIN

Elektronik Bono Ve Çek İle Kambiyo Senetlerinde Değişen Özellikler

TUĞÇE BİTER

Cinsel Saldırıda Adli Hemşirenin Rolleri

DOÇ. DR. AHMET ERTUĞRUL

Uluslararası Ticaret Hukuku Bağlamında Pandemi Dönemindeki İşletme Taahhütlerinin Analizi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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1st International Congress on Forensic Sciences and Law
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 4

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

ROXAN VENTER

MARIA LUBOMIRA KUBICA

Legal Doctrine on Rylands v. Fletcher: One more time on Feasibility of a General Clause of Strict
Liability in the UK

NADIIA MAKSIMENTSEVA

Distinctive Features of Legal Relations in the Area of Subsoil Use, Renewal and Protection in
Ukraine

FAHAD ALANAZI
ANDREW JONES

A Method to Enhance the Accuracy of Digital Forensic in the Absence of Sufficient Evidence in
Saudi Arabia

ROXAN VENTER

Enforcement of Decisions of Ombudsmen and the South African Public Protector: Muzzling the
Watchdogs

MAHDI KARIMI

The Role of the Accused’s Attorney in the Criminal Justice System of Iran, Mashhad 2014

ABDELHAFEZ ABDEL HAFEZ

Dependency Theory on Examining the Relationship between the United States and the Middle
East: In the Case of Iran, Saudi Arabia, and Turkey

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
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1st International Congress on Organizational Behavior Researches and Management
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 5 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
Dr. ÖĞR. ÜYESİ ALAATTİN FIRAT

FAHRİ ALP ERDOĞAN
MURAT SAĞBAŞ

Covid-19 Sürecinde Örgütlerin Dijital Liderlere Artan İhtiyacı

DR. ZEHRA FIRAT
Dr. ÖĞR. ÜYESİ ALAATTİN
FIRAT

Liderlik Özellikleri Ve Kurumsal Kimlik Arasındaki Ilişkinin Analizi Çalışması

DR. NADİRE KANTARCIOĞLU

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki; Bankacılık Sektöründe Bir
Araştırma

WAFA GHONAIM

A Multi-Agent Smart E-Market Design at Work for Shariah Compliant Islamic Banking

DR. LEMAN KUZU

Kobilerde Etkin Liderlik Ve Etkin Liderliğin Çalışan Motivasyonu Üzerine Etkilerinin
İncelenmesi: İstanbul İl Sınırları Avcılar İlçesinde Bulunan 5 Kobinin Çalışanları Üzerine Bir
Araştırma

DR. GÜLTEKİN GÜRÇAY

Yönetici Ve Işverenlerin Dini Tutum Ve Davranışlarının Çalışanların Örgütsel Adalet Algısına
Etkisi
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1st International Congress on Organizational Behavior Researches and Management
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 6

SESSION: 1

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

ELINA BAKHTIEVA

CHARITA JASHI

Applications of Social Marketing in Road Safety of Georgia

FEDDAOUI AMINA

UK GAAP and IFRS Standards: Similarities and Differences

ELINA BAKHTIEVA

Digital Marketing Maturity Models: Overview and Comparison

DINABANDHU MAHATA
AMIT KUMAR
AMBARISH KUMAR RAI
ENELI KINDSIKO
KULNO TÜRK

Female Work Force Participation and Women Empowerment in Haryana

Detecting Major Misconceptions about Employment in ICT: A Study of the Myths about ICT
Work among Females

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
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1st International Interdisciplinary Congress on Intelligence and International Relations
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 7

SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 281121
PHATTHANAN CHAIYABUT

HACI MEHMET BOYRAZ

Hakikat-Sonrası Dönemde Türkiye Aleyhinde Dezenformasyon Faaliyetleri

HACI MEHMET BOYRAZ

Policy Of Greek Cypriot Administration Of Southern Cyprus Towards PKK

TAPAO KANYAPAT U.

The Operation Strategy and Public Relations Trend for Public Relations Strategies Development
in Thailand

İBRAHİM BORA ORAN

Uluslararası Ekonomide Doğrudan Yabancı Yatırımların Bölgesel Dağılımının Analizleri

ZHANAR ALDUBASHEVA,
MUKHTAR SENGGIRBAY,
ELNURA ASSYLTAYEVA
DIMITRIS GEORGOUTSOS,
PETROS M. MIGIAKIS
SENIAN MALIE
ORIAH AKIR
PHATTHANAN CHAIYABUT

The U.S. and Western Europe Role in Resolving the Religious Conflicts in Central Asia
European and International Bond Markets Integration
Determinants for Success in Expatriation of Malaysian International Corporations
The Effect of the National Culture on the International Business

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
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1st International Congress on Artificial Intelligence Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 1

SESSION: 2

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI ÜNER
KAYA
BOUNSONG SORKEOMANY
PHD PHONESAVANH
THEPPHASOULITHONE
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
THIPPHAVANH
KHANTHAPHONE
SOMPHIEN MAHAPHOM
THİPHACHANH
NOUTHAPHONE
DAMLA TIPIOĞLU
PH.D. AKIN ÖZKAN
PH.D. HILAL KAYA
PROF. DR. FATIH VEHBI ÇELEBI
AYHAN TOKMAK
DOÇ. DR. ÖVGÜ CEYDA YELGEL

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLI ÜNER KAYA

Felsefi Zombilerin Düşünülebilirliği Fizikalizm İçin Ne İfade Eder?

The Language Learning Styles and Learning Strategies Relationship in Depart of English, Faculty of
Education, Champasack University

Automatic Segmentation And Counting Of Leukemia Cancer Cells On Hemocytometer With UNet

Yapay Sinir Ağları İle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Tahmini

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
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1st International Congress on Artificial Intelligence Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 2
ZELJKO PANIAN
LIPENG ZHANG,
LIMEI LI,
YANMING PEARL ZHANG
MARTÍN AGÜERO,
FRANCO MADOU,
GABRIELA ESPERÓN,
DANIELA LÓPEZ DE LUISE

SESSION: 2

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

ZELJKO PANIAN

A New Dimension of Business Intelligence: Location-based Intelligence

Using Information Theory to Observe Natural Intelligence and Artificial Intelligence

Artificial Intelligence for Software Quality Improvement

KHALED M. ALHAWITI

Advances in Artificial Intelligence Using Speech Recognition

MAAMAR ALI SAUD AL TOBI,
GERAINT BEVAN,
K. P. RAMACHANDRAN,
PETER WALLACE,
DAVID HARRISON

Experimental Set-Up for Investigation of Fault Diagnosis of a Centrifugal Pump

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey
DEEPIKA BHALLA,
RAJ KUMAR BANSAL,
HARI OM GUPTA

Application of Artificial Intelligence Techniques for Dissolved Gas Analysis of Transformers-A
Review

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Education Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 3

SESSION: 2

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

DR. LEMAN KUZU

MELİKE ŞEN
PROF. DR. AHMET ÜSTÜN

Üstün Yetenekli Çocukların Sınıf Ortamında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Öğretmen
Algılarının İncelenmesi

TAMER SARI

Sembolik Çerçevede Okul Müdürü Makam Odalarını Anlamak

CAHİT TAŞDEMİR

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi İle İlgili İnançları

HALİL TAŞ

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Sınıf İçi Öğretim Uygulamalarına İlişkin Bir
İnceleme

SERDAR YEŞİL
GÜROL ZIRHLIOĞLU
AHMET YAYLA
SERDAR YEŞİL
AHMET YAYLA
GÜROL ZIRHLIOĞLU
HÜSEYİN ÇETİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLŞAH TURA

Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Adalet Değerine İlişkin Tutumu

Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Adalet Algısı

Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Education Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 4

SESSION: 2

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED SAİD AKAR

ÖZLEM ÇEVİK
HAYRİYE SOYALP

Güncellenen Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitabının Değerlendirilmesi

CEMALETTİN YİĞİT
PROF. DR. HATİCE KUMCAĞIZ

Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları İle Okul Tükenmişliği Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

FATMA TİRYAKİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED
SAİD AKAR

Öğretmen Adaylarının Sosyalleşme Taktiklerinin Farklı Değişkenler Açısından Belirlenmesi

MARTINA HOLENKO DLAB,
NATASA HOIC-BOZIC

Student and Group Activity Level Assessment in the ELARS Recommender System

EDA YÜKSEL KARADAĞ
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED
SAİD AKAR

Öğretmen Adaylarının Analojiye Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından
Belirlenmesi

FİLİZ AYDIN
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHAMMED
SAİD AKAR

Öğretmen Adaylarının Yazmaya Yönelik Tutum Ve Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından
Belirlenmesi

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

SERAP LALE IŞIK
İBRAHİM KAYA

Tarih Öğretiminde Yenilikçi Etkinliklerle Materyal Hazırlama

PHONESOUDA VONGTHONG
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
THIPHACHANH
NOUTHAPHONE
BOUNMY PHALYCHAN
SOULIYA KEOVILAYSACK
THIPPHAVANHKHANTAPHONE
CHANSY PHOMPHITHAK
DAOVY PONGPANYA

Thriving Foundational Skills For Students In The Future Work

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Education Studies
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 5

SESSION: 2

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
MODERATOR:

REIKO YAMAMOTO

SANIA K. RAO

Relationship Between Time Management Behaviour,Job Satisfaction And Job Performance Of
Teachers In Higher Education Institutions In India

OKESH GOWDA J
K V VISWANATHA

A Approach In Fuzzy Sets For Feature Reduction

ROHINI KARUNAKARAN,
SRIKUMAR P S

Item Analysis To Improve The Fairness Of Multiplechoice Questions

SWATI AGARWAL
SHWETA JAIN

Evolution & Development Of Education For CWSN (Child With Special Needs) In India

RAMINDER PAL SINGH,
SANGEETA ARORA

ERP Challenges In Higher Education

OMAR ALSHEHRI
VIC LALLY

Students’ Perceptions of the Use of Social Media in Higher Education in Saudi Arabia

REIKO YAMAMOTO

The Effect of Realizing Emotional Synchrony with Teachers or Peers on Children’s Linguistic
Proficiency: The Case Study of Uji Elementary School

SOBHY FATHY
A. HASHESH

The Effect of an Al Andalus Fused Curriculum Model on the Learning Outcomes of Elementary
School Students

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Mathematics, Engineering, Architecture
28. 11. 2021
Meeting ID: 873 3586 1181
HALL: 6

SESSION: 2

MELİH GÜZEL
ÖZLEM AKPINAR
CHANSY PHOMPHITHAK
SOULICHANH
LUANGSOMBATH
KHONGSOMBATH
PHOMMATHEP
PHOUTHONG
VANHNIVONGKHAM
SOMPHANE SYSAVATH
PHONESOUDA VONGTHONG
DALASOUK
KHAMLUNVILAIVONG
ÖĞR. GÖR. DR. HÜSNÜ
AYDEMİR
DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜSLÜM EROL
G. VIRANYA,
G.SRIDEVI

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
ÖĞR. GÖR. DR. HÜSNÜ AYDEMİR

Ekmek Atıklarının Komagataeibacter hansenii GA2016 İle Bakteriyel Selüloz Üretiminde
Kullanılarak Değerlendirilmesi

Factors Associated With Road Accidents Among Motor Vehicle Drivers At Champasack Province,
Lao PDR

Ifluence Of Ambient Temperature On Diameter And Pore Size Of Electrospun Nanofibers

Design Of Low Power And High Speed FIR Filter Using Koggestone CSLA

USBILIM INTERNATIONAL CONGRESS
November 27 – 28, 2021
Ankara - Turkey

1st International Congress on Mathematics, Engineering, Architecture
28. 11. 2021
Meeting ID: 853 0711 8876
HALL: 7

SESSION: 2

MODERATOR:

14: 00 – 16:00
Passcode: 281121
K. PRASANNA LAKSHMI

K. PRASANNA LAKSHMI

Motion Planning for Multiple Robots in Minimum Time Interval in Cluttered Environment

SAEED SAYYAD HAGH SHOMAR

Analysis and Evaluation of the Public Responses to Traffic Congestion Pricing Schemes in Urban
Streets

CATHERİNE MAWARE,
OLUFEMİ ADETUNJİ

Lean Impact Analysis Assessment Models: Development of a Lean Measurement Structural Model

FELİCİA MAGPANTAY
KENZU ABDELLA

A Two-Species Model for a Fishing System with Marine Protected Areas

ALEXANDER Y. VANINSKY

Environmental Performance of the United States Energy Sector: A DEA Model with NonDiscretionary Factors and Perfect Object

1st International Congress on Education Studies

CONTENT
CONGRESS ID
SCIENTIFIC & REVIEW COMMITTEE
PROGRAM
CONTENT

ORAL PRESENTED PAPERS IN THE CONGRESS
Ahmet ÜSTÜN & Melike ŞEN
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SINIF O KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı ilkokul ve ortaokulda eğitim gören üstün yetenekli çocukların
normal zekaya sahip diğer çocuklardan farklı olarak sahip olduğu bazı özelliklerin sınıf içinde ne
tür sorunlara yol açtığının incelenmesidir. Bunun için üstün yetenekli öğrencilerin bulundukları
sınıfta öğretim faaliyeti sürdüren öğretmenlere ulaşılarak onların gözlem ve görüşlerine yer
verilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Ankara ilinden seçilen üç okulda
görev yapan 10 öğretmen (6kadın, 4 erkek) araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen
veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler ışığında elde
edilen sonuçlara göre üstün yetenekli öğrencilerin sınıf içinde karşılaştıkları sorunların uyum
problemi yaşama, derste sıkılma ve derse ilginin azalması, hareketli olma, anlatılanlara ikna
olmama, ısrarcı ve inatçı olma, derste uyuma, yazı yazmak istememe, etkinlikler yapmak isteme
gibi sorunlu davranışlarla karşı karşıya kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üstün yetenek, Üstün yetenekli çocuklar, Sınıf içi problemler
Abstract
EXAMİNATİON OF TEACHERS' VİEWS ON THE DİFFİCULTİES THAT İN
CLASSROOM GİFTED STUDENTS FACE
The main aim of this study is to examine what problems some of the characteristics that
gifted children educated in primary and secondary school have, unlike other children with normal
intelligence, cause in the classroom. Fort his purpose, teachers who continue teaching activities in
the classroom where gifted students are located are reached and their observations and opinions
are included. Qualitative research method was used in the research. 10 teachers (6 women, 4 men)
working in three schools selected from Ankara province constitute the study working group. A
semi-structured interview form was used to collect data in the study. The data obtained were
analyzed by content analysis method. İn the light of the discussions with the participants according
to the results, the problems they face problems of gifted students in the classroom; problem to
adapt, loss of interest and bored in lesson, come forward as being active, be persistent and be
stubborn, sleeping in class, not wanting to write, faced with problematic behaviors such as wanting
to do activities that are authentic.
Keywords: Superior ability, gifted children, classroom problems.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN SINIF ORTAMINDA KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARININ İNCELENMESİ
1.GİRİŞ
Üstün yetenek, kişinin bulunduğu çevrede dikkat çekici bir biçimde üst düzeyde yaratıcılık
ve başarı göstermesini sağlayan erken gelişmiş, üst düzey becerileri belirtmektedir (Eric, 1990;
akt. Gür, 2017). Üstün yetenekli çocuklar ile kast edilen; okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyinde
ispatlanmış olan veya sahip oldukları yetenekleriyle bilinen bireyleri kapsamaktadır (Bildiren,
2018). Üstün yeteneklilik, ortalamanın üzerinde bir yetenek, yaratıcılık ve görev sorumluluğunun
bir bileşkesi olarak tanımlanabilir (Renzulli, 1999). Buna göre ortalamanın üzerinde genel yetenek,
görev sorumluluğu ve yaratıcılık arasındaki etkileşim, bir kişinin üstün yetenekli olduğunun en
önemli işaretlerinden biri olarak kabul edilebilir ve üstün yetenekli olan bir birey bu yetkilere sahip
olup bunları geliştirerek insanların faydasına kullanabilen kişidir (Renzulli, 1999).
Renzulli (1999) tarafından geliştirilen üç halka modelinde genel yetenek, yaratıcılık ve görev
sorumluluğu kavramları gösterilmiş; bu üç bileşenin kesişim noktası da üstün yetenek bölgesi
olarak tanımlanmıştır (Şekil 1). Genel yetenek kavramı; soyut düşünme ve elde var olunan bilgileri
etkili bir şekilde kullanabilmek gibi zihinsel faaliyetleri içermektedir. Görev sorumluluğu; görev
aşkı, bir alana duyulan yoğun ilgiden dolayı o alanla bütünleşme isteği ve yükümlülük bilincidir.
Yaratıcılık ise esnek, özgün, akıcı düşünme, risk alma, merak duyma ve deneyimlere açıklılık gibi
bileşenlerden oluşmaktadır (Sak, 2012).

Görev
sorumluluğu

Şekil 1.Renzulli’nin üç halka modeli (Renzulli, 1999)
Küçük yaşlardan itibaren üstün yetenekli çocuklar birçok alanda üst düzeyde gelişim
göstermektedirler. Uygun öğrenme ortamlarının sunulması durumunda da sahip oldukları
özellikler sürekli bir gelişim göstermektedir. Üstün yetenekli çocuklar akranlarıyla
kıyaslandığında farklı açılardan üstün özellikler taşıyan çocuklardır. Bu çocuklar diğer yaşıtlarına
göre tüm öğrenme potansiyellerinde ve zihinsel kabiliyetlerinde üstün olabilecekleri gibi, yalnızca
belirli alanlarda da fark edilebilir düzeyde üstünlük gösterebilirler. Üstün yetenekli çocukların
öğrenme faaliyetleri çok hızlı bir şekilde gerçekleşir, akranlarından çok daha geniş bir kelime
dağarcığına sahip olurlar ve problem çözme, analiz, sentez, değerlendirme gibi beceriler üst
düzeyde gerçekleşir (Metin, 1999).
Üstün yetenekli bireylerin özellikleri erken yaşlarda fark edilebileceği gibi sonradan da fark
edilebilir ve her birinin birbirinden farklı özellikleri vardır. Eğitim hayatına ve bulundukları sınıf
ortamlarına da her birey farklı düzeylerde uyum sağlamaktadır. Uyum sağlama sürecinde de birçok
sorunla karşı karşıya kaldıkları düşünülmektedir. Bu çalışmada üstün yetenekli çocukların sınıf
ortamlarında karşı karşıya kaldıkları sorunlar, öğretmenlerin algılarına yönelik olarak
fenomenolojik bir bakış açısıyla incelenecektir.
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Eğitim, en genel anlamda belirli amaçlar doğrultusunda bireylerde istendik yönde davranış
değişikliği oluşturulmasıdır. Eğitim sürecine dahil olan ve farklı yeteneklere sahip birçok birey
mevcuttur. Fakat okullarda verilen eğitimlere bakıldığında genel olarak normal zekaya sahip olan
çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği görülmektedir (Olszewski, 2003). Buradan çıkarılacak
anlam, üstün yetenekli çocukların verilen eğitimler karşısında sorunlar yaşama ihtimallerinin fazla
olduğudur. Yaygınlık açısından incelendiğinde toplumun yaklaşık yüzde beşinin yetenek
açısından normalin altında ve üstünde bireylerden oluştuğu görülmektedir (Enç, 1979).
Toplumda üstün yetenekli çocuklar için çeşitli tanımlamalar kullanılmaktadır. “Akıllı çocuk,
harika çocuk, zeki çocuk, dahi çocuk, üstün zekalı çocuk, yüksek düzeyde yetenekli, özel
çocuk…” bunun gibi birçok tanım mevcuttur. Kullanılan tanımlamalara bakıldığında dikkat çeken
nokta “özel yetenek” ve “zeka” kavramlarıdır (Yıldırım, 2012).
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Konseyi, Üstün Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri
Komisyonu 1991 Yılı Raporu’na göre “üstün zeka” ve “üstün özel yetenek” kavramları “üstün
yetenek” başlığı altında toplanarak şöyle bir tanım yapılmıştır: “Üstün yetenekliler genel ya da
özel yetenekleri açısından diğer yaşıtlarına göre üst düzeyde performans gösterdiği konunun
uzmanları tarafından belirlenmiş olan bireylerdir” (MEB 1991; akt. Gür, 2017).
2007 tarihli BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezi) Yönergesi’nde üstün yeteneğin tanımı şu
şekildedir: “ özel akademik alanlarla ya da zeka sanat, yaratıcılık ve liderlik potansiyeli veya özel
akademik alanlarda diğer yaşıtlarına göre üst düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından
belirlenmiş olan çocuk/çocuklardır.” Üstün yetenekli tanımı; genel zihinsel yetenek, matematik,
dil, özel akademik yetenek, sosyal bilimler, fen bilimler, liderlik, yaratıcılık, müzik, görsel ve
işitsel sanatlar, resim ve psiko-motor gibi bütün yetenekleri kapsamalıdır (MEB, 2013).
Yapılan araştırmaların sonuçlarından yola çıkarak üstün yeteneklilerin özellikleri şu şekilde
verilebilir (Bildiren, 2018):
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Üstün yetenekliler bilim testlerinde üst düzey performans gösterir.
Üstün yetenekli çocuklar fiziksel yönden sağlıklıdır.
Üstün yetenekli çocuklar genel olarak okulda başarılıdır.
Üstün yetenekli çocuk birçok alanda iyidir (okuma, dil öğrenimi, matematik, fen bilimleri,
edebiyat, sanat) fakat saymada, tarih biliminde ve telaffuz etmede küçük ayrımlara sahiptir.
Normal zekalı bireylere göre üstün yetenekli çocuk, daha dürüst, naif, sadık ve istikrarlı
bir kişilik yapısına sahiptir.
Üstün yetenekli çocukların geniş bir bilgi alanı vardır ve bu bilgi alanı zengin ve
karmaşıktır.

Bunlar dışında üstün yetenekli bireylerin özelliklerini belirlemeye yönelik açıklamaların
temel alınan bazı kuramlara göre farklılık gösterdiği görülmektedir. G kuramı (Genel zeka kuramı)
üzerinde çalışma yapan araştırmacılar, üstün yetenekli çocukların tümünün ortak özellikleri olarak
kabul edilebilecek bütün konu alanlarında ortak zeka düzeyi ve yeteneklerini belirlemeye
çalışmışlardır. Yeni piaget görüşünü savunan araştırmacılar bilişsel gelişimin hem genel hem de
alana özgü özelliklerinin birlikte dikkate alınması gerektiğini önermişlerdir ve Çoklu zeka
kuramını savunan araştırmacılar üstün yetenekli çocukların alana özgü özelliklerini
açıklayabilecek kabiliyetlerinin birbirinden farklılık gösterebileceği konusunda savunmalar
yapmışlardır (Song ve Porath, 2006).
Üstün yetenekli çocukların sahip oldukları özellikleri başlıklar altında toplamak gerekirse de
genel olarak 3 başlık halinde belirtilebilir. Bunlar; bedensel, zihinsel ve kişisel- sosyal
özelliklerdir.
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Bedensel özellikler: Kimi araştırmacılara göre üstün yetenekli çocukların fiziksel açıdan zayıf, iyi
gelişmemiş ve dirençsiz bir yapıya sahip oldukları düşünülmektedir. Ancak son zamanlarda
yürütülen bir birçok araştırmada bunun tam tersi ortaya konmaktadır. Bununla ilgili olarak
çalışmalar yapan bazı araştırmacılar, üstün yeteneklere sahip olduğu düşünülen bazı devlet
adamları ve testler aracılığıyla seçilmiş olan çocukların fiziksel özellikleri üzerinde inceleme
yapmışlardır ve araştırma sonunda üstün yetenekli kişilerin sanılanın aksine beden yapılarının ve
genel sağlık durumlarının akranlarına oranla üstünlük gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Örnek
verilecek olursa üstün yetenekli çocuklar diğer yaşıtlarına göre daha erken konuşmaya ve
yürümeye başlar. Bu çocuklarda beden sakatlığı, diş çürümeleri, duyu organı bozuklukları daha
seyrek görülür. Hastalıklara karşı dirençli bir yapıları vardır ve ortalama ömürleri normal bireylere
göre daha fazladır (Enç, 1979).
Zihinsel özellikler: Akranlarına kıyasla üstün yetenekli çocukların zihinsel özellikler bakımında
daha ileri bir düzeyde oldukları görülmektedir. Okul ortamında kendi sınıflarında bulunan
yaşıtlarından daha ileri durumdadırlar, zihinsel yapılması gereken işlemleri çok daha hızlı ve kolay
bir şekilde yapmaktadırlar. Sözcük dağarcıkları çok gelişmiştir ve genellikle okuduğu kitaplar sınıf
düzeyinin 1-2 yıl üstündeki kitaplardır. Üstün yetenekli çocuklar duydukları, gördükleri ve
okuduklarını uzun bir süre hafızalarında tutar ve hatırlarlar. Aynı zamanda dikkatleri süreklidir,
geniş bir ilgi alanına sahiptirler, hazır cevaptırlar, çeşitli hobileri vardır, orijinal fikirler üretirler,
kütüphaneyi etkin olarak ve sıklıkla kullanırlar, olayların neden ve niçin’ini akranlarına göre daha
ileri düzeyde merak ederler (San, 1993).
Kişisel ve Sosyal özellikler: Üstün yetenekli çocukların benlik kavramı, akranlarından daha ileri
düzeyde gelişmiştir. Sosyal ilişki bakımından arkadaşları arasında popülerdirler ve bunun bir
sonucu olarak da her zaman ön planda olma istekleri ve takdir edilme arzuları vardır. Yaptıkları
işleri zevk alarak yaparlar, okulu severler ve bulundukları grup içerisinde lider konumunda olurlar.
Mükemmeliyetçi bir kişilik yapısına sahiptirler (Özbay ve Palancı, 2011). Üstün yetenekli
çocuklar genel olarak kendilerinden yaşça büyük kişilerle arkadaşlık kurarlar. Uğraştıkları iş
üzerinde dikkatini toplayabilme, çalışkanlık, başarısızlık karşısında ısrarcı olma, neşelilik,
güvenirlik, görev karşısında sorumluluk alabilme, öfkesini kontrollü bir şekilde yönetme,
duygularını denetleyebilme, davranışlarını kontrol altına alabilme gibi özellikler açısından
yaşıtlarına göre daha üst düzeyde oldukları bilinmektedir (Renzulli, 1999). İleriki dönemlerde
yapılan evlilik oranlarında aykırı bir durum olmamaklar birlikte boşanma oranlarının düşük olması
dikkat çeken bir nokta olmaktadır. Bu kişiler bulundukları statü yönünden yaşamlarının ilerleyen
dönemlerinden toplumda daha üst pozisyonlarda yer aldıkları da belirtilmesi gereken bir başka
noktadır (Enç, 1979).
Üstün yetenekli çocuklar yukarıda açıklanan özelliklerden dolayı yaşıtlarından farklı
özellikler gösterebilmektedirler. Fakat bir yandan da üstün yetenekli çocuklar sahip oldukları
bireysel farklılıklardan dolayı kimi zaman bazı psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar
(Enç, 1979). Çoğunlukla toplumun yadırgadığı davranışları sergileyen üstün yetenekli çocuklar,
bu davranışlarından dolayı toplum tarafından tepki görebilirler (Sak, 2012). Üstün yetenekli
çocuklar bu davranışları okulda sınıf içi problemli davranışlar olarak da sergileyebilirler. Bu
bağlamda üstün yetenekli çocukların sınıf ortamların birçok problemli davranış örüntüleri
gösterdikleri düşünülmektedir. Bu problemli davranışların kaynağı olarak da üstün yetenekli
çocukların okul ortamlarında akranlarının içinde yaşadığı dünyanın dışında kalması, sosyal
ihtiyaçlarını karşılayamamış olmaları gibi durumlar gösterilebilir (Özoğlu, 2004).
Enç (1979), sosyal ortamlarda üstün yetenekli çocukların kişisel özelliklerinden kaynaklı
olarak bazı özelliklerinden dolayı performanslarını yeterince ortaya çıkaramadıklarını ve
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kendilerini yeterli düzeyde ifade edemediklerinden bahsetmektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı
üstün yetenekli çocukların sorunlar yaşadığı bilinmektedir. Milgram’a göre (aktaran İnci, 2014)
üstün yetenekli bireylerin yaşadıkları sorunlar; ileri derecede üstün yetenekli bireylerin yaşadıkları
psikolojik uyum sorunları, diğer bireylerle sosyal ilişkilerinde yaşadıkları sorunlar ve beklentinin
altında başarı göstermeleri halinde yaşanan sorunlar olmak üzere üç alt boyutta incelenmektedir.
Yaşanan bu sorunlar sınıf yönetimini zorlaştırmakta ve üstün yetenekli bireylerle birlikte sınıfta
bulunan akranlarının eğitimlerini zedelemektedir. Bu da sınıf ortamında istenmeyen öğrenci
davranışı problemini ve sınıf yönetimi problemlerini meydana getirmektedir (İnci, 2014).
Sınıf ortamlarında öğrenciler arasında benzerlik oluşturan en önemli faktör uyma
davranışıdır. İnsanlar genellikle kendilerine benzeyen insanlarla iletişim kurma eğilimindedirler
(Erden, 2005). Sınıf ortamına gelindiğinde de benzer davranışları sergileyen öğrenciler bir araya
gelerek grup oluştururlar. Üstün yetenekli bireyler de oluşan bu gruplarda liderlik özelliklerinden
dolayı grubu yönetme, grup üyelerine istediklerini yaptırabilme gibi yönelimler gösterirler (İnci,
2014).
Ortaya çıkan sınıf içi problemler yalnızca eğitim öğretimi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda
birtakım psikolojik ve fiziksel huzursuzlukların yaşanmasına da neden olur. Sınıf içinde oluşan
sorunlar, en çok sorunun kaynağı olan bireyi etkiler ve bunun yanında öğretmen, diğer öğrenciler
ve dersin akışı da olumsuz yönde etkilenen diğer faktörlerdir (Başar, 2001).
Amaç ve Önem
Elde edilen bilgiler doğrultusunda üstün yetenekliliğin getirmiş olduğu olumlu durumlar
dışında sınıf ortamında karşılaştıkları bazı olumsuz durumların da olduğu bilinmektedir. Bu
doğrultuda araştırmanın amacı üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları sorunların
belirlenmesidir. Araştırmanın sonuncunda elde edilen veriler, karşılaşılan bu sorunların
giderilmesi yönünde ne tür önlemler alınabileceği konusunda ışık tutmaktadır. Bu amaçla üstün
yetenekli öğrencilerin derslerine giren öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak aşağıdaki sorulara
yanıt aranmıştır:
1)
2)
3)
4)

Üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında ön plana çıkan özellikleri nelerdir?
Üstün yetenekli çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
Sınıflarda verilen eğitim göz önüne alındığında üstün yetenekli çocukların verilen eğitime
uyum sağlama durumları nedir?

2. YÖNTEM
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları sorunların
belirlenmesine yönelik öğretmen görüşlerinin incelendiği nitel bir çalışmadır. Çalışmada olgu
bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Literatür incelendiğinde olgu bilim, günlük hayatta
farkında olduğumuz fakat derinlemesine ve ayrıntılı olarak bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara
odaklanılması anlamına gelmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme ile belirlenen 2020-2021 eğitim- öğretim
yılında ilkokul ve ortaokul düzeyinde görev yapmakta olan 6 kadın 4 erkek olmak üzere toplam
10 öğretmen oluşturmaktadır. Amaçlı örnekleme türü belli ölçütleri karşılayan ya da belli
özelliklere sahip olan bir ya da daha fazla özel durumlar üzerinde çalışılmak amaç edinildiğinde
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tercih edilir (Büyüköztürk vd., 2019). Araştırmanın amacına uygun olarak çalışma grubunu
oluşturmak için Ankara ilinden üç adet okul belirlenmiştir. Belirlenen okullar ilkokul ve ortaokul
düzeyindedir. Araştırmaya katılan katılımcıların gönüllülüğüne özen gösterilmiştir. Katılımcılara
ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler
Katılımcılar Cinsiyet Branş

Okul türü

Mesleki deneyim
(yıl)

A1

K

Sınıf Öğretmenliği

Ortaokul

1-5

A2

K

Sınıf Öğretmenliği

İlkokul

1-5

A3

K

Sınıf Öğretmenliği

İlkokul

6-10

A4

K

Sınıf Öğretmenliği

İlkokul

1-5

A5

E

Sınıf Öğretmenliği

Ortaokul

6-10

A6

K

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Ortaokul

1-5

A7

K

Sınıf Öğretmenliği

Ortaokul

6-10

A8

E

Görsel Sanatlar Öğretmenliği Ortaokul

16-20

A9

E

Sınıf Öğretmenliği

İlkokul

6-10

A10

E

Sınıf Öğretmenliği

Ortaokul

11-15

Tablo 1’de belirtildiği gibi araştırmaya katılan katılımcılarının kimliklerini ortaya koyacak
herhangi bir bilgiye yer verilmeyerek katılımcılar adları A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9,
A10 şeklinde kodlanmıştır. Katılımcıların 8’i Sınıf öğretmenliği branşı, 1’i Görsel sanatlar
öğretmenliği, 1’i ise Fen bilgisi öğretmenliği branşında görev yapmaktadır. Katılımcıların 4’ünün
deneyimi 1-5 yıl arasındayken 4’ünün mesleki deneyimi 6-10 yıl arasında olup, 1’inin deneyimi
11-15 yıl ve 1’inin deneyimi ise 16-20 yıl arasındadır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri standartlaştırılmış açık uçlu soru tekniğine uygun olarak hazırlanmış yarı
yapılandırılmış soruların bulunduğu bir görüşme formu ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış
görüşme formu, araştırmaya esneklik kazandırarak bir konuda derinlemesine bilgi toplamasına
imkân tanıyan ve katılımcıların düşüncelerini rahat bir şekilde ifade etmelerine olanak sağlayan;
aynı zamanda veri toplama ve çözümleme aşamasını kolaylaştıran bir yol olduğu için sıklıkla
tercih edilmektedir (Balcı, 2009).
Görüşme formu için literatür taranarak açık uçlu sorular hazırlanmış. Açıklık ve anlaşılırlık
açısından eğitim bilimleri alanında uzman kişilerin görüşü alınmıştır. Elde edilen veriler
doğrultusunda görüşme formunun son şekli verilmiştir.
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Araştırmaya yönelik veriler, belirlenmiş olan okullarda görev yapan öğretmenlerden 20-30
Nisan 2021 tarihleri arasında görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşmeler ortalama 15 dakika
sürmüştür. Görüşme sırasında veri kayıplarının önlenmesi amacıyla görüşmeler katılımcıların
izniyle ses kaydına alınmıştır. Katılımcılara ses kayıtlarının yalnızca araştırmacı tarafından
dinleneceği belirtilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce araştırmacı kendini tanıtmış, katılımcılara
araştırmanın amacı anlatılmış ve katılımcıların kendilerini rahat ifade edebilecekleri bir görüşme
ortamı hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Görüşme sırasında katılımcıların sorulara cevap
verirken araştırmacıdan etkilenmemesine dikkat edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Görüşme formundan elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik analizi
yöntemine göre analiz edilmiştir. İçerik analizi, elde edilen verilerin belli tema ve kavramlar
çerçevesinde bir araya getirilmesini ve düzenlenmesini içerir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Veriler
Yıldırım ve Şimşek (2016) tarafından belirlenmiş olan dört aşamada analiz edilmiştir. İlk aşamada
veriler kodlanmış, ardından kodlanan verilerin temaları oluşturulmuştur. Daha sonra kodlar ve
temalar düzenlenerek son aşamada bulgular tanımlanarak yorumlara yer verilmiştir. Süreç
içerisinde görüşmeden elde edilen ses kayıtları deşifre edilerek çözümlemeler yapılmıştır.
Çözümlemeler Office Word programına kaydedilmiş ve düzenli aralıklarla araştırmacı tarafından
okunarak her bir okumada kodlamalar oluşturulmuştur ve oluşturulan kodlar bir araya getirilerek
temalar ortaya çıkarılmıştır.
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırma, üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları sorunlara yönelik
öğretmen görüşlerini tespit ederek, yaşanılan sorunları görmek; sorunların çözümü için önerilerde
bulunmak amacını taşımaktadır. Bu amaçla üstün yetenekli çocukların bulundukları sınıflarda
öğretim faaliyeti sürdüren öğretmenler tercih edilmiştir. Öğretmenlerin sorulara verdikleri
cevaplar, kategorileştirilerek incelenmeye çalışılmıştır. Kategoriler belirlenirken araştırmanın alt
amaçları dikkate alınarak verilen cevapların ortak olan yönleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Katılımcılara üstün yetenekli çocukların sınıfta ortaya çıkan belirgin özelliklerini belirlemek
üzere” “Bir öğrencinin üstün yetenekli olduğunu nasıl anlarsınız? Sınıf ortamında ne tür
davranışlar sergiler?” sorusu yönlendirilmiştir. Katılımcıların verdiği cevaplar Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Üstün Yetenekli Çocukların Sınıf Ortamında Ön Plana Çıkan Özellikleri
Tema
İlginç
değişik
sorular

ve

Çabuk
sıkılma
Farklı
açısı

bakış

CONGRESS BOOK

f

%

Örnek Cümle

6

60

“Yaşına göre sorduğu sorular ilginç ve
değişik oluyor” (A2)

8

80

“Derste
konu
çekmeyince
çok
sıkılıyorlar” (A7)

7

70

“Diğer çocuklardan daha farklı
bir bakış açıları var” (A10)
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Hareketlilik

5

50

“Sınıf içinde çok hareketliler,
yerinde duramıyorlar” (A5).

Çabuk
kavrama

9

90

“ Derste anlattığım şeyleri çok
çabuk algılıyor ve
diğer
öğrencilere göre daha çabuk
kavrıyor” (A6)

Çalışmaya katılım gösteren öğretmenlerden biri üstün yetenekli çocukların sınıf
ortamında ön plana çıkan özelliklerine yönelik şu açıklamada bulunmuştur: “Her
konuda fikirleri var ve anlatılanları çok çabuk kavrıyorlar ve diğer öğrencilerden
daha farklı oluyorlar” (A4, Nisan 2021).
Bir başka öğretmen ise görüşünü şu şekilde ifade etmiştir: “ Yorumlama
kabiliyetleri, bakış açıları çok farklı. Hareketli bir yapıları var, soruları ve tavırları
çok farklı. Ders anlatırken çok sıkılıyorlar ve başka şeylerle uğraşmaya
başlıyorlar”(A1, Nisan 2021).
Katılımcılara ikinci olarak “Üstün yetenekli çocukların sosyal ilişkilerine
yönelik gözlemleriniz ve bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir?” sorusu
yöneltilmiştir. Katılımcılar tarafından verilen cevapların temaları Tablo 3’te
sunulmuştur.

Tablo 3. Üstün Yetenekli Çocukların Sosyal İlişkilerinde Karşılaştıkları
Sorunlar
Tema

f

%

Arkadaş
kurmada zorluk

6

60

Yalnızlık

3

30

Uyum problemi

4

40

Küfür vb. sözler

2

20

Çalışmaya katılım gösteren öğretmenlerden biri üstün yetenekli çocukların
sosyal ilişkilerine yönelik gözlemleriyle ilgili şu şekilde ifade vermiştir: “Diğer
çocuklar ile arkadaşlık kurmada zorlanıyor, kendisini sınıftaki çocuklardan üstün
görme durumu olabiliyor ve bu da arkadaşlık ilişkilerine olumsuz yansıyor” (A3,
Nisan 2021).
Bir diğer katılımcı olan öğretmen ise gözlemlerini şu şekilde belirtmiştir:
“Arkadaşlarıyla uyum problemleri olabiliyor. Tabii bunda yetişmenin ailenin etkisi
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vardır genellikle az arkadaş ediniyorlar, kendilerine göre bir düzen ve planları
oluyor.” (A8, Nisan 2021).
Başka bir katılımcı öğretmen de gözlemleriyle ilgili şu ifadelerde bulunmuştur:
“ Genelde yalnız oluyorlar. Çok nadiren bazıları sosyal olabiliyor. Onun da nedeni
sınıfta çalışkan oldukları için diğer arkadaşları ısrarla onun yanında oturmak istiyor.
Bazı öğrencilerde de ilk başlarda küfür davranışları gözlemledim ama sınıfta onların
uyum sağlamaları için etkinlikler yaparak küfür davranışının azalmasını sağladım.
Arkadaşlarıyla kaynaşma gösterdikçe olumsuz davranışları azalıyor.”(A6, Nisan
2021).
Katılımcılara 3. olarak “Genel olarak baktığınızda üstün yetenekli çocuklar sınıf
ortamında ne tür sorunlarla karşılaşmaktadır?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen cevaplar
Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları sorunlar
Tema

f

%

Örnek cümle

Sıkılma

8

80

“İşlenen konuyu tekrar edince çabuk sıkılıyorlar” (A7).

Yerine duramama

5

50

“Sınıfta bazen dolaşmak istiyor, hareket istiyor” (A9).

Zayıf ilişki

6

60

“Bazılarının arkadaşlık ilişkileri zayıf olabiliyor, onları
kolay sorularla derste tutmak zor olabiliyor” (A2)

Uyum problemi

6

60

“Arkadaşları ile uyum sağlamaları sorunlu olabiliyor”
(A4)

Derste uyuma

2

20

“Derste teorik bilgiler anlatıldığında
davranışları görülüyor” (A10)

Yazmak istememe

1

10

“Yazmak yerine hareket
etkinlikler istiyorlar” (A3)

Dikkat dağınıklığı

5

50

“Birden
fazla
soru
toparlayamıyorlar” (A1)

İnatlaşma

3

30

“Bazen anlatılanlara ikna olmuyorlar daha detaylı bilgi
istiyorlar, inatlaşabiliyorlar” (A9)

halinde

uyuma

olabilecekleri

soruyorlar

dikkatlerini

Çalışmaya katılım gösteren öğretmenlerden biri görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: “Sınıf
kalabalık olduğu için her öğrencinin algılaması aynı olmayabiliyor ve anlatılan konu tekrar
anlatılıyor. Sık tekrar olduğunda ise üstün yetenekli çocuklar sıkılıyorlar. Aynı zamanda sorular
ortalama zekadaki öğrencilere göre sorulduğu için onlara basit geliyor”(A5)
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Çalışmaya katılan bir başka öğretmen ise görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: “ Benim
dersim uygulamalı bir ders olduğu için bazen sıkılabiliyorlar gereksiz buluyorlar onu memnun
etmek zor olabiliyor” (A6)
Katılımcılara 4. olarak “Sınıflarda verilen eğitim göz önüne alındığında üstün yetenekli
çocukların verilen eğitime uyum sağlama durumları nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcı
öğretmenler tarafından verilen bazı yanıtlar şu şekildedir:
“ Ders anlatırken her öğrenci düzeyine uygun anlatım olduğu için öğrenci sıkılabiliyor ve
genelde konuları önceden araştırıp geliyor. Aynı zamanda temel düzey soruları basit gelip derse
ilgisi azalıyor dikkatini derste tutmak zorlaşabiliyor” (A2, Nisan 2021).
“Şuanda dersine girdiğim öğrencim ile sıkıntı yaşamadım, verdiğim görevleri yerine
getiriyor uyum sağlıyor ama daha önce çalıştığım okulda bir öğrencim vardı o benim dersimi çok
basit görüyordu ve verdiğim sorumlulukları yerine getirmiyordu. Resim yapmak istemiyordu ve
bu konuda benimle inatlaşıyordu. Onunla baya bir uyum sıkıntısı çektik” (A8, Nisan 2021).
4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada üstün yetenekli çocukların diğer çocuklara göre sınıf ortamında sergiledikleri
farklı davranışlar ve bu davranışların ortaya çıkardığı sorunlar araştırma konusu olmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre çalışmaya katılan öğretmenler üstün yetenekli çocukların sınıf
ortamında ön plana çıkan özelliklerini ilginç ve değişik sorular sorma, çabuk sıkılma, farklı bakış
açısı, hareketlilik ve çabuk kavrama gibi davranışlarla açıklamaktadırlar. Bu davranışların bir
kısmı literatürdeki bilgilerle örtüşmektedir. Metin’e (1999) göre üstün yetenekli çocuklar genel
olarak çok hızlı öğrenirler; problem çözme, analiz sentez yapma gibi üst düzey becerilere
sahiptirler.
Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre katılımcı öğretmenler üstün yetenekli çocukların
sosyal ilişkilerinde karşılaştıkları problemleri arkadaş kurmada zorluk, yalnızlık, uyum problemi,
küfür vb. sözler olarak açıklamaktadırlar. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde sosyal ilişkilerine
yönelik örtüşen ve zıt düşen bilgilere rastlanılmıştır. Marland’a (1972) göre üstün yetenekli
çocukların olağandışı özelliklere sahip olmaları, erken yaşlardan itibaren sorunlara sebep olabilir.
Yapılan etkinlikleri yönetmeye çalışırken veya değişik fikirlere sahip oldukları için diğer
çocukların destek ve onayını yitirebilirler; sorunlu akran ilişkileri daha çok okul öncesi gruplarında
sık görülen bir durumdur. Bildiren (2018) ise üstün yetenekli çocukların sosyal ilişkilerinde nazik
davrandığını, arkadaş edinmede başarılı olduklarını, dostluklarının uzun sürdüğünü ve yaşıtlarıyla
iyi iletişim kurabildiklerini belirtmiştir. Buradan yola çıkıldığında her üstün yetenekli çocuğun
sosyal ilişkilerinin birbiriyle aynı olmadığı; kimileri arkadaşlık ilişkilerinde uyum sağlayıcı
olabilirken kimisinin ise akranlarıyla ilişki kurmada sorun yaşadığı görülmektedir.
Yapılan araştırmanın sonucunda üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları
sorunlar olarak; sıkılma, yerinde duramama, zayıf ilişki, uyum problemleri, derste uyuma, yazı
yazmak istememe, dikkat dağınıklığı ve inatlaşma gibi sonuçlara ulaşılmıştır. İnci (2014) bu
bilgilere destekleyici olarak üstün yetenekli çocukların derste uyuklama, söz almadan konuşma,
arkadaşlarını rahatsız etme gibi davranışlarını hafif şiddetli problemler olarak belirtmiştir. Aynı
zamanda derse karşı ilgisiz kalması, sınıfta dolaşmak istemesi, ısrarcı ve inatçı davranışların da
karşılaşılan diğer problemler olduğunu belirtmektedir.
Üstün yetenekli çocukların sınıfta verilen eğitime uyum sağlama yeteneklerine bakıldığında
ise kimi öğrencinin derste verilen görevleri yerine getirerek dersin düzenini aksatmadan ve derse
katılım göstererek uyum sağladığı görülürken kimi öğrencilerin ise anlatılan derslerin ortalama
zekaya sahip öğrencilere yönelik olmasından dolayı sıkılma davranışları gösterdiklerini ve derse
karşı ilgilerinin dağılabildiği görülmektedir. Konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada üstün
yetenekli çocukların ders sırasında gürültü yapma/konuşma, dersi dinlememe, derse karşı
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ilgisizlik, öğretmenin sözünü kesme gibi sergiledikleri davranışların; sınıfta verilen eğitime uyum
sağlayamama yönündeki davranışlar olduğu bulunmuştur (Aydın, 2001).
Bu araştırma için yapılan görüşmeler ve elde edilen bilgiler çerçevesinde üstün yetenekli
çocukların sınıf ortamında yaşadıkları sorunların giderilmesi ya da en aza indirilmesine yönelik
birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler şunlardır;
1. Araştırmada daha çok üstün yetenekli çocukların sınıf ortamında karşılaştıkları sorunlara
odaklanılmıştır. Bunun yanında karşılaşılan sorunların temel nedenlerine de
odaklanmanın araştırmaya zenginlik katarak yeni boyutlar kazandıracağı
düşünülmektedir.
2. Konuyla ilgili çalışma yapacak araştırmacıların, üstün yetenekli çocukların sınıf içinde
yaşadığı sorunların ailevi yönüne de odaklanması ve aileleri de çalışmaya dahil
etmesinin bundan sonraki araştırmalar için önemli olduğu düşünülmektedir.
3. Araştırmaya katılan katılımcıların yalnızca öğretmenlerden oluşmayıp, okul psikolojik
danışmanlarının da gözlemleri ve önerilerinin dikkate alınması gerektiği
düşünülmektedir.
4. Her ne kadar araştırmada üstün yetenekli çocukların karşılaştığı sorunlar ve problemli
davranışlara odaklanılmış olsa da bu çocukların farklı düşünmeleri, olaylara yönelik
farklı bakış açılarına sahip olmaları bir problem olarak görülmemeli, aksine bunların
geliştirilmesi yönünde neler yapılabileceğiyle ilgili çalışmalara yer verilmesi
gerekmektedir.
5. Araştırmada örneklemin sınırlı olması ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek örnekleme
hatalarının engellenebilmesi adına araştırmanın örneklemi genişletilerek benzer
araştırmaların yapılabileceği düşünülmektedir.
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SEMBOLİK ÇERÇEVEDE OKUL MÜDÜRÜ MAKAM ODALARINI ANLAMAK

Tamer Sarı
Pamukkale Üniversitesi
https://orcid.org/0000-0003-3752-9277
ÖZET
Sembolik

çerçeve

insanların

içinde

yaşadıkları

çevrenin

karmaşık

yapısını

nasıl

anlamlandırdıklarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Semboller, içinde yaşadığımız anlam
sistemlerinin veya kültürlerin temel yapı taşlarıdır. Sembolik çerçeve kuramına göre önemli olan
ne olduğundan çok ne anlama geldiğidir. Belirsizlik ve anlaşılmazlık durumunda insanlar
öngörülebilirliği artırmak, yönelimleri belirlemek, umut ve inanç oluşturmak için sembollerden
yararlanırlar. Bu kapsamda okul müdürlerinin makam odalarının fiziki düzeni ve tefrişatının
oluşturulması için kullanılan semboller okul kültürünün önemli bir parçasını oluşturur. Bu nitel
çalışmanın amacı okul müdürlerinin makam odalarının sembolik çerçevede incelenerek kullanılan
sembollerin müdürler tarafından nasıl algılandığını anlamaya çalışmaktır. Çalışmada nitel
araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanması için
doküman incelemesi (yasal metinler ve literatür) görüşme (yarı yapılandırılmış görüşme soruları)
ve gözlem (araştırma kapsamında geliştirilen betimleyici ve yansıtıcı notlardan oluşan gözlem
formu) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu farklı okul kademelerinde görev yapan altı okul
müdüründen oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre sembolik çerçeve kapsamında okul
müdürlerinin makam odaları için üç boyut (İletişim, Temsil ve Algı Oluşturma) belirlenmiştir.
İletişim boyutu okul müdürü ile konukları (öğretmen, öğrenci, veli) arasındaki iletişimin yönünü
ve gücünü belirler. Temsil boyutu okul müdürlerinin kamu çalışanı olmalarının getirdiği
belirleyicileri kapsar. Algı oluşturma boyutu okul müdürünün odasında bulundurduğu kişisel
sembollerle konuklarında oluşturmak istediği algıyı içerir. Sonuç olarak okul müdürlerinin makam
odalarının okul kültürünü yansıtması ve iletişimin yönlendirilmesi bakımından incelenebileceği ve
sembolik çerçevede değerlendirilmesinin okul müdürlerinin yönetim süreçlerine katkı sağlayacağı
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Okul kültürü, sembolik çerçeve, makam odası.
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UNDERSTANDING THE SCHOOL PRINCIPAL'S OFFICE ROOMS IN SYMBOLIC
FRAME
ABSTRACT
The symbolic framework focuses on understanding and explaining how people make sense of the
complex structure of the environment in which they live. Symbols are the basic building blocks of
meaning systems or cultures around people. According to symbolic frame theory, what is most
important is not what happens but what it means. In situations of uncertainty and ambiguity, people
use symbols to increase predictability, identify orientations, and build hope and belief. In this
context, the symbols used for the physical arrangement and furnishing of the office rooms of the
school principals constitute an important part of the school culture. The purpose of this qualitative
study was to examine the office rooms of school principals in a symbolic framework and to try to
understand how the symbols used were perceived by the principals. In the study, phenomenology
design, one of the qualitative research methods, was used. Research data were collected using
document review (regulations and literature), interview (semi-structured interview questions) and
observation (observation form consisting of descriptive and reflective notes developed within the
scope of the research). The study group of the research consists of six school principals working
in schools at different levels. According to the research findings, three dimensions
(Communication, Representation and Creating Perception) were determined for school principals'
office rooms within the scope of the symbolic framework. The communication dimension
determines the direction and strength of the communication between the school principal and the
guests (teachers, students, parents). The representation dimension covers the determinants of
school principals being public employees. The dimension of creating perception includes the
perception that the school principals want to create in their guests with the personal symbols they
keep in their rooms. As a result, it has been understood that the office of school principals can be
examined in terms of reflecting school culture and directing communication, and evaluating it in
a symbolic framework will contribute to the management processes of school principals.
Keywords: School culture, symbolic framework, principal office.
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LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENİMİ İLE İLGİLİ
İNANÇLARI
Cahit TAŞDEMİR
Bitlis Eren Üniversitesi
– ORCID ID: 0000-0002-0986-8098

ÖZET
Matematik, toplum hayatının her alanında ve her yerde mevcuttur. Günlük yaşam ile ilgili
karşılaşılan problemleri çözmek için bir matematik bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, önemi
ve yararlarına rağmen genel olarak pek çok kişi tarafından hoşlanılmayan bir ders olarak
görülmektedir. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin çoğunluğunun olumsuz tutum ve inançları
nedeniyle matematiği zor ve sıkıcı bulduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bu çalışmada lise
son sınıf öğrencilerinin matematiği öğrenme, matematiğin faydası, cinsiyet farklılığı ve öz-yeterlik
hakkındaki inançlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç için araştırmanın verileri, Kele (2014)
tarafından yapılan çalışmada kullanılan anket ile toplanmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim-öğretim yılının
güz döneminde yapılmıştır. Çalışmada karma yöntem yaklaşımı modeli kullanılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubu, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir ilin yaklaşık seksen bin nüfuslu bir ilçenin
ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında okuyan toplam 201 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada elde
edilen veriler SPSS 22.0 paket programından faydalanarak bilgisayara aktarılmış, frekans ve yüzde
değerleri hesaplanarak değerlendirmeler yapılmıştır.Verilerin analizi sonucunda; öğrencilerin matematik
öğrenme ile ilgili bazı pozitif ve negatif algılara sahip oldukları tespit edilmiştir. öğrencilerin matematiği
daha iyi yapmak ve bilmek için mantıklı bir çalışmanın gerekli olduğu, özgün düşünce ve yaratıcılık için
matematiğin önemli olduğu, matematik öğreniminde fikir ve düşüncelerin akranlarıyla veya kendi
gruplarıyla paylaşmanın önemi konusunda hem fikir oldukları belirlenmiştir. Yine öğrenciler daha iyi bir
düşünceye, bir çok iş ve mesleğe atanmak ve gelecekte iyi bir kariyere sahip olmak için matematik
öğrenmenin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Erkeklerin matematikte kadınlardan daha iyi olduğu inancı
konusunda her iki cinsiyet de benzer görüşlere sahip olduğu, ancak çok az sayıda kız ve erkek öğrenciler
bu görüşe katılmadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrenciler matematikte iyi olduklarını ve sevdiklerini,
ileri düzeyde matematik yapmak için gereken türden bir zihne sahip olduklarını ve matematikten
korkmadıklarını ve pes etmedikleri gibi olumlu bir inanca sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Lise öğrencileri, matematik öğrenimi, inançlar
Abstract
Beliefs of Senior High School Students About Learning Mathematics
Mathematics is present everywhere and in all areas of social life. A knowledge of mathematics is
needed to solve problems related to daily life. However, despite its importance and benefits, it is
generally seen as a disliked lesson by many. Studies have revealed that the majority of students
find mathematics difficult and boring due to their negative attitudes and beliefs. Therefore, this
study was conducted to determine the beliefs of senior high school students about learning
mathematics, the usefulness of mathematics, gender difference, and self-efficacy. For this purpose,
the data of the research were collected with the questionnaire used in the study conducted by Kele
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(2014). The research was conducted in the fall semester of the 2020-2021 academic year. The
mixed method approach model was used in the study. The study group of the research consists of
a total of 201 students studying in the last year of secondary education in a town with a population
of approximately eighty thousand in a province in the Eastern Anatolia Region. The data obtained
in the research were transferred to the computer using the SPSS 22.0 package program, and the
frequency and percentage values were calculated and evaluated. As a result of the analysis of the
data; It has been determined that students have some positive and negative perceptions about
learning mathematics. It was determined that students agreed on the importance of logical work in
order to do and know mathematics better, that mathematics is important for original thinking and
creativity, and the importance of sharing ideas and thoughts with their peers or their own groups
in mathematics learning. Again, students stated that it is necessary to learn mathematics in order
to have a better idea, to be assigned to many jobs and professions and to have a good career in the
future. It has been determined that both genders have similar views on the belief that men are better
at mathematics than women, but very few female and male students do not agree with this view.
In addition, it was concluded that the students have a positive belief that they are good at and like
mathematics, that they have the kind of mind needed to do advanced mathematics, and that they
are not afraid of mathematics and do not give up.
Keywords : High school students, mathematics learning, beliefs
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDEKİ SINIF İÇİ ÖĞRETİM
UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Halil Taş
Milli Eğitim Bakanlığı
– 0000-0002-5219-1123

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin Hayat Bilgisi dersinde kullandıkları sınıf içi öğretim
uygulamalarını mercek altına almaktır. Bu amaçla, öğretmenlerin Hayat Bilgisi dersinin giriş,
gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi öğretim uygulamalarına yer verdikleri, bu öğretim
uygulamalarını nasıl kullandıkları ve öğrenme-öğretme sürecinde kullandıkları ve kullanmadıkları
öğretim uygulamalarının nedenlerinin neler olduğu sorularına yanıt aranmıştır. Çalışma, nitel
araştırma desenlerinden durum çalışması desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemiyle belirlenen ve ilkokul
üçüncü sınıfları okutan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak,
araştırmacı tarafından geliştirilen gözlem formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmıştır. Araştırma sürecinde gözlem ve görüşme yoluyla toplanan veriler, içerik analizi ve
betimsel analiz teknikleriyle analiz edilmiştir. Çalışmada öğretmenlerin dersin giriş bölümünde en
çok dikkat çekme ve güdüleme uygulamalarına yer verdikleri, hedeften haberdar etme
uygulamalarına az, önkoşul öğrenmeleri hatırlatma amacına yönelik uygulamalara ise hiç yer
vermedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin dersin gelişme bölümünde daha çok düz
anlatım ve soru cevap yöntemlerini kullandıkları, ağırlıklı olarak kullandıkları öğretim
teknolojisinin/materyalinin etkileşimli tahta ve ders kitabı olduğu, öğrenme-öğretme sürecinde en
çok etkin katılım, ipucu ve dönütlere yer verdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin dersin
sonuç bölümünde en çok yer verdikleri uygulamanın özetleme, en az yer verdikleri uygulamanın
ise değerlendirme olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, hizmet öncesinde
öğretmenlere dersin giriş, gelişme ve sonuç aşaması etkinlikleri hakkında uygulamalı eğitim
verilmesi, öğretmenlerin öğretim yöntem ve teknikleri ile materyal geliştirme ve kullanma
konularında etkili hizmetiçi eğitimlerden geçirilmeleri, öğretmenlere etkili zaman yönetimi
konusunda sonuç alıcı eğitimler verilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sınıf öğretmeni, Hayat Bilgisi, Öğretim uygulamaları, İlkokul
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ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE
ADALET DEĞERİNE İLİŞKİN TUTUMU1

Serdar Yeşil1 ,Gürol Zırhlıoğlu2 ,Ahmet Yayla3
1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ,– 0000-0002-6307-175X
2

3

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,0000-0001-8687-1349

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,0000-0002-5021-6649

ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, ilk ve ortaokullarda sosyal bilgiler derslerini veren öğretmenler ile
gelecekte verecek olan öğretmen adaylarının adalet değerine yönelik tutumlarının belirlenmesidir.
Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında, Van ili merkezindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri
ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören sınıf eğitimi ve sosyal
bilgiler eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından
geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Adalet Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen
ve öğretmen adaylarının en az “Adalet ile ilgili konuları sıkıcı bulurum” görüşünü tercih ettikleri
görülmektedir. Bu durum katılımcıların adalet değerine ilgi duyduğunu göstermektedir.
Öğretmenlerin, öğretmen adaylarına göre adalet değeri hakkında anlamlı bir farkla daha olumlu
tutum içerisinde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen ve öğretmen adaylarının adalet değerine
yönelik tutumlarının, okuduğu kitap türüne göre anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir.
Değerlerin, yaşanarak ve hissedilerek öğrenilebileceği gerçeğinden hareketle, drama, rol oynama,
oyun, araştırma, benzetim gibi öğrenenleri aktif kılan ve eğlendirici eğitim yöntemlerine ağırlık
verilebilir. Ayrıca adalet temalı kitap, dergi gibi yayınları incelemeleri sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen, öğretmen adayı, sosyal bilgiler, değer, adalet, tutum

Bu çalışma Serdar Yeşil’in “Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersinde Adalet Değeriyle İlgili
Algı ve Tutumları” adlı doktora tez çalışmasının bir bölümünden üretilmiştir.
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ATTITUDE OF TEACHERS AND PROSPECTİVE TEACHERS TOWARD THE
VALUE OF JUSTICE IN SOCIAL STUDIES COURSE

ABSTRACT
The main purpose of this study is to determine the attitudes of teachers who teach social studies
courses in primary and secondary schools and prospective teachers who will teach them in the
future. Survey model was used in this study. The population of this study consists of classroom
and social studies teachers working in primary and secondary schools in the city center of Van in
the 2019-2020 academic year, and students of elementary education and social studies
education at Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Education. The data of the study were
collected by using “Personal Information Form” and “Justice Attitude Scale” developed by the
researcher. Parametric tests were used in the analysis of data collected with scale forms. It is
seen that teachers and prospective teachers prefer the view that "I find the subjects related to
justice boring" at least. This shows that the participants are interested in the value of justice. It was
determined that the teachers had a more positive attitude about the value of justice with a
significant difference compared to the prospective teachers. In addition, it was determined that the
attitudes of teachers and prospective teachers towards the value of justice differed significantly
according to the type of book they read. Based on the fact that values can be learned by
experiencing and feeling, educational methods such as drama, role playing, games, research and
simulation that make learners active and entertaining can be emphasized. In addition, they can be
provided to review publications such as books and magazines with the theme of justice.
Keywords: teacher, prospective teacher, social studies, value, justice, attitude
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ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE
ADALET ALGISI1

Serdar Yeşil1 , Ahmet Yayla2 ,Gürol Zırhlıoğlu3
1

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ,– 0000-0002-6307-175X

2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,0000-0001-8687-1349

3

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,0000-0002-5021-6649

ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, ilk ve ortaokullarda sosyal bilgiler derslerini veren öğretmenler ile
gelecekte verecek olan öğretmen adaylarının adalet değerine yönelik algılarının belirlenmesidir.
Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın modeli sıralı açıklayıcı desendir. Bu araştırmanın
evrenini, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Van ili merkezindeki ilk ve ortaokullarda görev yapan
sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde
öğrenim gören sınıf eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır.
Araştırmanın nicel boyutunda uygun örnekleme yöntemi, nitel boyutunda ise maksimum çeşitlilik
örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen
“Kişisel Bilgi Formu”, “Adalet Algısı Ölçeği” ve “Yarı “Yapılandırılmış Görüşme Formu”
kullanılarak toplanmıştır. Ölçek formları ile toplanan nicel verilerin analizinde, parametrik testler
kullanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutundaki verilerin analiz edilmesinde içerik çözümlemesi
tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına bakıldığında, öğretmen ve öğretmen
adaylarının adalet değerine ilişkin algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın
nitel sonuçları incelendiğinde, öğretmen ve öğretmen adaylarının `adalet ve adaletli birey"
olgularını en çok “hakkaniyet/hakkaniyetli olma” ile ilişkilendirdikleri belirlenmiştir.
Katılımcıların kendilerini genelde adaletli olarak değerlendirdikleri, adaletli olmadıklarını ya da
olamadıklarını düşünen katılımcıların ise bu şekilde düşünmelerini; insanlarla ilişkilerinin
bozulmasını istememe, zarar görme kaygısı, karşıdaki kişinin de adaletli olmaması gibi nedenlerle
açıkladıkları tespit edilmiştir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının adalet değeri konusunda doğru
beslenebilmelerini temin etmek üzere, adalet değeri ve eğitimi odaklı eser üretme ve yayın
çalışmalarına gidilmesi sağlanabilir. Öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin adalet değerine yönelik
algılarını belirlemeyi amaçlayan karşılaştırmalı araştırmalar yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: öğretmen, öğretmen adayı, sosyal bilgiler, değer, adalet, algı
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TEACHERS AND PROSPECTIVE TEACHERS PERCEPTION OF JUSTICE IN
SOCIAL STUDIES COURSE
ABSTRACT
The main purpose of this study is to determine the perceptions of teachers who teach social studies
courses in primary and secondary schools and prospective teachers who will teach them in the
future. The model of this study, in which mixed method was used, is the sequential explanatory
design. The population of this study consists of classroom and social studies teachers working in
primary and secondary schools in the city center of Van in the 2019-2020 academic year, and
students of elementary education and social studies education at Van Yüzüncü Yıl University,
Faculty of Education. Convenience sampling method was used in the quantitative dimension of
the study and maximum variation sampling method was used in the qualitative dimension. The
data of the study were collected by using “Personal Information Form”, “Justice Perception Scale”,
and “Semi-structured İnterview Form” developed by the researcher. Parametric tests were used in
the analysis of quantitative data collected with scale forms. Content analysis technique was used
to analyze the data in the qualitative dimension of the study. Considering the quantitative results
of the study, it was determined that the perceptions of teachers and prospective teachers concerning
the value of justice are at high level. When the qualitative results of the study were examined, it
was determined that teachers and prospective teachers mostly associated the phenomena of “justice
and fair individual” with `fairness/to be fair". It was found that the participants generally consider
themselves to be fair and the ones, who think that they are not or could not be fair, explain the
reasons such as not wanting to deteriorate relations with people, worrying about being harmed,
and the others’ not being fair. In order to ensure that teachers and prospective teachers are educated
correctly on the value of justice, studies and publications may be produced based on the value of
justice and its education. Comparative studies can be conducted to determine the perceptions of
teachers, students and parents towards the value of justice.
Keywords: teacher, prospective teacher, social studies, value, justice, perception
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ÖZ
YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Hüseyin ÇETİN 1, Dr. Öğr. Üyesi Gülşah TURA2
1
2

Kocaeli Üniversitesi ,0000-0002-1839-8489

Kocaeli Üniversitesi,0000-0002-0611-7993

ÖZET
Günümüzde halen devam etmekte olan Covid-19 Pandemisi, yalnızca sağlık alanında değil
uluslararası boyutta bir çok sosyal ve beşeri problemin doğmasına neden olmuştur. Pandemi
sürecinin ilk günlerinden günümüze kadar süren en büyük sorunlardan birisi de şüphesiz, eğitimöğretim faaliyetleridir. Yine her ülkenin eğitim-öğretim faaliyetleri konusunda farklı
uygulamalarının olduğunu görmekle birlikte genel uygulamanın ‘uzaktan eğitim’ sistemi olduğu
görülmüştür.
Ülkemiz canlı ders uygulamaları adıyla uzaktan eğitim sürecini isimlendirmiştir. Canlı dersler
öğretmenlerin de daha önce alışık olmadığı ve teknik anlamda zorlandıkları birçok detayı
barındırmaktadır. Bu süreçte dijital yeterliği yüksek öğretmenler daha hızlı adaptasyon sağlarken
diğer öğretmenlerin alışma süreci daha uzun sürmüştür. Sınıf ortamından uzaktan eğitim
marifetiyle canlı ders odalarına geçen öğretmenler bazıları bu yeni durumla baş etmesini bilmiş;
bazıları ise yardım ve destek almaksızın süreci yürütememiştir. Bu durum, öz yeterlik kavramını
öne çıkarmıştır.
Öz yeterlik, bireyin karşılaşabileceği güçlüklerde, olayın üstesinden gelip gelemeyeceğine ilişkin
kendine duyduğu inanç, kendi hakkındaki yargısıdır (Senemoğlu, 2015: 234).
Başarılı olacağını düşünen öğretmenler çok daha hızlı bir öğrenme sürecine girerek eksiklerini
tamamlama yönünde çalışmışlardır. Öz yeterliği düşük olup bu işin altından kalkamayacağını
düşünen öğretmenler ise etrafından sürekli destek arayarak süreci yürütmek durumunda kalmıştır.
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik öz yeterlilikleri incelenmektedir.
Katılımcılara google form üzerinden Sarıkaya’nın Türkçeye uyarladığı ‘Öğretmen Özyeterlik
Ölçeği’ uygulanmıştır. Veriler Spss programına aktarılmış ve aşağıda belirtilen alt problemlere
cevap aranmıştır.
1- Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlikleri hangi düzeydedir?
2- Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik düzeyleri;
- cinsiyet,
- yaş,
-mesleki kıdem,
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-çalışılan kurum türü,
- mezun olunan fakülte,
-öğrenim durumu,
-öğrenci sayısına göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
Anahtar Kelimeler : Pandemi, Uzaktan Eğitim, Özyeterlik
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DERS KİTABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Özlem ÇEVİK1 , Hayriye SOYALP2
1
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ,- ORCID ID:0000-0002-4637-2147
2
Van Hacı Ömer Sabancı Ortaokulu, - ORCID ID:0000-0002-0557-6004

ÖZET
Ders kitapları eğitim programlarının hedeflerini gerçekleştirmede en yaygın kullanılan
materyallerdir. Ders kitapları arasında metinsel yönü ağırlıklı olan Türkçe ders kitapları
hedefleri gerçekleştirmede sağladığı katkının yanı sıra eğitim programlarının içerik
öğesini yansıtmada da önemli bir role sahiptir. Bu nedenle Türkçe ders kitaplarını içerik
yönüyle incelemek önemlidir. Dolayısıyla bu araştırmanın amacı 2019 yılında
güncellenen 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nı öğretmenlerin görüşlerinden yararlanarak
değerlendirmektir. Bu araştırma nitel bir çalışma olup olgu bilim desenine göre
tasarlanmıştır. Araştırmada çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme
yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu
2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı farklı
ortaokullarda görev yapan ve 5. sınıf Türkçe ders kitabını kullanan 26 Türkçe öğretmen
oluşturmuştur.

Araştırma

verileri,

araştırmacılar

tarafından

geliştirilen

yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizi
için betimsel analiz ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda,
öğretmenler kitapta yer alan metin sayısının yeterli ve metinlerin anlaşılır olduğunu
belirtmiştir. Ayrıca metinlerin genel olarak öğrenci seviyesine uygun olduğunu
söylemişlerdir. Fakat öğretmenler, uzun metinlerin öğrenci tarafından anlaşılmadığını bu
nedenle de öğrenci seviyesine uygun olmadığını açıklamışlardır. Öğretmenler dilbilgisine
yönelik etkinliklerin az olmasını bir sınırlılık olarak açıklamışlardır. Liseye geçiş sınavı
ve bursluluk sınavına yönelik etkinliklerin olmamasını kitaptaki bir sınırlılık olarak dile
getirmişlerdir. Öğretmenlere göre kitabın bir diğer sınırlılığı ise temalardaki etkinlik
sayısının çok olmasına rağmen çeşitli olmaması ve etkinliklerin birbirini tekrar etmesi
öğrencilerin ders esnasında sıkılmasına neden olmaktadır. Öğretmenler, dilbilgisine
yönelik daha fazla etkinliğe yer verilmesini, etkinliklerin çeşitlendirilmesini, sınav
sisteminin öğrencilerin bilişsel süreç becerilerine odaklandığı için bu yönde metinlerin ve
etkinliklerin kitapta yer almasını önermişlerdir.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE OKUL
TÜKENMİŞLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Cemalettin YİĞİT1- Prof. Dr. Hatice KUMCAĞIZ2
Psikolojik Danışman, MEB , ORCID ID: 0000-0003-0639-2394
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik
2
Danışmanlık Ana Bilim Dalı, ORCID ID: 0000-0002-0165-3535
1

ÖZ
Öğrencilerin yoğun ders programı, sınavlar ve ailenin yüksek beklentileri gibi nedenlerden dolayı kaygı
yaşayabileceği ve bu kaygının da öğrencileri tükenmişlik durumuna sevk edebileceği düşünülmektedir.
Aynı zamanda bu öğrencilerin akademik erteleme düzeyleri de bu durumda etkilenebilecektir. Bu bağlamda
yapılan araştırmada lise öğrencilerinde akademik erteleme davranışları ile okul tükenmişlik düzeyleri
arasındaki ilişkinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim durumu ve baba eğitim durumu değişkenleri
açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında
çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören, farklı sınıf düzeylerindeki 307 öğrenci oluşturmaktadır.
Veriler Sperman korelasyonu, t testi, Mann Whitney U testi ve Anova testi ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonucunda, öğrencilerin okul tükenmişliği ve akademik erteleme davranışları arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğu gözlenmiştir. Ayrıca okul tükenmişliği ve akademik erteleme davranışları açısından cinsiyete göre
ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Aynı zamanda okul tükenmişlik
düzeyleri anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılık gösterirken akademik erteleme davranışları
açısından anne ve baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılaşmanın gözlenmediği sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre sonuçlar tartışılmış ve gelecek araştırmalar için önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Tükenmişlik, Öğrenci Tükenmişliği, Akademik Erteleme Davranışları, Lise
Öğrencilerinde Tükenmişlik, Akademik Erteleme
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMİC PROCRASTINATION
AND SCHOOL BURNOUT OF HIGH SCHOOL STUDENT

ABSTRACT
It has been estimated that students may have anxiety due to reasons such as busy curriculum, exams and
high expectations of the family, and this situation may lead students to burnout. At the same time, the
academic procrastination levels of these students may also be affected in this case. The purpose of this
study is to examine the relationship between academic procrastination and school burnout levels of high
school students in terms of the variables of gender, grade level, and education level of parents. The sample
of this research consists of 307 students at diffent grade levels studying at various secondary education
institutions in the 2020-2021 academic year. The data were analyzed using Spearmen’s rank correlation, t
test, Mann-Whitney U test and ANOVA test. As a result of the research, it was observed that there was a
significant relationship between school burnout and academic procrastination of the students. Additionally,
it as determined that school burnout and academic procrastination did not significantly vary according to
gender and grade level. Furthermore, it was concluded that while the education level of parents showed a
significant difference in terms of school burnout, it did not show any significant difference in terms of
academic procrastination. The results were discussed according to the research findings and
recommendations were made for future research.
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Key Words: Burnout, Student Burnout, Academic Procrastination Behaviours, Burnout in High School
Students, Academic Procrastination
GİRİŞ
Ülkemizde eğitimin bir kademesinden diğer kademesine geçişler sınava bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
Bu süreç zorlayıcı, bireyi yıpratan, rekabete odaklı bir süreçtir. Öğrencilerin bu süreç sırasındaki rekabeti
kendi aralarındaki rekabetle sınırlı kalmamakta; aileler, okullar ve öğretmenlerin aralarına kadar
yayılmaktadır. Fakat sınav kaygısı ve bunun baskısı sınav anında değil daha erken dönemlerde öğrencilere
yüklenecek akademik yüklerinde artışa neden olmaktadır. Yüksek eğitim başarı beklentisi ve baskısı
öğrencileri strese yönlendiren yaşantıların içine sokmakta ve bu da tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır
1 .
Sınava yönelik bir sistemde öğrencilerin kişisel beklentilerine ek ayrıca aile ve öğretmenlerin beklenti ve
baskılarının da eklenmesiyle öğrencilerde zorlayıcı birtakım stres ve tükenmişlik belirtilerinin ortaya
çıkmasına neden olabilmektedir.
Sınav merkezli sistemde öğrenciler sınavlardan ayrı olarak eğitim ve kariyer planlamasına yapabilme
olanağına sahip değildir 2. Bu nedenle akademik gelişimlerini çok yönlü olarak geliştirmeleri gerekirken,
tek yönlü olarak yetişen kişiler haline getirmektedir. İlköğretim döneminde bireyin kişilik gelişiminin
temellerini oluşturması gerekirken travmatik süreçten ötürü rekabetçi, başarıdan arınmış kırılgan bir
içerikle hırs yüklenmiş yarışçı bir duygu içerisinde sosyal ortamdan soğumuş kendini düşünen bireyler
olarak hayata adım atmaktadırlar1.
Bu durumun öğrencilere öğrenci tükenmişliği yaşattığı ve akademik erteleme düzeylerini etkilediği
düşünülmektedir. Bu çalışmada da bu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmiştir. Öğrencilerin yoğun
ders programı, sınavlar ve ailenin yüksek beklentileri gibi nedenlerden dolayı kaygı yaşayabileceği ve bu
kaygının da öğrencileri tükenmişlik durumuna sevk edebileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda bu
öğrencilerin akademik erteleme düzeyleri de bu durumda etkilenebilecektir. Bu nedenle bu araştırmada
öğrenci tükenmişliği ve akademik erteleme düzeyi arasındaki ilişki incelenmiştir.
Akademik erteleme düzeyi ile öğrenci tükenmişliği değişkenlerinin arasında bir ilişki olup olmadığı bu
araştırmada incelenmek istenen temel noktadır. Bu değişkenler korelasyonel yöntem kullanılarak
incelenmek istenmektedir. Aynı zamanda cinsiyet, sınıf düzeyi (9,10,11,12. sınıf), öğrenim görülen lise
türü, anne öğretim düzeyi ve baba öğretim düzeyi gibi karıştırıcı değişkenlerin araştırmaya konu olan diğer
değişkenleri anlamlı bir şekilde etkileyip etkilemediği de belirlenmek istenmektedir.
Bu nedenle araştırmanın amacına uygun olarak araştırma sorusu “Lise öğrencilerinin akademik erteleme
davranışları ile okul tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklinde oluşturulmuştur
ayrıca alt problem soruları ile araştırmada merak edilen diğer noktalar aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Literatür incelendiğinde öğrenci tükenmişliği ile alakalı olarak yapılan araştırmaların daha çok
tükenmişliğin seviyesini belirlemeye yönelik olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında öğrenci tükenmişliği
ve akademik erteleme düzeyi arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalara pek rastlanmamaktadır, bu
nedenle çalışmanın literatüre katkıda bulunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Toplumsal bir varlık olan insan, belli bir rolde, statüde ve ekonomik güçde bulundurmak için girdiği iş
yoğunluğu, sağlıksız çalışma koşulları, bireyler arası çatışmalar gibi etkenler nedeniyle fiziksel ve ruhsal
düzeyde bazı güçlükler yaşamaya başlamaktadır. Bu süreçte psikolojik olarak zorlanmakta, enerjisi
azalmakta ve yıpranabilmektedir2.
Tükenmişlik kavramını ilk olarak 1974 yılında öne süren Herbert Freudenberger’dir. Ancak kavramın
yaygınlaşmasında Maslach’ın önemli katkısı olmuştur. Fredenberger tükenmişliği “aşırı zorlanma,
1 Caner Şener, Lise öğrencilerinde okul tükenmişliğinin yordayıcısı olarak mizah tarzlarının ve beş faktör kişilik özelliklerinin
incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin 2018.
2 Bülent Gündüz, Burhan Çapri ve Zafer Gökçakan, “Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi”, Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 2012, ss. 38-55.
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uzun süreli stres yaşantısı ve yıpranma sonucu ortaya çıkan başarısızlık, bireyin enerjisi ve potansiyel gücü
ile ilgili tükenmişlik duygusu” şeklinde tanımlamaktadır 3. Stres faktörünün yoğun olduğu ortamlarda
çalışan bireylerin yaşam doyumu ve tükenmişlik düzeyleri olumsuz yönde etkilenir 4. Tükenmişlik
özellikle, kişinin olumlu bir performans gösterdiği halde buna bağlı olarak uygun bir geri dönüt alamadığı
veya takdir edilmediği ve bunu da kabul edemediği zamanlarda ortaya çıkar. Bu, öğrenciler açısından da
geçerlidir. Öğrencinin mevcut çalışmaları sonucunda yeterli takdir ve desteği alamaması tükenmişliğin
yaşanmasında önemli bir faktör olabilir.
Sonuç olarak, olumsuz kendilik imajına sahip olan kişilerin, zorlu hayat koşulları ve stres ile yeterince başa
çıkamamaları tükenmişlik yaşamalarına sebep olmaktadır. Ayrıca işinde hırslı ve mükemmelliyetçi tutum
sergileyen genç ve eğitim seviyesi daha yüksek olan kişilerin tükenmişlik yaşayacağı söylenmektedir 5.
Tükenmişlik genel anlamda iş ile ilgili bir sendrom olarak anılmaktadır ama öğrencilerin çalışmaları
bağlamında eğitim ortamında da kullanılabilmektedir. Öğrenciler çalışan ya da iş yeri sahibi olmamalarına
rağmen genel etkinlikleri iş olarak sayılabilmektedir. Öğrenciler derslere girmekte, sınavları geçebilmek
için verilen ödevleri yapmakta ve beceri kazanmaktadırlar. Buna bağlı olarak okul tükenmişliği; okul ve
eğitim ortamının aşırı taleplerinin doğurduğu stres ile beraber öğrencileri duygusal, bilişsel ve fiziksel
olarak yıpratması veya bitkin düşmesi olarak ifade edilebilir ya da öğrencinin okula yönelik alaycı, ilgisiz
tutumlar geliştirip yetersizlik duygusuna yönelmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.
Öğrenci tükenmişliğinin belirtileri arasında; akademik hata, devamsızlık yapma, derslere geç gelme,
asosyal ve disiplin bozucu hareketler, hatırlamada güçlük, başarılı olamama duygusu, okuldan kaçma ya da
kaçış isteği, sorumluluk alma, kapasitesine olan inancını yitirme, diğerlerini suçlama eğilimi, akademik
işlerde alaycı ve küçük düşürücü hareketlerde artma öğrencilerdeki tükenmişliğin belirtileri arasındadır1.
Hayatın her aşamasında zaman zaman yerine getirilmesi gereken birtakım sorumluluklar ertelenmektedir.
Toplumda erteleme davranışı belirgin ve çok yaygın bir olgudur. Sorumluluklar sürekli olarak ertelenmeye
başladığında ise erteleme davranışı kademeli olarak bireyin tüm hücresini sarar ve kişi, etkisini cezbedici
özelliğinden dolayı anlamakta zorlanır. Kimi insanlar için çekici bir davranış olan erteleme alışılmış bir
faaliyet haline dönüşebilir7. Alan yazın incelendiğinde akademik erteleme davranışı, genel anlamda
akademik görevleri kapsamakta ve akademik işlerin kaygı yaşayana kadar yerine getirilmemesi, yapılacak
işlerin geciktirilmesi olarak tanımlanmaktadır8.

3 Ahmet Akın, Ümran Akın, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları,
Nobel
Yayınevi, Ankara 2014, s. 25-52.
4 Selahattin Avşaroğlu, Mehmet Engin Deniz ve Ali Kahraman, “Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu, İş Doyumu ve Mesleki
Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/14, 2016, ss. 114-129.
5 Dilşad Kutsal, Lise Öğrencilerinin Tükenmişliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara 2009.
1 Caner Şener, Lise Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Yordayıcısı Olarak Mizah Tarzlarının ve Beş Faktör Kişilik
Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin 2018.
6 Cevriye Gülebağlan, “Öğretmenlerin İşleri Son Ana Erteleme Eğilimlerinin, Mesleki Yeterlilik Algıları, Mesleki Deneyimleri ve
Branşları Bakımından Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2003.
7 Hassan Sadeghi, Nader Hajloo and Fatemeh Emami, “The Study of Relationship Between Obsessive Beliefs and Procrastination
Among Students of Mohagheghe Ardabili and Marageh Universities Procedia”, Social and Behavioral Sciences, 30, 2011, ss. 292
– 296.
8 Doğan Aydoğan, Akademik Erteleme Davranışlarının Benlik Saygısı, Durumluluk Kaygı ve Öz-yeterlik ile Açıklanabilirliği
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.
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Bir başka tanıma göre Akademik erteleme; istenilmeyen bir özellik olarak bilinen bir davranış olmanın
yanında “bir göreve başlamayı ya da görevi bitirmeyi geciktirme eğilimi” şeklinde tanımı yapılmıştır9.
Aynı zamanda akademik erteleme davranışının derecesi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Akademik
erteleme, zaman yönetim becerisinde zayıflık ya da sürekli tembellikten daha fazlasını kapsayan
motivasyonel bir sorundur 10.
Akademik erteleme davranışı sonucunda ortaya çıkan bazı problemler; devamsızlık yapma hatta okulu
yarıda bırakma, verilen sorumlulukları yerine getirmeme, iş ve görev almaktan kaçınma ve görevleri grup
arkadaşlarına yıkma biçiminde olduğu bilinmektedir. Buna bağlı olarak da erteleme davranışı sonucunda
öğrenciler derslerinde kendilerinden beklenen başarıyı gösterememekte; okuldan, derslerden ve hatta
öğretmenlerden soğuyabilmekte, aile üyeleriyle de sorun yaşayabilmektedir 11.
Bu noktada başarıyı engelleyen en önemli etkenlerden birinin akademik erteleme olduğu görülmektedir.
Çünkü verilen akademik görevler her ne kadar bireyin öğrenmesini arttıran bir durum olsa da bu görevleri
ertelemek aynı zamanda öğrenmeyi de ertelemek anlamına gelir ve başarısızlık da kaçınılmaz bir sonuç
olur 12.
Stres durumunun ise öğrenilmiş çaresizliği, çaba göstermemeyi, düşük özgüveni, düşük öz yeterlik algısı
gibi farklı birçok psikolojik problemleri beraberinde getirebildiği bilinmektedir 13.
Öğrenciler açısından erteleme davranışının sıklığı öğrenme ile paralellik göstermektedir. Konuyu ayrıntılı
bir şekilde öğrenen ve konuyla ilgili herhangi bir eksiği olmayan öğrenci için bilgi seviyesi artış gösterdikçe
konu zevkli hale gelir ve erteleme davranışını gösterme eğiliminde bulunmaz. Ancak öğrencinin konuya
hakim olmaması konudan zevk almamasına neden olarak sürekli bir erteleme eğiliminde bulunmasına yol
açar14.
1. Araştırmanın Önemi
Lise öğrencilerin akademik erteleme ve tükenmişlik düzeyleri okul ortamında çeşitli nedenlerle ortaya
çıkabilecek stres durumlarından, sınav ve gelecek kaygısından etkilenebilecektir. Bu nedenle bu
araştırmada bireylerin öğrenci tükenmişliği ve akademik erteleme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmış
ve değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir.
Akademik erteleme düzeyi ile öğrenci tükenmişliği değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı
bu araştırmada incelenmek istenen temel noktadır. Ayrıca kişisel bilgi formu ile elde edilen demografik
değişkenlerin etkisi de araştırmanın alt problemlerini oluşturmuştur. Literatürde konunun incelendiği pek
fazla araştırmaya rastlanmamıştır bu nedenle araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

9 Esther D.Rothblum, Laura J. Solomon ve Janice Murakami, “Affective, Cognitive and Behavioral Differences Between High
and Low Procrastinators”, Journal of Counseling Psychology, 33/4, 1986, ss. 387-394.
10 Meryem Derya Yeşiltaş, “Akademik Motivasyon ve Genel Erteleme Davranışının Öğrencilerin Akademik Erteleme Davranışı
Üzerindeki Rolü”, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4/1, 2020, ss. 123-133.
11 Şule Ay, Fatma Zehra Arslan, İbrahim Adıgüzel, ve Kübra Çoban, “Lise Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik Algısı ve
Akademik Erteleme Davranışı Arasındaki İlişki”, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9/1, 2019, ss. 116-126.
12 Steven J. Scher ve Nicole M. Osterman, “Procrastination, Conscientiousness, Anxiety, and Goals: Exploring the Measurement
and Correlates of Procrastination Among Schoolaged Children”, Psychology in the Schools, 39/4, 2012, ss. 385-398..
13 Fatma Hazır Bıkmaz, “Öz-Yeterlik İnançları”, Eğitimde Bireysel Farklılıklar, Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu (der.), Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara 2004, ss.289-308.
14 Alparslan Akdoğan, Farklı Depresyon Anksiyete Stres Düzeylerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme
Davranışlarının İncelenmesi (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Konya 2013.
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2. Yöntem
Lise öğrencilerinin okul tükenmişliği ile akademik erteleme düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden, korelasyonel yöntem kullanılarak öncelikle, öğrenci
tükenmişliği ile akademik erteleme düzeyi arasındaki ilişki incelendikten sonra cinsiyet, sınıf düzeyi, okul
türü, anne-baba eğitim düzeyi değişkenlerinin de araştırma değişkenlerine etkisi incelenmiştir. Yapılan
çalışmada değişkenler arası ilişkiler için korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu şekilde iki değişken
arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğü tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya başlamadan önce Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan (2021-346) etik kurul izni alınmıştır.
2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Bu araştırmanın örneklemi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında çeşitli ortaöğretim kurumlarında örgün
öğrenimde bulunan ve uygun örneklemi yöntemine göre seçilen 307 öğrenciden oluşmaktadır. Uygun
örnekleme yönteminde, ulaşılması hedeflenen sayıdaki bireye ulaşana kadar, maksimum tasarruf
sağlanarak bireylere ulaşma işlemine devam edilir 15. Araştırmanın veri toplama aşamasında “Google
Formlar” kullanılmıştır.
Araştırmaya 185 kadın ve 122 erkek öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşları genellikle
14 ile 18 yaş arasındadır ve yaş ortalamaları 16,5’tir. Katılımcıların 55'i 9. sınıf, 75'i 10. sınıf 84’ü 11. sınıf
ve 93’ü 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır . Ayrıca bireylerin 158'i Anadolu Lisesi’nde, 95'i Fen
Lisesi’nde, 27'si Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 9'u İmam-Hatip Lisesi'nde öğrenim görmektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada gerekli verileri toplamak amacıyla ortaöğretim öğrencileri için okul tükenmişliği ölçeği,
Akademik erteleme ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Bu ölçeklerin geçerlik ve güvenirliğine
ilişkin edinilen bilgiler aşağıda detaylı şekilde belirtilmiştir.
Aypay tarafından geliştirilen “Ortaöğretim Öğrencileri için Okul Tükenmişliği Ölçeği” lise öğrencilerinin
okul tükenmişlik düzeylerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 34 madde ve 7 alt boyuttan
oluşmaktadır. Bireyin alt ölçeklerden aldığı puanların yüksek olması bireyin ilgili tükenmişlik türüne sahip
olduğunu göstermektedir. Ölçek ayrıca toplam okul tükenmişliği puanı da vermektedir 16. Yapılan
araştırmada analizler yukarıda kullanılabileceği belirtildiği üzere, hesaplanan toplam puanlar üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerde ölçeğin Cronbach alpha katsayısı tek faktörlü
yapıda .93 olarak belirlenmiştir.
Katılımcılara Çakıcı tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” lise öğrencilerinin akademik
erteleme davranışlarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Ölçekte 12 adet olumsuz, 7 adet olumlu madde
ve toplam 19 madde bulunmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, öğrencilerin akademik erteleme
davranışlarını daha fazla gerçekleştirdiği anlamına gelmektedir. Akademik Erteleme Ölçeği’nin Cronbach
alpha güvenirlik katsayısı ölçeğin geliştirilmesi sürecinde .92 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Birinci
Faktörü’nün Cronbach alpha katsayısı .89, İkinci Faktörü’nün Cronbach alpha katsayısı .84’tür 17. Bu
çalışmada akademik erteleme ölçeği toplam puan üzerinden kullanılabileceği bilgisiyle kullanılmış,
analizler toplam puan üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen verilerde ölçeğin Cronbach
alpha katsayısı .55 olarak hesaplanmıştır.

15 Şener Büyüköztürk, Ebru Kılıç-Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz ve Funda Demiral, Eğitimde bilimsel araştırma
yöntemler, Pegem Akademi, Ankara 2019.
16 Ahmet Aypay, “Ortaöğretim öğrencileri için okul tükenilmişlik ölçeği”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12/2, 2012,
ss. 773-787.
17 Deniz Çiğdem Çakıcı, Lise ve Üniversite Öğrencilerinde Genel Erteleme ve Akademik Erteleme Davranışının İncelenmesi
(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara 2003.
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Kişisel bilgi formunda cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü, anne öğrenim durumu, baba öğrenim durumuna
ilişkin bilgiler yer almaktadır.
2.3. Verilerin Analizi
Verilerin normal dağılıp dağılmadığı incelenmiş ve hem okul tükenmişlik düzeyi hem de Akademik
erteleme davranışları düzeyi verilerinin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin
analizi sürecinde öncelikle okul tükenmişliği ve akademik erteleme düzeyi arasındaki ilişki “korelasyon
analizi” yapılarak incelenmiştir. Cinsiyet değişkenini incelemek amacıyla t testi yapılmıştır. Okul türü, sınıf
düzeyi, anne-baba öğrenim durumu değişkenlerini incelemek için ANOVA testi kullanılmış olup, anlamlı
farklılık çıkması durumunda bu farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını incelemek amacıyla da Post-hoc
analizi kullanılmıştır.
3. Bulgular
Araştırmaya ilişkin yapılan analizler ve analiz sonuçları bu bölümde incelenmiştir.
3.1. Okul tükenmişliği ile akademik erteleme davranışı puanları arasındaki anlamlı bir ilişki var
mıdır?
Tablo 1’de öğrencilerin okul tükenmişliği ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkiye ilişkin
korelasyon analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki
İlişkiye İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları
Faktör
1. Akademik erteleme davranışı
2. Okul tükenmişliği

1
.41
p

2
.41
.00

Tablo 1incelendiğinde akademik erteleme davranışları ile okul tükenmişliği arasında .41 düzeyinde bir
ilişki olduğu gözlenmektedir. Bu korelasyon katsayısı sonucunda veriler arasında pozitif yönde ve orta
düzey bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
Akademik erteleme davranışları ile okul tükenmişliği arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki vardır.
Ancak bu korelasyon bize neden sonuç ilişkisi vermez sadece aralarındaki ilişkiyi gösterir. Araştırma da
iki değişken arasındaki ilişki incelenmek istenmektedir, neden sonuç ilişkisinin araştırılmak istenilmesi
durumunda regresyon analizi yapılması gerekmektedir.
Tabloda p değerine bakıldığında .00 olduğu gözlenmektedir. p değerinin .05’ten küçük olması nedeniyle
değişkenler arasında ilişki olmadığını belirten yokluk hipotezi reddedilmiştir (p<.05). Yani p<.05 olduğu
için evrende iki değişken arasında ilişki olduğu kanısına varılmıştır.
Determinasyon katsayısı incelendiğinde bu katsayı 0.17 olarak bulunmaktadır. Bu katsayıya göre;
akademik erteleme davranışı varyansının %17’si ile okul tükenmişliği varyansının %17’si örtüşmektedir.
Yani akademik erteleme davranışının varyansının %17’si okul tükenmişliği ile açıklanabilirken, tam tersi
şekilde okul tükenmişliği varyansının %17’si de akademik erteleme davranışları ile açıklanabilmektedir.
3.2. Okul tükenmişlik düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Okul tükenmişlik düzeyleri açısından puanların cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek
amacıyla bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.
Tablo 2’de öğrencilerin cinsiyetlerine göre okul tükenmişliği düzeyine ilişkin analiz sonuçları verilmiştir.
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Tablo 2. Cinsiyete Göre Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Tükenmişliği Düzeylerinin Karşılaştırılması t
Tablosu
Değişken
Okul Tükenmişliği

Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
185
122

x̄
81.94
82.61

Ss
16.28
15.40

t

Sd

-.37

p

305

.72

Tablo 2 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin okul tükenmişliği puanlarını ait
frekans, ortalama ve standart sapma değerleri görülmektedir tablo incelendiğinde yapılan t testi sonucunda
lise öğrencilerinin cinsiyete göre okul tükenmişliği düzeylerinin farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır (t=.37, Sd=305, p>.05).
3.3. Okul tükenmişlik düzeyleri sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
Tablo 3’te öğrencilerin sınıf düzeyine göre okul tükenmişliği düzeylerinin karşılaştırıldığı Anova analizi
sonuçları verilmiştir.
Tablo 3. Lise Öğrencilerinin Sınıf Düzeylerine Göre Okul Tükenmişlik Puanlarının Karşılaştırılması Tek
Yönlü Anova Testi
Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler toplamı
1657.99
75820.08
77478.07

Sd
3
303
306

Kareler
Ortalaması
552.66
250.23

F
2.21

p
.087

Tablo 3 incelendiğinde 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin okul tükenmişlik puanları arasında α=.05
manidarlık düzeyinde bir farklılık olmadığı gözlenmektedir (F=2.21, p>.05). Farklılık olmadığı için posthoc testlerine başvurulmamıştır.
3.4. Lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeyleri anne eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
Tablo 4’te öğrencilerin anne eğitim düzeylerine göre okul tükenmişliği puanlarının incelendiği betimsel
istatistik sonuçları verilmiştir.
Tablo 4. Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Okul Tükenmişlik Puanlarının Betimsel
İstatistikleri
Anne Öğrenim Durumu
Okuma-yazması yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

N
20
125
54
69
39
307

x̄
68.45
80.72
83.37
87.30
83.38
82.21

Ss
15.27
14.55
16.76
15.88
15.20
15.91

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyinin en fazla ilkokul olduğu, en yüksek
tükenmişlik puanı alan grubun anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin, en az tükenmişlik puanı alan
grubun ise anne eğitim düzeyi okuma-yazması yok olan grup olduğu gözlenmektedir.
Anova analizi varsayımlarımdan normallik varsayımı incelendiğinde anne öğrenim durumu lise düzeyinde
olan gruptaki öğrencilerin okul tükenmişlik puanlarının normal dağılım göstermediği diğer tüm grupların
verilerinin normal dağıldığı gözlenmiştir. Yapılan olan Anova analizinin normal dağılım varsayıma karşı
güçlü bir test olduğu göz önünde bulundurularak bu analizin yapılmasına karar verilmiştir.
Ayrıca varyansların homojenliği varsayımı test edilmiş ve verilerin varyanslarının homojen olduğu
gözlenmiştir.
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Tablo 5’te öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre okul tükenmişliği düzeylerinin karşılaştırıldığı Anova
analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 5. Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Okul Tükenmişlik Puanlarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Anova Tablosu

Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler toplamı
5981.49
71496.58
77478.07

Sd
4
302
306

Kareler
Ortalaması
1495.37
236.74

F
6.32

p
.00

Tablo 5 incelendiğinde p değerinin manidarlık düzeyi olan .05’ten küçük olduğu gözlenmektedir. Bu
nedenle anne öğrenim düzeyine göre okul tükenmişlik puanlarının evren ortalamaları arasında farklılık
olmadığını ifade eden yokluk hipotezi reddedilmiştir. Böyle bir F değerinin gözlenme olasılığı da oldukça
düşüktür (F=6.32, p<.05).
Yani öğrencilerin anne öğrenim düzeylerinin farklı olduğunu belirten gruplardan en az bir tanesinin okul
tükenmişlik puanları evrende anlamlı farklılık göstermektedir.
Gruplar arası farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan Contrast testlerinden
Simple First Contrast yapılmıştır testi sonucunda, farklılığın anne eğitim durumu okuma-yazması yok
(x̄=68.45) olan grupla diğer grupların okul tükenmişliği puanları arasından kaynaklandığı bulunmuştur. Bu
bulguya göre öğrencilerin anne eğitim durumuna göre okul tükenmişlik puanlarında ortaya çıkan
farklılaşmanın anne eğitim durumu okuma-yazması yok olan gruptan kaynaklandığı bulunmuştur.
3.5. Lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeyleri baba eğitim düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?
Tablo 6’da öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre okul tükenmişliği puanlarının incelendiği betimsel
istatistik sonuçları verilmiştir.
Tablo 6. Lise Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Okul Tükenmişlik Puanlarının Betimsel
İstatistikleri
Baba Öğrenim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

N
84
60
102
59
305

x̄
75.96
81.17
87.23
83.98
82.21

Ss
14.56
13.32
16.40
16.37
15.91

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin babalarının eğitim düzeyinin frekans olarak en fazla lise olduğu, en
yüksek tükenmişlik puanı alan grubun baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin, en az tükenmişlik puanı
alan grubun ise baba eğitim düzeyi ilkokul olan grup olduğu gözlenmektedir.
Anova analizi varsayımlarımdan normallik varsayımı incelendiğinde; baba öğrenim durumuna göre
öğrencilerin okul tükenmişlik puanlarının tüm gruplardaki veriler için normal dağılım gösterdiği
gözlenmiştir.
Ayrıca varyansların homojenliği varsayımı test edilmiş ve verilerin varyanslarının homojen olduğu
gözlenmiştir.
Tablo 7’de öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre okul tükenmişliği düzeylerinin karşılaştırıldığı Anova
analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 7. Lise Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Okul Tükenmişlik Puanlarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Anova Tablosu
Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası

Kareler toplamı
6090.62
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Gruplar İçi
Toplam

70760.02
76850.64

301
304

235.08

Tablo 7 incelendiğinde p değeri manidarlık düzeyi olan .05’ten küçük olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle
yokluk hipotezi reddedilmiştir. Böyle bir F değerinin gözlenme olasılığı da oldukça düşüktür (F=8.636,
p<.05).
Yani öğrencilerin baba öğrenim düzeylerinin farklı olduğunu belirten gruplardan en az bir tanesinin okul
tükenmişlik puanları evrende anlamlı farklılık göstermektedir.
Gruplar arası farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak amacıyla yapılan Bonferroni testi
sonucunda, farklılığın baba eğitim düzeyi ilkokul (x̄=75.96) olan grupla lise ve üniversite olan grupların
okul tükenmişliği puanları arasından kaynaklandığı bulunmuştur. Bu bulguya göre öğrencilerin baba eğitim
durumuna göre okul tükenmişlik puanlarında ortaya çıkan farklılaşmanın baba eğitim durumu ilkokul olan
gruptan kaynaklandığı bulunmuştur.
3.6. Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışı cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?
Akademik erteleme davranışları puanlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek
amacıyla bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.
Tablo 8’de öğrencilerin cinsiyetlerine göre akademik erteleme davranışları puanlarına ilişkin analiz
sonuçları verilmiştir.
Tablo 8. Cinsiyete Göre Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı Betimsel İstatistikler
Değişken
Akademik Erteleme
Davranışları

Cinsiyet
Kadın
Erkek

N
185
122

x̄
57.22
57.78

Ss
8.05
8.03

Tablo 8 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre kız ve erkek öğrencilerin okul tükenmişliği puanlarını ait
frekans ortalama ve standart sapma değerleri görülmektedir.
Yapılan inceleme sonucunda akademik erteleme davranışlarının cinsiyete göre dağılımlarında hem kadınlar
hem de erkeklerin dağılımımın normal dağılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle Man-Whitney U Testi
yapılmıştır.
Tablo 9’da öğrencilerin cinsiyetlerine göre akademik erteleme davranışları puanlarına ilişkin Man-Whitney
U testi analiz sonuçları verilmiştir.
Tablo 9. Cinsiyete Göre Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı Karşılaştırması Man-Whitney
U Testi

Akademik Erteleme
Davranışı

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Ortalama Sıra
150.06
159.97

Sıralar
Toplamı
27761.50
19516.50

Man-Whitney U
10556.50

Z
-.958

p
.338

Tablo 9 incelendiğinde yapılan Man-Whitney U Testi sonucunda lise öğrencilerinin cinsiyete göre
akademik erteleme davranışlarının farklılaşmadığına dair oluşturulan yokluk hipotezi reddedilememiştir
(U=10556.50, p=0, Z=-.958, r=0.05).
Yani kadınlarla erkeklerin akademik erteleme davranışı puanlarının anlamlı farklılık göstermediği
sonucuna ulaşılmıştır.
3.7. Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışı anne eğitim düzeyine göre farklılaşmakta
mıdır?
Tablo 10’da öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre akademik erteleme davranışları puanlarının incelendiği
betimsel istatistikler verilmiştir.
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Tablo 10. Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Akademik Erteleme Davranışları Betimsel
İstatistikleri
Anne Eğitim Düzeyi
Okuma-yazması yok
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam

N
20
125
54
69
39
307

x̄
53.70
57.20
57.46
58.77
57.74
57.44

Ss
7.88
8.15
7.63
7.79
8.41
8.03

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin annelerinin eğitim düzeyinin frekans olarak en fazla ilkokul olduğu,
en yüksek akademik erteleme puanı alan grubun anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin, en az akademik
erteleme davranışı puanı alan grubun ise anne eğitim düzeyi okuma-yazması yok olan grup olduğu
gözlenmektedir.
Anova analizi varsayımlarımdan normallik varsayımı akademik erteleme davranışının anne eğitim
düzeylerinde normal dağılım gösterdiği gözlenmiştir.
Ayrıca varyansların homojenliği varsayımı test edilmiş ve verilerin varyanslarının homojen olduğu
gözlenmiştir.
Tablo 11’de öğrencilerin anne eğitim düzeyine göre akademik erteleme davranışı puanlarının
karşılaştırıldığı Anova analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 11. Lise Öğrencilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Akademik Erteleme Davranışlarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Tek Yönlü Anova Tablosu
Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler toplamı
412.284
19321.352
19733.635

Sd
4
302
306

Kareler
Ortalaması
103.071
63.978

F
1.61

p
.17

Tablo 11 incelendiğinde p değeri manidarlık düzeyi olan .05’ten büyük olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle
yokluk hipotezi reddedilememiştir (F= 1.61, p>.05).
Yani öğrencilerin anne eğitim düzeylerinin farklı olduğunu belirten grupların akademik erteleme
davranışları evrende anlamlı farklılık göstermemektedir.
3.8. Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışı baba eğitim düzeyine göre farklılaşmakta
mıdır?
Tablo 12’de öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre akademik erteleme davranışı puanlarının incelendiği
betimsel istatistik sonuçları verilmiştir.
Tablo 12. Lise Öğrencilerinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Akademik Erteleme Davranışları Betimsel
İstatistikleri
Baba Öğrenim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Toplam
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Tablo 12 incelendiğinde öğrencilerin babalarının eğitim düzeyinin frekans olarak en fazla lise olduğu, en
yüksek akademik erteleme davranışı puanı alan grubun baba eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin, en
az tükenmişlik puanı alan grubun ise baba eğitim düzeyi ilkokul olan grup olduğu gözlenmektedir.
Tek Yönlü Anova analizi varsayımlarımdan normallik varsayımı incelendiğinde; baba eğitim düzeyine göre
öğrencilerin akademik erteleme davranışı puanlarının tüm gruplardaki veriler için normal dağılım
gösterdiği gözlenmiştir.
Ayrıca varyansların homojenliği varsayımı test edilmiş ve verilerin varyanslarının homojen olduğu
gözlenmiştir.
Tablo 13’de öğrencilerin baba eğitim düzeyine göre akademik erteleme davranışları puanlarının
karşılaştırıldığı Anova analizi sonuçları verilmiştir.
Tablo 13. Lise Öğrencilerinin Baba Öğrenim Düzeyine Göre Akademik Erteleme Davranışı Puanlarının
Karşılaştırılmasına İlişkin Anova Tablosu
Varyansın Kaynağı
Gruplar Arası
Gruplar İçi
Toplam

Kareler toplamı
34.780
19690.781
19725.561

Sd
3
301
304

Kareler
Ortalaması
11.593
65.418

F
.177

p
.912

Tablo 13 incelendiğinde p değeri manidarlık düzeyi olan .05’ten büyük olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle
“Baba öğrenim düzeyine göre akademik erteleme davranışı puanlarının evren ortalamalarında anlamlı
farklılık yoktur” şeklindeki yokluk hipotezi reddedilememiştir (F=.16, p>.05).
Yani öğrencilerin baba eğitim düzeylerinin farklı olduğunu belirten grupların akademik erteleme
davranışları evrende anlamlı farklılık göstermemektedir.
4. Sonuç ve Öneriler
Araştırmanın bu bölümünde; incelenen alt problemlere ilişkin verilerin istatistiksel analizi sonucunda
ulaşılan bulguların tartışma ve yorumuna yer verilmiştir.
4.1. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasında
Anlamlı İlişkiler Olup Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışma kapsamında ele alınan ilk problem lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile
okul tükenmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişkinin olduğudur. Akademik erteleme davranışları ile okul
tükenmişliği arasında bulunan ilişkinin incelenmesi amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve bunun
sonucunda akademik erteleme davranışları ile okul tükenmişliği arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta
düzeyde bir ilişki bulunduğu görülmektedir. Yani öğrencilerin akademik erteleme davranışları düzeyi
yükseldikçe, okul tükenmişlik düzeyleri de yükselmektedir ya da okul tükenmişlik düzeyleri düştükçe,
akademik erteleme davranışlarının da düştüğü belirtilebilir.
Yapılan çalışmada alanyazın incelendiğinde lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları ile okul
tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak incelenen
bir araştırmada, yapılan araştırmanın bulgularını tamamen destekler nitelikte üniversite öğrencilerinin
akademik erteleme eğiliminin, öğrencilerin yaşadıkları okul tükenmişliği duygusunu anlamlı düzeyde
yordadığını test etmek için regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, akademik erteleme eğiliminin,
öğrencilerin okul tükenmişliklerinin bütün alt boyutlarını istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
öngörebildiğini göstermiştir.
Araştırmanın bu iki kavram arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışmalardan olması nedeniyle bulguların
literatürle desteklenmesi noktasında sınırlılıklar yaşanmıştır ancak okul tükenmişliği kavramı ile pozitif
yönde ilişkili depresyon, sürekli kaygı gibi kavramlar ile akademik erteleme davranışları arasındaki
ilişkinin ele alındığı araştırmalar çalışmada elde edilen bulguları destekler niteliktedir.
Ayrıca daha önce yapılan çalışmalarda sürekli kaygı ile depresyon arasında oldukça güçlü pozitif yönde bir
ilişkinin olduğu bulunmuştur18.
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Yapılan çalışmalarda okul tükenmişliği ile depresyon ve kaygı arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkilerin
olduğu, okul tükenmişliğinin depresyondaki varyansın %30.2'sini açıkladığı sonucuna varılmıştır.
Literatürde benzer sonuçları ulaşılan birçok çalışmaya rastlamak mümkündür19 20.
Yapılan araştırma sonucunda sürekli kaygının, akademik erteleme davranışlarının yordayıcısı olduğu
bilgisine ulaşılmıştır. Sürekli kaygı yaşayan öğrencilerin diğer öğrencilere göre daha sık akademik erteleme
davranışı sergiledikleri yapılan çalışmalarda bulunmuştur21. Bu bilgiler doğrultusunda daha önce yapılan
çalışmaların yapılan araştırmada ortaya koyduğumuz akademik erteleme davranışları ile okul tükenmişliği
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu bulgusunu destekler nitelikte olduğu söylenebilir.
4.2. Okul Tükenmişlik Düzeyleri Açısından Erkek ve Kız Öğrenciler Arasında Anlamlı Farklılıklar
Olup Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada ele alınan ikinci problem lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeyleri açısından
cinsiyete göre anlamlı farklılıklar olup olmadığıdır. Bu problemde okul tükenmişliği açısından kadın ve
erkekler arasında farklılaşmayı incelemek için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda kadın ve erkek öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyleri açısından aralarında anlamlı bir
farklılaşmanın olmadığı görülmüştür.
Literatür incelendiğinde okul tükenmişliği düzeyleri ile cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmaların tutarlılık göstermediği saptanmıştır. Çalışmalarda öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin
kadın ve erkek cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğine ve göstermediğine ilişkin bulgulara
rastlamak mümkündür.
Alanyazında öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin kadın ve erkek cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık
gösterdiğine ilişkin birtakım çalışmalar mevcuttur22 23.
Seçer ve Gençdoğan tarafından yapılan bir çalışmada erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla
okul tükenmişliği yaşadığını belirtmiştir24.
Bunların yanında yapılan araştırmanın bulgularını destekler nitelikte çalışmalarda bulunmaktadır.
Sevencan, Uzun, Yücel, Erdem ve Üner tarafından yapılan bir çalışmada öğrenci tükenmişlik düzeylerinin
cinsiyete göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır25.
18 Mehmet Engin Deniz, Zahide Yorgancı ve Zümra Özyeşil, “A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression
Levels of the Students with Learning Disabilities”, Elementary Education Online, 8/3, 2009, ss. 694-708.
19 Melis Naçar, Zeynep Baykan ve Fevziye Çetinkaya, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde
Tükenmişlik Durumu ve Eğitimin Etkisi”, Tıp Eğitimi Dünyası Dergisi, 35, 2012, ss. 9-20.
20 Burhan Çapri ve Gülriz Yedigöz Sönmez, “Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik Puanlarının Sosyo-demografik Değişkenler,
Psikolojik Belirtiler ve Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi”, Journal of Human Science, 10/2, 2013, ss. 194-218.
21 Nilüfer Çetin ve Esra CEYHAN, “Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Sürekli Kaygı, Akılcı Olmayan
İnanç, Öz Düzenleme ve Akademik Başarı ile İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33/2, 2017, ss. 460-479.
22 Dilşad Kutsal, Lise Öğrencilerinin Tükenmişliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009.
23 Filiz Bilge ve Dilşad Kutsal, “Lise Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Sosyal Destek Düzeyleri”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 3/164,
2012, ss. 283-297.
24 İsmail Seçer ve Başaran Gençdoğan, “Ortaöğretim Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi”, Turkish Journal of Education 1/2, 2012, ss. 25-37.
25 Funda Sevencan, Nedim Uzun, Emin Hakan Yücel, Alper Şener, Ali Erdem Yılmaz ve Sarp Üner, “Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”, Hacettepe Tıp Dergisi, 42/1, 2011, ss. 42-48.
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Yapılan çalışmada cinsiyet değişkenine göre okul tükenmişlik düzeylerinin anlamlı bir farklılık
göstermediği bulgusuna varılmıştır. Ancak literatürde bu bulguyu hem destekleyen hem de desteklemeyen
çalışmaların var olduğu gözlenmektedir. Çalışmalar arasındaki bu farklılığın seçilen örneklemden, kültürel
özelliklerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
4.3. Okul Tükenmişlik Düzeylerinin Öğrenim Gördüğü Sınıf Seviyesi Farklı Olan Öğrenciler
Arasında Anlamlı Farklılık Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada ele alınan 3. problem lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeyleri açısından sınıf
düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olup olmadığıdır problemi incelemek amacıyla Tek yönlü anova testi
kullanılmıştır. Yapılan analizde öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyleri açısından sınıf seviyelerine göre
anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır.
Alanyazın incelendiğinde okul tükenmişlik düzeyi ile sınıf düzeyi arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda öğrencilerin okul tükenmişlik
düzeylerinin sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiğini belirten bulgular yer almaktadır.
Çapulcuoğu ve Gündüz tarafından yapılan, öğrenci tükenmişliğin alt boyutları ile incelendiği bir çalışmada
tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik alt ölçeklerinde elde edilen öğrenci tükenmişlik puanlarının sınıf
düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Farkın kaynağını belirlemek amacıyla yapılan
post-hoc testlerinden Turkey uygulanmıştır. Tükenme alt ölçeğinde en fazla tükenmişliğin görüldüğü
gruplar sırası ile hazırlık sınıfı, 9. Sınıf, 12. Sınıf, 11sınıf ve 10. sınıf olarak tespit edilmiştir. Duyarsızlaşma
alt ölçeğinde en fazla tükenmişliğin görüldüğü gruplar sırasıyla 9. sınıf, 12. Sınıf, 11. sınıf, hazırlık sınıfı
ve 10. sınıf olarak belirlenmiştir Ayrıca yetkinlik alt ölçeği puanlarına göre sırası ile 10. sınıf, 12. sınıf,
hazırlık sınıfı, 9. sınıf ve 11 sınıf öğrencilerinin kendilerini daha yetkin hissettikleri dolayısı ile daha az
tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir26. Bu bulguların Eker’in bulguları ile tamamen Kutsal'ın bulguları
ile kısmen tutarlılık gösterdiği gözlenmektedir 27 22.
Ayrıca literatürde üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri ile alakalı yapılan çalışmalar
incelendiğinde öğrenci tükenmişliğin tüm alt boyutlarda sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar
olduğu belirtilmiştir28 29. Sonuç olarak yapılan çalışmada okul tükenmişlik düzeyleri açısından sınıf
düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olmadığı bulgusunun desteklenmediği birçok çalışmanın literatürde
yer aldığı gözlenmektedir. Bu durumun veri toplanan grubun kişilik özelliklerinden, bireylerin yer aldığı
okul türlerinin farklı olmasından mevcut durumdaki online eğitim sürecinden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
4.4. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeylerinde Anne Eğitim Düzeylerine Göre Anlamlı
Farklılıklar Olduğu ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada ele alınan dördüncü problem lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerinde anne
eğitim düzeyine göre anlamlı farklılaşma olup olmadığıdır. Problemi incelemek amacıyla Tek Yönlü Anova
Testi kullanılmıştır.
26 Uğur Çapulcuoğlu, Bülent Gündüz, “Lise Öğrencilerinde Tükenmişliğin Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Okul Türü ve Algılanan
Akademik Başarı Değişkenlerine Göre İncelenmesi” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3/1, 2013, ss. 12-24.
27 Gökhan Eker, Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2007.
22 Dilşad Kutsal, Lise Öğrencilerinin Tükenmişliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009.
28 Murat Balkıs, Erdinç Duru, Mustafa Buluş ve Sibel Duru, “Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı,
Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29/1, 2011, ss. 151–
165.
29 Bülent Gündüz, Burhan Çapri ve Zafer Gökçakan, “Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi”, Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 2012, ss. 38-55.
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Yapılan analizde öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyleri açısından anne eğitim düzeyine göre anlamlı bir
farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle bu farklılaşmanın hangi gruptan kaynaklandığını
tespit etmek amacıyla Contrast testlerinden Simple First Contrast yapılmıştır ve yapılan bu analiz
sonucunda anne eğitim düzeyine göre okul tükenmişliği puanlarındaki anlamlı farklılaşmanın “okuma
yazması yok” olan gruptan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alanyazında daha önce anne eğitim düzeyi ile öğrenci tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelendiği başka
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle bu bulgunun daha önceki çalışmaların sonuçlarıyla desteklenip
desteklenmediğine dair karşılaştırmalar sınırlıdır. Ancak ebeveyn tutumları ile öğrenci tükenmişliğinin
incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle öncelikle ebeveyn tutumları ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri
arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar incelenmiştir.
Ebeveynlerin eğitim durumları ile tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada otoriter ve izin
verici tutum alt boyutları ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında bir ilişki saptanmazken, demokratik ve
aşırı koruyucu tutum alt boyutlarıyla ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılık
bulunmuştur. Demokratik tutum alt boyutunda üniversite mezunu ebeveynlerin, ortaokul mezunlarına göre
demokratik tutumları anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Aşırı koruyucu tutum alt boyutunda genel olarak
ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe aşırı koruyucu tutumlarının da yükseldiği belirlenmiştir 30. Kaya,
Bozaslan ve Genç tarafından yapılan çalışmada da eğitim düzeyleri yüksek olan ebeveynlerin demokratik
tutumlara sahip olduğu saptanmıştır31. Yine başka çalışmalarda da ebeveynlerin eğitim düzeyinin
yükseldikçe çocukların algılanan anne baba demokratik tutumlarının artış gösterdiği, eğitim düzeyi
düştükçe otoriter tutum algılarının artış gösterdiği belirtilmiştir 32 33.
Alanyazın incelendiğinde ebeveyn tutumları ile öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin
incelendiği çalışmalarda ortaöğretim öğrencileri için okul tükenmişliği ölçeğinin alt boyutlarından okula
ilgi kaybı, ders çalışmaktan tükenme, aileden kaynaklı tükenmişlik, ödev yapmaktan tükenme, öğretmen
tutumlarından sıkılma ve bunalma, dinlenme ve eğlenme gereksinimi ve okulda yetersizlik alt boyutlarının
puanlarının arttıkça anne babalarını demokratik olarak algılama durumunun azaldığı gözlenmektedir.
Ayrıca ebeveynlerini otoriter olarak algılayan öğrencilerin okul tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek
olduğu belirtilmektedir 34.
Öztan tarafından yapılan çalışmada ebeveyn tutumları ile okul tükenmişliği arasında anlamlı bir fark
olmadığı belirtilmiştir 35.
28 Murat Balkıs, Erdinç Duru, Mustafa Buluş ve Sibel Duru, “Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı,
Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29/1, 2011, ss. 151–
165.
29 Bülent Gündüz, Burhan Çapri ve Zafer Gökçakan, “Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi”, Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 2012, ss. 38-55.
30 Fatih Aydoğdu ve Mücahit Dilekmen, “Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”, Bayburt
Eğitim Fakültesi Dergisi, 11/2, 2016, ss. 570-585.
31 Ahmet Kaya, Hasan Bozaslan ve Gülten Genç, “Üniversite Öğrencilerinin Anne-baba Tutumlarının Problem Çözme
Becerilerine, Sosyal Kaygı Düzeylerine ve Akademik Başarılarına Etkisi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
Dergisi, 18/1, 2012, ss. 208-225.
32 Betül Yaprak, İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-baba Tutumunun Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi ve Benlik
Saygısı ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 2007.
33 Dursune Alpoğuz Umucu, Algılanan Ana-baba Tutumlarının İlköğretim Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarına ve
Türkçe Dersi Akademik Başarılarına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kırşehir 2014.
34 Zeynep Banu Gündüz ve Arzu Özyürek, “Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeyleri ve Anne-baba Tutum Algıları
Arasındaki İlişki”, İlköğretim Online, 17/1, 2018, ss. 384-395.
35 Sevil Öztan, Ortaokul 6. 7. 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Tükenmişliklerinin Yaşam Doyumları ve Benlik Kurgusu Algıları
Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.
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4.5. Lise Öğrencilerinin Okul Tükenmişlik Düzeylerinde Baba Eğitim Düzeylerine Göre Anlamlı
Farklılıklar Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerinde anne eğitim düzeylerine göre anlamlı
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Literatürde ebeveynlerin eğitim düzeylerinin yükseldikçe demokratik
tutuma sahip olma düzeylerinde artış olduğu belirtilmektedir. Ayrıca demokratik tutum da ki artışla okul
tükenmişlik düzeylerinde bir azalma arasında bir ilişkinin olduğu alanyazında gözlenmektedir.
Ebeveynlerini demokratik olarak tanımlayan öğrencilerin okula karşı ilgilerinin daha yüksek olduğu, ders
çalışma ve ödev yapma konusunda motivasyonlarının daha yüksek olduğu, okulda yetersizlik duygusunu
daha az yaşadıkları söylenebilir.
Yapılan çalışmada ele alınan beşinci problem lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerinde baba eğitim
seviyesine göre anlamlı farklılaşma olup olmadığıdır. Problemi incelemek amacıyla Tek Yönlü Anova Testi
kullanılmıştır. Yapılan analizde öğrencilerin okul tükenmişlik düzeyleri açısından baba eğitim düzeyine
göre anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bu nedenle farklılaşmanın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak amacıyla Bonferroni testi yapılmış ve
buna göre öğrencilerin baba eğitim durumuna göre okul tükenmişlik puanlarında ortaya çıkan
farklılaşmanın baba eğitim durumu ilkokul olan gruptan kaynaklandığı bulunmuştur. Alanyazında baba
eğitim seviyesi ile okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmanın bulunmadığı
gözlenmektedir. Ayrıca daha önce anne eğitim düzeyiyle okul tükenmişliği arasındaki ilişkinin tartışılması
amacıyla ebeveyn eğitim düzeyi ve ebeveyn tutumu arasında kurulan bağlantının burada da kurulması
mümkündür.
4.6. Akademik Erteleme Davranışları Açısından Erkek ve Kız Öğrenciler Arasında Anlamlı
Farklılıklar Olup Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada ele alınan altıncı problem lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışları açısından
cinsiyete göre anlamlı farklılıklar olup olmadığıdır. Bu problemde akademik erteleme davranışları
açısından kadın ve erkekler arasında farklılığı incelemek için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır.
Yapılan analiz sonucunda kadın ve erkek öğrencilerin akademik erteleme davranışları açısından aralarında
anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı görülmüştür.
Literatür incelendiğinde akademik erteleme davranışları ile cinsiyet arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmaların tutarlılık göstermediği saptanmıştır. Bazı çalışmalardan elde edilen bulgular da cinsiyetin
akademik erteleme üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu ancak belirlenen etki büyüklüğü incelendiğinde,
cinsiyetin akademik erteleme davranışları üzerindeki etki düzeyinin düşük olduğu gözlenmektedir 36.
Gerçekleştirilen çalışmalarda da cinsiyetle akademik erteleme davranışları arasında anlamlı
farklılıklar olduğu belirtilmektedir 37 38 39.
Gerçekleştirilen bazı çalışmalarda da cinsiyet ile akademik erteleme davranışları arasında anlamlı bir
farklılaşmanın olmadığı belirtilmektedir 40 41 42.
36 Özkan Çikrıkci ve Evren Erzen, “Cinsiyetin Akademik Erteleme Üzerindeki Etkisi: Meta-analiz”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 31/4, 2016, ss. 750-761.
37 Laura J. Solomon ve Esther D. Rothblum, “Academic Procrastination: Frequency and Cognitive-behavioral Correlates”, Journal
of Counseling Psychology, 31, 1984, ss. 503–509.
38 David C. Watson, “Procrastination and the Five-factor Model: A Facet Level Analysi”, Personality and Individual Differences,
30, 2001, ss. 149-158.
39 Gery Beswick, Esther D. Rothblum ve Leon Mann, “Psychological Antecedents of Student Procrastination”, Australian
Psychologist, 23, 1988, ss. 207-217.
40 Joseph R. Ferrari, ve Brett L. Beck, “Affective Responses Before and After Fraudulent Excuses by Academic Procrastinators”,
Education, 118/4, 1998, ss. 529–537.
41 Joseph R Ferrari, Bilge Uzun-Özer, ve Ayhan Demir, “Chronic Procrastination Among Turkish Adults: Exploring Decisional,
Avoidant and Arousal Style”, Journal of Social Psychology, 149/3, 2009, ss. 302-307.
42 Norman Milgram, Gil Mey-Tal, and Yuval Levison, “Procrastination, Generalized or Specific, in College Students and Their
Parents”, Personality and Individual Differences, 25, 1998, ss. 297-3 16.
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Sonuç olarak yapılan çalışmada cinsiyetle akademik erteleme davranışları arasında bir ilişkiye
rastlanmamıştır. Çevre ve kültürün insan kişiliğinin hem oluşmasında hem de şekillenmesinde önemli olan
iki kavram olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bireysel, sosyal, kültürel ve eğitsel değişkenleri içine alan
çeşitli faktörlerin bu farklılıkların gözlenmesinin de etkili olabileceği düşünülmektedir.
4.7. Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarında Anne Eğitim Düzeylerine Göre
Anlamlı Farklılıklar Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada ele alınan sekizinci problem lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarında anne
eğitim düzeyine göre anlamlı farklılaşma olup olmadığıdır. Problemi incelemek amacıyla Tek Yönlü Anova
Testi kullanılmıştır. Yapılan analizde öğrencilerin akademik erteleme davranışları açısından anne eğitim
düzeyine göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alanyazında daha önce anne eğitim düzeyi ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin
incelendiği az sayıda araştırma olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle bu bulgunun daha önceki çalışmaların
sonuçlarıyla desteklenip desteklenmediğine dair karşılaştırmalar sınırlıdır. Ancak ebeveyn tutumları ile
akademik erteleme davranışlarının incelendiği çalışmalar mevcuttur. Bu nedenle öncelikle ebeveyn
tutumları ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalar incelenmiştir.
Ebeveynlerin eğitim düzeyleri ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada otoriter
ve izin verici tutum alt boyutları ile ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı gözlenirken,
demokratik ve aşırı koruyucu tutum alt boyutlarıyla ebeveynlerin eğitim düzeyleri arasında anlamlı düzeyde
farklılık bulunmuştur. Demokratik tutum alt boyutunda üniversite mezunu ebeveynlerin, ortaokul
mezunlarına göre demokratik tutumları anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır. Aşırı koruyucu tutum alt
boyutunda genel olarak ebeveynlerin eğitim düzeyi yükseldikçe aşırı koruyucu tutumlarının da yükseldiği
belirlenmiştir 30.
Literatürde akademik erteleme davranışları ile ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmalarda tutarsızlık olduğu gözlenmiştir. Bu değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin saptandığı bir
çalışmada akademik erteleme davranışı ile koruyucu ebeveyn tutumu puanları arasında anlamlı, pozitif
yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu bulmuştur. Koruyucu ebeveyn tutumu puanları arttıkça akademik
erteleme davranışlarının da artış gösterdiği gözlenmektedir. Aynı zamanda otoriter ebeveyn tutumları ile
akademik erteleme puanları arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu
belirtilmiştir43. Ferrari ve Olivette anne baba otoritesi ile işlevsel olmayan erteleme ve öfke arasında
anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Araştırmanın bulguları Sayıner’in çalışmasına benzerlik
göstermektedir44.
Aynı zamanda alanyazında akademik erteleme davranışları ile anne-baba eğitim durumu arasında yapılan
çalışmayı tamamen destekler nitelikte çalışmalarında olduğu gözlenmektedir. Yapılan bu çalışmalarda
üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının anne baba eğitim durumuna göre anlamlı
farklılık göstermediği tespit edilmiştir45 46.

30 Fatih Aydoğdu ve Mücahit Dilekmen, “Ebeveyn Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi”, Bayburt
Eğitim Fakültesi Dergisi, 11/2, 2016, ss. 570-585.
43 Banu Z. Sayıner, Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi (Yüksek lisans tezi), Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016.
44 Joseph R. Ferrari ve Michael. J. Olivette, “Parental Authority and the Development of Female Dysfunctional Procrastination”,
Journal of Research in Personality, 28, 1994, ss. 87–100.
45 Mehmet Kandemir, Akademik Erteleme Davranışını Açıklayıcı Bir Model (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2010.
46 Özge Kınık, Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışları ile Fonksiyonel Olmayan Tutumları, Depresyon
Düzeyleri ve Benlik-saygıları Arasındaki İlişki (Yüksek Lisans Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Trabzon 2015.
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Yapılan çalışmada anne eğitim düzeyi ile akademik erteleme davranışları arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı sonucuna varılmıştır. Alanyazında bu konuda farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bunun
nedenleri arasında öğrencilerin eğitim aldığı okul türüne ve zamana göre değişebileceği düşünülmektedir.
Ayrıca kullanılan ölçeklerin farklı olmasından kaynaklanan farklılıklar nedeniyle araştırmalar arasında
böyle farklılaşmaların olabileceği düşünülmektedir. Ebeveyn tutumlarının bireyin kişiliği üzerinde çok
büyük etkileri olduğu bilinmektedir ancak bu tutumların akademik erteleme davranışlarını etkilemediği
yönündeki araştırmaların varlığı da yadsınamaz. Dolayısıyla bu konuda farklı çalışmaların yapılmasının
konuya zenginlik kazandıracağı öngörülmektedir.
4.8. Lise Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarında Baba Eğitim Düzeylerine Göre
Anlamlı Farklılıklar Olmadığı ile İlgili Sonuçlar ve Tartışma
Yapılan çalışmada ele alınan dokuzuncu problem lise öğrencilerinin okul akademik erteleme
davranışlarında baba eğitim seviyesine göre anlamlı farklılaşma olup olmadığıdır. Problemi incelemek
amacıyla Tek Yönlü Anova Testi kullanılmıştır. Yapılan analizde öğrencilerin akademik erteleme
davranışları açısından baba eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Alanyazında anne baba tutumları ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği
çalışmalara yer verilmiştir. Ancak baba eğitim düzeyi ile akademik erteleme davranışları arasındaki
ilişkinin ayrı olarak incelendiği çalışmaların bulunmadığı, problemlerin daha çok anne-baba eğitim düzeyi
olarak birlikte ele alındığı gözlenmektedir.
4.9. Öneriler
1.Alanyazın incelendiğinde hem akademik erteleme davranışına yönelik hem de okul tükenmişlik
düzeylerinin yönelik deneysel çalışmaların az olması göze çarpmaktadır. Konunun deneysel olarak
incelenmesinin alanyazında önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.
2.Yapılan araştırma uygun örnekleme yöntemi ile katılımcıların seçildiği bir araştırma olduğundan
ülkemizdeki tüm lise öğrencilerine temsil etme gücü noktasında sınırlılığı bulunmaktadır. Araştırmanın
daha geniş örneklemler ile incelenmesi daha net bilgilere ulaşılması açısından önemli görülmektedir.
3.Araştırmada öğrencilerin cinsiyeti, sınıf düzeyi, anne, baba eğitim düzeyine yönelik kişisel bilgiler
incelenmiştir ancak hem okul tükenmişliği hem de akademik erteleme davranışları için kültürel faktörler,
sosyal destek sistemi, okul türü gibi başka değişkenlerin de incelenmesi farklı araştırma bulguları
sağlaması ve çalışmalara farklı boyutlar kazandırması açısından katkı sağlayabilir.
4.Okul tükenmişliği ve akademik erteleme davranışlarına yönelik önleyici veya müdahale edici eğitsel
psikoeğitim programlarının geliştirilmesinin ve sonuçlarının incelenmesinin hem öğrencilere hem de
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
5.Literatüre bakıldığında akademik erteleme davranışları ve okul tükenmişliği ile bağlantılı olabilecek
sınav kaygısı anne-baba tutumu gibi değişkenlerin bir model üzerinden inceleneceği
çalışmaların alanyazına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYALLEŞME TAKTİKLERİNİN FARKLI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ
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ÖZET
Bu çalışmada öğretmen adaylarının sosyalleşme taktiklerinin farklı değişkenler açısından
belirlenmesi incelenmiştir. Araştırma Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir üniversitenin
eğitim fakültesinde öğrenim gören 1026 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu öğretmen
adayları Fen Bilimleri öğretmenliği (38), İlköğretim Matematik öğretmenliği (117), Sınıf
öğretmenliği (116), Okul Öncesi öğretmenliği (128), Türkçe öğretmenliği (109), Sosyal
Bilgisi öğretmenliği (140), Müzik öğretmenliği (75), Pskolojik Danışmanlık ve Rehberlik
öğretmenliği (114), Resim öğretmenliği (69) ve Beden Eğitimi öğretmenliği (120)
gruplarından oluşmaktadır. Araştırma betimsel araştırma niteliğinde olup tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmada; veri toplama aracı olarak Özkan (2011) tarafından Türkçeye
uyarlanan “Sosyalleşme Taktikleri Ölçeği (STÖ)” kullanılmıştır. STÖ eğitsel, araçsal,
sosyal, entelektüel ve politik taktikleri olmak üzere beş alt boyuttan oluşmakta ve toplam
24 madde içermektedir. Özkan’ın ölçeğin güvenirliğini belirlemeye yönelik yapmış
olduğu analiz sonucunda eğitsel taktikler faktörü için Cronbach’s Alpha katsayısı .76;
araçsal taktikler faktörü için .62; sosyal taktikler faktörü için .67; entelektüel taktikler
faktörü için .72 ve politik taktikler faktörü için .76 olarak belirlenmiştir. Ölçekten elde
edilen verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet, bölüm, yaş düzeyleri ve sosyal medya
kullanım süresinin öğretmen adaylarının sosyalleşme taktiklerinin farklı değişken
puanlarına etkisi olduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi, babanın öğrenim durumu, annenin
öğrenim durumu, baba meslek, anne meslek, kullandıkları sosyal medya platform sayıları,
aile aylık gelir ve aile ikametgâh yerinde ise sosyalleşme taktiklerinin farklı değişken
puanlarına etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Sosyalleşme Taktikleri, Öğretmen Adayları
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DETERMINING THE SOCIALIZATION TACTICS OF TEACHER CANDIDATES IN
ACCORDANCE WITH DIFFERENT VARIABLES

SUMMARY

In this study, the determination of the socialization tactics of teacher candidates in terms of
different variables was examined. The research was carried out with 1026 teacher candidates
studying at the education faculty of a university in the Eastern Anatolia Region. These teacher
candidates are Science teacher (38), Elementary Mathematics teacher (117), Classroom teacher
(116), Preschool teacher (128), Turkish teacher (109), Social Studies teacher (140), Music teacher
(75), Psychological It consists of Counseling and Guidance teacher (114), Art teacher (69) and
Physical Education teacher (120) groups. The research is in the nature of descriptive research and
scanning model was used. In the research; “Socialization Tactics Scale (SBL)”, which was adapted
into Turkish by Özkan (2011), was used as a data collection tool. CSO consists of five subdimensions as educational, instrumental, social, intellectual and political tactics and includes a
total of 24 items. As a result of Özkan's analysis to determine the reliability of the scale, Cronbach's
Alpha coefficient for the educational tactics factor was .76; .62 for instrumental tactics factor; .67
for the social tactics factor; .72 for the intellectual tactics factor and .76 for the political tactics
factor. Independent sample t-test and one-way analysis of variance were used in the analysis of the
data obtained from the scale. As a result of the research, it was determined that gender, department,
age levels and the duration of social media use had an effect on the different variable scores of the
socialization tactics of the teacher candidates. It has been determined that socialization tactics have
no effect on the scores of different variables, such as grade level, father's education level, mother's
education level, father's occupation, mother's occupation, the number of social media platforms
they use, family monthly income and family residence.

Keywords: Socialization Tactics, Teacher candidates
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STUDENT AND GROUP ACTIVITY LEVEL ASSESSMENT IN THE ELARS
RECOMMENDER SYSTEM

Martina Holenko Dlab1, Natasa Hoic-Bozic2
1
2

University of Rijeka, Department of Informatics, Rijeka, Croatia

University of Rijeka, Department of Informatics,HR-Rijeka, Croatia

Abstract:
This paper presents an original approach to student and group activity level assessment that relies
on certainty factors theory. Activity level is used to represent quantity and continuity of student’s
contributions in individual and collaborative e-learning activities (e-tivities) and is calculated to
assist teachers in assessing quantitative aspects of student's achievements. Calculated activity
levels are also used to raise awareness and provide recommendations during the learning process.
The proposed approach was implemented within the educational recommender system ELARS
and validated using data obtained from e-tivity realized during a blended learning course. The
results showed that the proposed approach can be used to estimate activity level in the context of
e-tivities realized using Web 2.0 tools as well as to facilitate the assessment of quantitative aspect
of students’ participation in e-tivities.
Keywords: Assessment, ELARS, e-learning, recommender systems, student model.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALOJİYE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ

Eda Yüksel KARADAĞ1, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said AKAR 2
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ÖZET
Bu araştırmada öğretmen adaylarının analojiye yönelik tutumları farklı değişkenler açısından
incelenmiştir. Araştırmaya Doğu Anadolu bölgesinin orta ölçekli bir ilinin 2021-2022 eğitim
öğretim yılı güz yarıyılında Eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 644 öğretmen adayı
katılmıştır. Bu öğretmen adayları Fen Bilimleri Öğretmenliği (23), İlköğretim Matematik
Öğretmenliği (33), Sınıf Öğretmenliği (59), Okul Öncesi Öğretmenliği (62), Türkçe Öğretmenliği
(26) ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (75) bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarından
oluşmaktadırlar. Ölçekte bulunan “Analoji hakkında bilgi sahibi misiniz?” sorusuna araştırmaya
katılan öğretmen adaylarının %43’ü evet cevabını verirken %57’si hayır cevabını vermiştir. Bu
araştırmada sadece evet cevabını veren öğretmen adayları dikkate alınarak veri analizleri
yapılmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi olan betimsel araştırmalardan tarama (survey)
modeli ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yiğit ve Bozkurt (2017)
tarafından geliştirilen “Analojilere Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek dört faktörden
oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları sırasıyla .914
(11 madde), .842 (7 madde), .807 (6 madde) ve .813 (5 madde) olarak tespit edilmiştir. Toplam 29
maddeden oluşan ölçeğin genel güvenirlik katsayısı ise .952 olarak bulunmuştur. Ölçekten elde
edilen verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda cinsiyetin ve analoji ile ders işlemiş olmanın öğretmen adaylarının analojiye
yönelik tutum puanlarına etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bölüm, sınıf düzeyi, analoji ile kaç kez
ders işlemiş olmanın ve derslerde analoji oluşturulmasının ise etkisi olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Analoji, Tutum, Öğretmen Adayları
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DETERMINING TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOO ANALOGY IN TERMS
OF DIFFERENT VARIABLES

SUMMARY
In this study, teacher candidates' attitudes towards analogy were examined in terms of different
variables. 644 pre-service teachers studying at the Faculty of Education in the fall semester of the
2021-2022 academic year in a medium-sized province in the Eastern Anatolia region participated
in the research. These pre-service teachers consist of pre-service teachers studying in Science
Teaching (23), Primary School Mathematics Teaching (33), Classroom Teaching (59), Preschool
Teaching (62), Turkish Language Teaching (26) and Social Studies Teaching (75). “Do you know
about analogy?” in the scale. While 43% of the teacher candidates participating in the research
answered yes to the question, 57% answered no. In this study, data analyzes were made by
considering only the pre-service teachers who answered yes. The research was carried out with the
survey model, which is one of the descriptive studies, which is a quantitative research method.
"Attitude Scale Towards Analogies" developed by Yiğit and Bozkurt (2017) was used as a data
collection tool in the research. The scale is a five-point Likert type scale consisting of four factors.
The Cronbach Alpha reliability coefficients of the factors were determined as .914 (11 items), .842
(7 items), .807 (6 items) and .813 (5 items) respectively. The general reliability coefficient of the
scale, which consists of 29 items in total, was found to be .952. Independent sample t-test and oneway analysis of variance were used in the analysis of the data obtained from the scale. As a result
of the research, it was determined that gender and teaching with analogy had an effect on the
attitude scores of teacher candidates towards analogy. It has been determined that the department,
grade level, how many times you have taught with analogy and creating analogies in the lessons
have no effect.
Keywords: Analogy, Attitude, Pre-service Teachers
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZMAYA YÖNELİK TUTUM VE KAYGILARININ
FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ
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ÖZET
Bu çalışmada öğretmen adaylarının yazmaya yönelik kaygı ve tutum düzeyleri farklı
değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan bir
üniversitenin eğitim fakültesinde öğrenim gören 1005 öğretmen adayı ile yürütülmüştür.
Bu öğretmen adayları Fen Bilimleri öğretmenliği (37), İlköğretim Matematik öğretmenliği
(115), Sınıf öğretmenliği (115), Okul Öncesi öğretmenliği (118), Türkçe öğretmenliği
(126), Sosyal Bilgisi öğretmenliği (94), Müzik öğretmenliği (108), Pskolojik Danışmanlık
ve Rehberlik öğretmenliği (108), Resim öğretmenliği (66) ve Beden Eğitimi öğretmenliği
(118) grublarından oluşmaktadır. Araştırma betimsel araştırma niteliğinde olup tarama
modeli kullanılmıştır. Araştırmada; Daly ve Miller (1975) tarafından geliştirilen, Özbay
ve Zorbaz (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı
0.901 olan “Yazma Kaygısı Ölçeği” ve Temizkan ve Sallabaş (2009) tarafından hazırlanan
Cronbach Alpha güvenirlilik katsayısı 0.8420 olan “Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçekten eldi edilen verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi ve tek
yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyet ve bölümün öğretmen
adaylarının yazmaya yönelik kaygı ve tutum puanlarına etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Sınıf düzeyi, yaş, babanın öğrenim durumu, annenin öğrenim durumu, anne meslek ve
baba meslekde ise yazmaya yönelik kaygı ve tutum puanlarına etkisi olmadığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Yazma, Kaygı, Tutum
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DETERMINATION OF TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES AND CONCERNS
TOWARDS WRITTEN IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

SUMMARY

Determination of teacher candidates' attitudes and concerns towards writing in terms of different
variables. In this study, pre-service teachers' anxiety and attitude levels towards writing were
examined in terms of different variables. The research was carried out with 1005 teacher
candidates studying at the education faculty of a university in the Eastern Anatolia Region. These
teacher candidates are Science teacher (37), Elementary Mathematics teacher (115), Classroom
teacher (115), Preschool teacher (118), Turkish teacher (126), Social Studies teacher (94), Music
teacher (108), Psychological It consists of Counseling and Guidance teacher (108), Art teacher
(66) and Physical Education teacher (118) groups. The research is in the nature of descriptive
research and scanning model was used. In the research; “Writing Anxiety Scale” with a reliability
coefficient of 0.901, developed by Daly and Miller (1975) and adapted to Turkish by Özbay and
Zorbaz (2011), and “Attitude towards Writing Scale” with a reliability coefficient of 0.8420
prepared by Temizkan and Sallabaş (2009). used. Independent sample t-test and one-way analysis
of variance were used in the analysis of the data obtained from the scale. As a result of the research,
it was determined that gender and department had an effect on pre-service teachers' anxiety and
attitude scores towards writing. It has been determined that there is no effect on grade level, age,
father's education level, mother's education level, and anxiety and attitude scores towards writing
if the mother is in the profession and the father is in the profession.
Keywords: Do not write, Worry, Attitude
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TARİH ÖĞRETİMİNDE YENİLİKÇİ ETKİNLİKLERLE MATERYAL HAZIRLAMA
Serap Lale IŞIK 1, İbrahim KAYA 2
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Diyarbakır Ar-Ge Birimi, Arkeolog, Sanat Tarihi Öğretmeni,
ORC ID 0000-0002-8709-6695
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ORC ID 0000-0003-0964-8498

1

ÖZET
Tarih eğitiminde çağdaş ve yenilikçi bir standarda ulaşmak adına yoğun bir çaba harcanan
Türkiye’ de ilköğretim ve ortaöğretim Tarih ve Sosyal Bilgiler derslerinde programların
yenilemesine gidilmiştir. Buna bağlı biçimde sadece ezbere dayalı bir ders olarak algılanan tarih
dersi için öğretim yöntem ve tekniklerinin yoğun kullanımı, materyal üretiminin arttırılması,
öğrencilerde eğlenerek öğrenme algısına yer açmaktadır. Tarih eğitimindeki bu yenileme ve
değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etkinlik bazlı öğretim yöntemlerinin okul ve kurslarda
sıklıkla kullanılması ile daha fazla öğrenciye ulaşarak söz konusu dersler üzerinde geçmişten
süregelen algıyı kaldırmak adına etkili olacaktır(Keleşoğlu,S, Yiğit, E,Ö161-187). Yenilikçi tarih
öğretiminde, öğretmenlerin programları etkili olarak değerlendirdikleri, öğrencinin
hazırbulunuşluğunu kontrol etmelerini sağlayıcı etkinlikler, ekonomik yetersizliğe dayalı
olanaksızlıkların en aza indirildiği, ders sürelerinin yetersizliğini düzenleme gibi alanlarda da
çözümler
amaçlanmıştır
(https://f.eba.gov.tr/Kaynak/Yenilikci_Tarih_%C3%96gretimi_Etkinlik_Ornekleri/).
Çalışmamızda, etkinlik odaklı yenilikçi öğrenme yöntemi ile tarih ve sosyal bilgiler derslerinde
özellikle dezavantajlı, eğitim olanakları ekonomik ve sosyal alanlarda sınırlı bireylerde ‘’Kendi
Materyalini Kendin Üret’’ sloganıyla yola çıkılarak 9-17 yaş arası çocuklarda derse katılımı
arttırma, özgüven destekleyici olmak, yaratıcılığı geliştirme, hayal gücünü arttırma öğrenci
merkezli yaklaşımlarla desteklenmiştir. Böylelikle yeni kuşaklar arasında eleştirel farkındalık,
karşılıklı sevgi, saygı, barış, istikrar ve demokrasi gibi değerlerle eleştirel ve bağımsız düşünce
gibi becerilerin daha fazla kullanılmasını sağlayarak tarih ve vatandaşlık eğitiminin seviyesini
çağdaş eğitim standartlarına çıkaracak eğitimde mükemmelliği arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Etkinlik, Sosyal Bilimler

ABSTRACT
In Turkey, where a great effort has been made in history education where a standard can be
reached, programs have been made in primary education and social studies courses. Accordingly,
the intensive use of teaching and techniques for teaching is learning by learning to teach, oriented
towards teaching by education. They are informed about this in the history lesson and the detailed
training on teaching in education about the use of teaching in education and training in education
and training in the education system. In the innovative history, it can be considered how
designable, how they can control their readiness, how their economy can be reduced as much as
possible, how the lessons can be implemented can be predicted. In ourstudy, the motto of " produce
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your own education in your own education, to be preferential, to be educated and in the social
class" came out, and the lesson can be targeted at the age of 7-14, to have oneself, to develop
creativity, and to be supported by budgets suitable for the budget. Among the new generations,
students-students can be compared with values such as respect, peace, school, and democracy,
compared with more sampling than similar schools, and values such as school in the training
schools of student education.
Keywords: Education, Activity, SocialSciences
1.GİRİŞ
Eğitim kurumlarının en önemli bileşeni ve paydaşı öğretmenlerdir. Okulun ve okuldaki eğitimin
kalitesinin önemli göstergesi olan öğretmenlerin; yeniliklere uyum sağlayan, çağdaş ve değişime
açık olmaları önem arz eder. Nitelikli öğretmenlerin en önemli göstergeleri ise onların öğretmeöğrenme sürecinde öğrenme etkinliklerini düzenleme ve gerçekleştirme yeterlikleridir.
Dolayısıyla öğretmenlerin, mesleklerinin her alanında sahip olmaları gereken yeterliklerin
belirlenmesi de ayrıca önem arz etmektedir. Eğitim alanında uygulanan öğretim programlarının
başarılı olarak uygulanması nitelikli ve yeterli öğretmenlerle olanaklıdır. Çünkü öğretmenler,
okullarda uygulanan eğitim programları aracılığıyla bir yandan bireylere topluma uyum
sağlamaları için gerekli davranış formlarını kazandırırken, diğer yandan da onları bir üst eğitim
kurumuna hazırlamaktadır. Okullarda ve kurslarda uygulanan eğitim programları, “Öğrenene
okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği”
olarak tanımlanmaktadır (Demirel, 2005). Öğretmen yeterliklerine bağlı olarak bir eğitim
programının etkililiği, toplumun her alanında yaşanan gelişmeleri karşılayıcı nitelikte olmasına,
öğrenciye yol gösterici olmasına, öğrenciyi öğrenmeye güdülemesine, öğrencinin sürece etkin
olarak katılmasına ve sorumluluk üstlenmesini sağlamasına bağlıdır (Holloway, 1999; Abbott,
1999). Bu bağlamda öğrenme etkinliklerinde amaç, öğrenenlerin ne yapacaklarını önceden
belirlenin aksine, bireylere araçlar ve öğrenme materyalleri ile öğrenmeye kendi istekleri
doğrultusunda yön vermelerine olanak sağlamaktır (Erdem, 2001; Yaşar, 1998; Brooks ve Brooks,
1999). Öğrencilerin hayatları boyunca gereksinim duyacakları tüm bilgileri okulda öğrenmeleri
olanaksız olduğundan nasıl öğreneceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmeöğrenme sürecinde düzenlenen öğrenme etkinlikleriyle öğretmen, öğrencilere bilgiye ulaşma,
bilgiyi kullanma, bilgiyi değerlendirme yollarını da öğretmelidir (Adıgüzel, 2005; Koç ve
Koşaner, 2005; Erdem ve Akkoyunlu, 2002).
2.UYGULAMALAR
Öğretim yöntem ve tekniklerinin aktif kullanıldığı dersler ve öğrencilerin derse katılımı konusunda
doğru orantı olabileceği göz önüne alındığında öğrencinin okulda geçen yılları arttıkça, öğrenme
özgeçmişini oluşturan yaşantılar da artmakta dolayısıyla bu konuda öğrencinin kendisiyle ilgili
yargısı kararlılık göstermektedir. Bu nedenle, eğitim düzeyi arttıkça akademik özgüveni ve başarı
arasındaki ilişkiler de artmaktadır(Akşid, Şahin, 2011). Çalışma kapsamında Diyarbakır Aile ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde(Görsel 1) GAP ile ortak yürütülen ‘’Gençlikle
El Ele’’ projesi kapsamında eğitim alan, Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerine aktif katılım sağlayan,
9-17 yaş arası dezavantajlı 106 öğrenci ile derslerde öğretim yöntem ve teknikleriyle uygulanan
etkinlikler, materyal üretimleri ve bunları takiben derse katılım süreçlerinin bir kısmı ele
alınmıştır. Örnekler;
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Proje Yöntemi İle Sümer Kil Tablet Etkinliği: Ortaokul 5. Sınıflar Sosyal Bilgiler dersi Kültür
ve Miras Ünitesi kapsamındaki Anadolu ve Mezopotamya Uygarlıkları anlatım yöntemi ile
işlendikten sonra beyin fırtınası yapılarak ne gibi bir materyal üretebiliriz? sorusuna yanıt
aranmıştır. Sonrasında kurum bahçesi değerlendirilerek, kil tabletlerin benzeri bahçe toprağı
kullanılarak öğrenciler tarafından yapılmış, etkinlik ile eğlenerek öğrenme amaçlamıştır(Görsel
2). Etkinlik sonrasında günümüz teknolojisi ile üretilen tabletler ile Sümer kil tabletler
karşılaştırma yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır.
Yazılım Sınıfımızın Çalışmaları : ArGe Birimi yazılım sınıfında kayıtlı temel derslere de katılım
gösteren öğrencilerimize tarih dersinde Diyarbakır Surları, kale yapıları anlatılarak zihinlerinde
canlanan sur yapılarının çizimlerini bilgisayarda çeşitli uygulamalarla yapmları sağlanarak her iki
alanda da kendilerini gösterme fırsatı tanınmıştır. Kendi çizimleri ile tarih sahnesi canlandıran
öğrencilerde, kendilerine güven ve derse daha aktif katılım sağlandığı gözlemlenmiştir(Görsel 3).
Simülasyon Yöntemi ile Ülkemizdeki Volkanik Dağlar: 15-17 yaş arası proje kapsamında
eğitim alan dezavantajlı öğrenciler ile kurum bahçesinden getirilen toprak, ağaç dalları ve
öğrencilerin evlerinden temin ettikleri sirke, karbonat, gıda boyası gibi malzemelerle
gerçekleştirilen yanardağ patlaması simülasyonunda öncelikle ülkemizde yer alan volkanik dağlar
konusu işlenmiş sonrasında kendi materyalini üreten öğrencilerle deney ve gözlem yolu da
harmanlanarak eğlenerek öğrenme temelinde eğitim sağlanmıştır(Görsel 4).
Geleneksel Çocuk Oyunları ve El Sanatları: İlkokul 4.sınıf Sosyal Bilgiler dersinde, öğrencilere
geleneksel oyunlarımız anlatılarak topaç, bilye gibi oyunların değeri anlatılmış sonrasında
öğrenciler ile söz konusu oyunlar oynanarak grup içindeki uyum süreçleri, bireysel beceriler ve
öğrenme algılarındaki artış gözlemlenmiştir. Saklambaç körebe gibi oyunları da oynatılan
öğrencilerde sonraki süreçte derse ilgi ve katılımı arttığı da belirlenmiştir. Ayrıca geleneksel el
sanatlarımız konusunda bilgilendirilen öğrenciler ile ebru sanatı yapılarak el sanatlarının
inceliklerine değinilmiştir(Görsel 5).
Değerler Eğitimi Etkinlikleri: Kültürümüze ait değerlerimiz değerlerden 2 aylık süre içerisinde
aylık olarak temizlik ve sevgi konuları öğretilmiş bu konuda hikayeler ve kıssalar öğrencilerle
paylaşıldıktan sonra kendi görüşlerine başvurulmuştur. ‘Sevgi Evi’ ,’Su ,Sabun El Ele Verdik,
Mikroları Yendik’ gibi sloganlarla pano etkinliği yapılmıştır(Görsel 6). Derslerin yanında
değerlere de yer vermek geleceğin teminatı olan çocuklarımıza yol gösterici nitelikle olacaktır.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Sonuç olarak, etkinlik temelli öğretim kapsamında, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde ‘’Gençlikle El Ele’’ projesinde eğitim alıp, Sosyal Bilgiler ve Tarih
derslerine aktif katılım sağlayan, 9-17 yaş arası dezavantajlı 106 öğrenci ile derslerde öğretim
yöntem ve teknikleriyle uygulanan etkinlikler, materyal üretimleri ele alınmış olup her öğrenci
için derste aktif rol oynaması adına etkinlikler düzenlenmiştir. İlk günden itibaren öğrencilerde
özgüven, grup içi çalışma, bireysel çalışma katsayısının arttığı gözlemlenmiştir. Dezavantaja sahip
öğrenci potansiyelinin yüksek olduğu proje kapsamındaki bölgede çalışmada yer alan öğretim
yöntem ve tekniklerinin yanı sıra derslerde çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden
yararlanılmıştır. Şüphesiz ki bilgi, geleceğimize ışık tutan çocukların attıkları her adımda yol
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göstericidir. Bu yolda en büyük destek ailelerden sonra öğretmenlere düşmektedir. Dolayısıyla
çalışma kapsamında yapılan etkinliklerin sosyal bilgiler, tarih derslerinin yanı sıra tüm derslere
ilham verici nitelikte olması, üzerine eklenecek yeniliklerle de yeniden yorumlanması konusunda
ışık tutacağına inanılmaktadır.

GÖRSELLER

Görsel 1. Diyarbakır Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Ar-Ge Birimi(Serap Lale Işık Arşivinden)

Görsel 2. Sümer Kil Tablet Etkinliği(Serap Lale Işık Arşivinden)
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Görsel 3. Yazılım Sınıfımızın Çalışmaları(Nurettin Demir Arşivinden)

Görsel 4. Simülasyon Yöntemi İle Volkanik Dağ Patlaması (Serap Lale Işık Arşivinden)
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Görsel 5. Geleneksel Çocuk Oyunları ve El Sanatları Etkinlikleri (Serap Lale Işık Arşivinden)

Görsel 6. Değerler Eğitimi Etkinlikleri (Serap Lale Işık Arşivinden)
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THRIVING FOUNDATIONAL SKILLS FOR STUDENTS IN THE FUTURE WORK

Phonesouda Vongthong
University of Health Sciences
Soulichanh Luangsombath
Education Office, Naxaythong District, Laos
Thiphachanh Nouthaphone
Champasack University, Laos
Bounmy Phalychan
Champasack University, Laos
Souliya Keovilaysak
Bankeun Teacher Training College
Thipphavanh Khanthaphone
Champasack University, Laos
Chansy Phomphithak
Champasak College of Health Sciences
Abstract
Purpose undertake the study about foundational skills for students in the future work based on
four broad skill categories - cognitive, digital, interpersonal, and self-leadership
Method Cross-sectional study undertook in Champasack University. The target group for this
study is students in University of Health Sciences, comprised of 64 participants. The online
survey is constructed on QuestionPro.com in form of multiple choice and checkbox option.
Researchers decided to apply QuestionPro.com because of its automatically self-evaluation for
users.
Result 61.04% of participants required structured problem solving when they confront and deal
with problems in working. 46.51% of them mentioned adopted a different perspective is key to
collaborate with different backgrounds people. Sociability and getting new people to make
connection found 61.04%. Understanding own emotions and triggers to deal with responsibilities
discovered 51.69%. Almost half of participants indicated courage and risk-taking to launch
neworks is the ability they need to improve (55.13%). While, driving change and abilty to use
innovation found 19.23%. 61.43% of them pointed out they need computational and algorithmic
thinking. Additionally, 16.88% of them revealed that digital literacy can extend work performance.
They have to know how to use the computer and its functions as a foundation of digital knowledge.
The ability to data analysis and statistics is a competency that workers have to learn. They need to
acquire and understand how to analyze data (25.71%). Program literacy for analyzing and statistics
can increase the work output found 12.86% of this study.
Keyword: cognitive, digital, interpersonal, self-leadership and future work.
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RELATIONSHIP BETWEEN TIME MANAGEMENT BEHAVIOUR, JOB
SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE OF TEACHERS IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS IN INDIA

SANIA K. RAO
Research Scholar, Department of Business Administration, Aligarh Muslim University

Abstract
The purpose of the present study is to explore the relationship between time management
behaviour, job satisfaction and job performance of teachers in higher education institutions in
India. The analyses of this study were carried out with AMOS (version 20.0); and Confirmatory
Factor Analysis CFA) and Structural Equation Modelling (SEM) were conducted. The factor
analysis and findings show that dimensions of time management behaviour have a significant and
positive effect on job satisfaction and job performance. Further, a number of suggestions to
improve one’s time management behaviour were provided.
Keywords - Time management behaviour, job satisfaction, job performance, higher education,
India
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A APPROACH IN FUZZY SETS FOR FEATURE REDUCTION

1LOKESH
1

GOWDA J, 2 K V VISWANATHA

Research Scholar, CMR University Bangalore, 2Professor, CMR University Bangalore

Abstract
Pattern representation refers to the number of classes, the number of available patterns, the number,
type and scale of the features available to clustering algorithms. Pattern proximity is usually
measured by a distance function defined on pairs of patterns. A variety of distance functions are
in use in various communities. The Grouping step represents the organization of patterns into
clusters based on pattern similarity. There are many clustering methods available, and each of them
may give a different grouping of a dataset. The choice of a particular method will depend on the
type of output desired, the known performance of method with particular types of data, the
hardware and software facilities available and the size of the dataset.
Keywords - Pattern proximity, Clustering, Distance functions.
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ITEM ANALYSIS TO IMPROVE THE FAIRNESS OF MULTIPLECHOICE
QUESTIONS

1 ROHINI

KARUNAKARAN, 2 SRIKUMAR P S
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Associate Professor, Unit of Biochemistry & Acting Head, Medical Education Unit, Faculty of
Medicine, AIMST University, Bedong, Kedah, Malaysia
2

Associate Professor, Unit of Psychiatry, Faculty of Medicine, AIMST University, Bedong,
Kedah, Malaysia

Abstract
Multiple-Choice question/Extended matching questions/items is a method of assessment which
assesses the cognitive knowledge of the examinees. Constructing a multiple-choice question
should be accurate and fair. To improve the quality and examine the validity and reliability of the
test items, analysis of the results must be examined critically. With the current observation based
methodologies in accurately determining the test parameters, item analysis could prove to refine
and improve the quality of test items. Previous research studies on analysis of test items by the test
parameters was retrieved from PubMed. Excerpts were picked from these studies to summarise
the interpretation of test items. Developing good test items is an iterative process, and item analysis
uses test results to feedback and to evaluate instructional effectiveness.
Keywords - Item Analysis, Discrimination index, Assessment Quality, Point-biserial correlation
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EVOLUTION & DEVELOPMENT OF EDUCATION FOR CWSN (CHILD WITH
SPECIAL NEEDS) IN INDIA

1 SWATI
1

2

AGARWAL,2 SHWETA JAIN

Research Scholar, ICFAI University Jaipur

Associate Professor, ICFAI University Jaipur

Abstract
Global efforts to the education of disabled children have resulted in positive policy improvements
in India, as well as an increase in the enrolment of children who had previously been excluded
from the formal school system. This paper examines government policies, their initiatives and
efforts in the area of education for child with special needs in India, as well as the current state of
disabled education facilities, and makes recommendations based on gaps dentified during a survey
of related literature. It covers the history of education for CWSN in India and around the world, as
well as various policies and organizations working in this area. In order to deliver quality
education, the study finishes by emphasizing the urgent need for effective teacher professional
development opportunities and other support systems.
Keywords - Evolution, Special education, CWSN, Policy frameworks, Inclusive education,
Barriers.
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ERP CHALLENGES IN HIGHER EDUCATION

1 RAMINDER
1

PAL SINGH, 2SANGEETA ARORA

Associate Professor - Management, SBS State Tech. Campus, Ferozepur. Punjab, India.
2

HOD/AP, Dept. of Economics, Dev Samaj College for Women, Ferozepur, Punjab,

Abstract
ERP in higher education should respond the real requirements of education system. Enhancements
or mere adaptations of existing solutions, which are taken from the experience in age old business
practices, are not always successful. It is important to define ERP systems in higher education as
being multiple in scopes, tracking a range of activities of including those of human resource
systems, administrative student information systems and financial systems. So it is necessary to
study the implications of using ERP systems in higher education and the information required to
avoid the problems caused by inherited systems, in order to address the role of ERP in changing
educational organizations and the implications of its use in similar organizational cultures. The
current paper shows the contents of the ERP that serve the education system successfully and also
shows the needs and future expectations of higher education institution.
Keywords - ERP in higher education, education management, change management, Education Resource
Planning
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STUDENTS’ PERCEPTIONS OF THE USE OF SOCIAL MEDIA IN HIGHER
EDUCATION IN SAUDI ARABIA

Omar Alshehri1, Vic Lally2
1,2

University of Glasgow

Abstract:
This paper examined the attitudes of using social media tools to support learning at a university in
Saudi Arabia. Moreover, it investigated the students’ current usage of these tools and examined
the barriers they could face during the use of social media tools in the education process.
Participants in this study were 42 university students. A web-based survey was used to collect data
for this study. The results indicate that all of the students were familiar with social media and had
used at least one type of social media for learning. It was found out that all students had very
positive attitudes towards the use of social media and welcomed using these tools as a
supplementary to the curriculum. However, the results indicated that the major barriers to using
these tools in learning were distraction, opposing Islamic religious teachings, privacy issues, and
cyberbullying. The study recommended that this study could be replicated at other Saudi
universities to investigate factors and barriers that might affect Saudi students’ attitudes toward
using social media to support learning.

Keywords: Saudi Arabia, social media, benefits of social media use, barriers to social media use,
higher education
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THE EFFECT OF AN AL ANDALUS FUSED CURRICULUM MODEL ON THE
LEARNING OUTCOMES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

1Sobhy
1,2

Fathy , 2A. Hashesh

Al Andalus Private Schools

Abstract:
The study was carried out in the Elementary Classes of Andalus Private Schools, girls section
using control and experimental groups formed by Random Assignment Strategy. The study aimed
at investigating the effect of Al-Andalus Fused Curriculum (AFC) model of learning and the effect
of separate subjects’ approach on the development of students’ conceptual learning and skills
acquiring. The society of the study composed of Al-Andalus Private Schools, elementary school
students, Girls Section (N=240), while the sample of the study composed of two randomly
assigned groups (N=28) with one experimental group and one control group. The study followed
the quantitative and qualitative approaches in collecting and analyzing data to investigate the study
hypotheses. Results of the study revealed that there were significant statistical differences between
students’ conceptual learning and skills acquiring for the favor of the experimental group. The
study recommended applying this model on different educational variables and on other age groups
to generate more data leading to more educational results for the favor of students’ learning
outcomes.

Keywords: AFC, Lego Education, mechatronics, STEAM, Al-Andalus Fused Curriculum.
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THE EFFECT OF REALIZING EMOTIONAL SYNCHRONY WITH TEACHERS OR
PEERS ON CHILDREN’S LINGUISTIC PROFICIENCY: THE CASE STUDY OF UJI
ELEMENTARY SCHOOL

Reiko Yamamoto
Department of English Studies for Careers, Kyoto Junior College of Foreign Languages, 6
Kasamecho, Ukyoku, Kyoto, Japan
Abstract:
This paper reports on a joint research project in which a researcher in applied linguistics and
elementary school teachers in Japan explored new ways to realize emotional synchrony in a
classroom in childhood education. The primary purpose of this project was to develop a crosscurriculum of the first language (L1) and second language (L2) based on the concept of
plurilingualism. This concept is common in Europe, and can-do statements are used in forming the
standard of linguistic proficiency in any language; these are attributed to the action-oriented
approach in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). CEFR has a
basic tenet of language education: improving communicative competence. Can-do statements are
classified into five categories based on the tenet: reading, writing, listening, speaking/ interaction,
and speaking/ speech. The first approach of this research was to specify the linguistic proficiency
of the children, who are still developing their L1. Elementary school teachers brainstormed and
specified the linguistic proficiency of the children as the competency needed to synchronize with
others – teachers or peers – physically and mentally. The teachers formed original can-do
statements in language proficiency on the basis of the idea that emotional synchrony leads to
understanding others in communication. The research objectives are to determine the effect of
language education based on the newly developed curriculum and can-do statements. The
participants of the experiment were 72 third-graders in Uji Elementary School, Japan. For the
experiment, 17 items were developed from the can-do statements formed by the teachers and
divided into the same five categories as those of CEFR. A can-do checklist consisting of the items
was created. The experiment consisted of three steps: first, the students evaluated themselves using
the can-do checklist at the beginning of the school year. Second, one year of instruction was given
to the students in Japanese and English classes (six periods a week). Third, the students evaluated
themselves using the same can-do checklist at the end of the school year. The results of statistical
analysis showed an enhancement of linguistic proficiency of the students. The average results of
the post-check exceeded that of the pre-check in 12 out of the 17 items. Moreover, significant
differences were shown in four items, three of which belonged to the same category: speaking/
interaction. It is concluded that children can get to understand others’ minds through physical and
emotional synchrony. In particular, emotional synchrony is what teachers should aim at in
childhood education.
Keywords: Elementary school education, emotional synchrony, language proficiency, sympathy
with others.
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