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ILKÖGRETIM 6. SINIF FEN BILGISI DERSINE ILIşKIN BAZI
DEGIŞKENLERIN ÖGRENCILERIN DUYUŞSAL ÖZELLIKLERINI

AÇiKLAMA GÜCÜ

PREDICTING THE EFFECT OF SOME VARIABLES RELATED TO 6.
GRADE SCIENCE COURSE ON STUDENTS. AFFECTIVE DOMAINS

Özlem Sıla ÇAKIR*, Tuğba ŞAHİN**, Baki ŞAHİN***

ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate
effects of some variables (Science grade, social science
grade, gender, socio-economic status) on students' attitudes
toward science and science self-concept in the 6th grade
students. The study is designed as a survey type in which
6 ı ı students from 8 different city in Turkey parıicipated.
Personal information form, seience achievement test, sci-
ence self-eoncept, students' attitudes toward seience were
adminestered in order to colleet data. Stepwise regression
anaiyses were used in analysing the data. Results of the
study show that science grades are most important predic-
tor of science self-concept In addition, science self-concept
is a significant predictor of students' attitudes toward scien-
ce.

KEY WORDS: Sel/mce selreoncepı, Aııiıudes 100l'lIrd sc;-
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ÖZET: Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6'ıncl sınıf öğ-
rencilerinin fen bilgisi dersinde çeşitli değişkenierin (Fen
bilgisi karne notları, sosyal bilgiler karne notları, cinsiyet.
sosyoekonomik düzey) öğrencilerin tutum ve akademik
benlik kavramlarını açıklama gücünü belirlemekdir. Araş-
tırma surveyolarak yapılmış vcri toplama aran olarak kişi-
sel bilgiler formu, fcn bilgisi bilşarı testi. fcn bilgisi akade-
mik benlik kavrilmı ölçeği vc fcn bilgisine karşı tutum öl-
çcği kullanılmıştır. Test ve ölçcklcr H farklı şehink 10plam
611 ilköğrctim 6'mcl sınıf öğrcncisine uygulanmıştır. (ok-

lu basamaklı (S1epwise) regrasyon analizi kullanılarak ve-
rilcr analiz. cdilmiş ve sonuç olarak akademik hı'nlik kavra-
mını en güçlii açıklayan ılcğişkenin fen k;mıı' notları oldu-

ğu fen hilgisinı~ karşıtuhıml;ırı ı'n giiçlii a\'ıklayan ılcğişkı'-
nİu de akademik bcnlik kavr;i11l1olduğn hdirlcnmiş1ir.
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1 .GIRlş

Öğrencilerin öğrenmesini etkileyen pek çok
faktör vardır. Bu faktörler öğrencinin kendinden
kaynaklanacağı gibi çevreden de kaynaklanabi-
lir. Öğrenme bilindiği gibi bilişsel. duyuşsal ve
psiko-motor alanlarda gerçekleşmektedir. Dola-
yısıyla öğrencinin öğrenmesini etkileyen kişisel

ve çevresel faktörler bu üç alanı birden etkile-
mektedir. Bugüne kadar yapılan birçok araştır-
mada bilişsel öğrenmeyi etkileyen faktörler üze-
rinde durulmuştur. Bu yüzden duyuşsal ve psi-
ko-motor alana ait araştırmalara az rastlanmak-
tadır. Oysaki öğrenmede bu üç alan birbirini et-
kilediği ve davranış değişikliklerinin üç alanda
birden gerçekleştiği bilinmektedir. Fen eğitimiy-
le ilgili araştırmalar da yukardaki açıklamaları
doğrulamaktadır. Yirmiyıl Önt'esine kadar eği-
tim araştırmalarının temel odak noktası bili~sel
alan içindeki hedetkrk ilgilidir. Sım zamanlar-
da duyuşsal alan hem eğitimin hir parçası olarak
kabul ~dilmiş hem dı: araştırmaların t,dak nokta-
Si olarak gÖıiilmÜşlÜr II]. Duyuşsal alanın ı'n
Önı:mli dı:ğişkt'nkrindt'n ikısi dı: tutumlar n:
akadı:mik ht'nlik kanamlarıdır i~].

Tutumlar klS;Ka bir l,b.it'Yt' ya da insana kar-

ŞI olumlu ya da ı,hımsuı duygular ı,brak tanım-
lan;ıbilir 13]. Fishbı'in and A,iıı'n ı..ı] insanın bir

ob.it'Yt' karşı tutumlarının ı'ıııın ınan,'larından

ka\'naklandıc.ını h' inanı'lar;ı b;Ii:1ı ,'larak ,'hı~-
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turulan davranışlar olduğunu ifade etmişlerdir
[1]. Turgut [5] tutumu somut bir objeye ya da
soyut bir kavrama ilişkin ona karşı ya da ondan
yana olma şeklinde beliren bireyin düşünce ve
duygularına yönveren öğrenilmiş öz eğilimler
olarak tanımlanmıştır. Duyuşsal alanın bir baş-
ka boyutu olan akademik benlik kavramı ise bir
kişinin bir akademik alana ilişkin olumlu ya da
olumsuz olarak kendini algılayış tarzı olarak ta-
nımlanabilir.

Tutum ve akademik benlik kavramına özgü
araştırmalar incelendiğinde daha çok bu iki de-
ğişkenin bağımsız değişken olarak düşünülüp
başarıyı tahmin etme gücüne dönük araştırmala-

ra rastlanmaktadır. House [6] öğrenci beklentile-
rinin ve akdemik benlik kavramının fen başarısı-
nı yordama gücünü incelediği araştırma sonu-

cunda her iki değişkenin de başarıyı önemli de-
recede yordadığını ortaya çıkarmıştır. Oliver ve
Simpson [7] yaptıkları çalışmada fen bilgisine
karşı tutum, başarı motivasyonu ve fen akade-
mik benlik kavramının fen başarısı üzerindeki
etkisini araştırmışlardır. Sonuç olarak duyuşsal
davranışların fen başarısıyla güçlü ilişkisini bul-
muşlardır. Analiz aşamasında yapılan çoklu ba-
samaklı regrasyon analizi sonucunda fen bilgisi-
ne karşı tutumların başarıyı anlamlı şekilde yor-
damadığını, buna karşın başarı motivasyonu ve
akademik benlik kavramının başarıyı anlamlı
olarak yordadığını ortaya çıkarmışlardır. House
[8] bir başka araştırmasında başarıyı, bilişsel ve
motivasyon değişkenlerinin yordama gücünü
araştırmış ve öğrencinin başlangıçtaki tutumları-
nın öğretim sonucundaki hedeflerin gerçekleş-
me derecesi ile anlamlı ilişkisi olduğunu bul-
muştur. Levin, Naama ve Zipora [9] tutumların
başarıyı anlamlı derecede yordadığını belirtmiş-

lerdir ve yapılan çoklu basamaklı regrasyon
analizinde erkeklerin başarısındaki varyansın
%20'sini, kızların ise başarısındaki varyansın
% i O'unu açıkladığını bulmuşlardır. House ve
Prion [10] tarafından yapılan bir araştırmada da
üniversite birinci sınıf İngilizce dersinde tutum-
larla öğrencilerin başarıları arasında anlamlı bir
korelasyon bulunmuştur. Uzuntiryaki [ll] tara-
fından kavram değiştime metinleri ve kavram

haritalarının 8. sınıf öğrencilerinin çözeltiler ko-
nusunu anlamalarına ve fen bilgisi dersine olan
tutumlarını incelemek ve geleneksel metodla
karşılaştırmak için yapılan araştırmada tutum ve
başarı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ge-
ban ve diğerleri [12] bilgisayar destekli eğitim
ve problem çözme yaklaşımının lise öğrencile-
rindeki etkisini araştıran çalışmada öğrenci tu-
tumları ve başarıları arasında anlamlı ilişki gö-
rülmüştür. Ünlü'nün [13] atom ınolekül ve mad-
de kavramlarının anlaşılmasında kavram değiş-
tirme metinlerinin etkisini inceleyen araştırma-
sında da öğrenci tutumları ve başarıları arasında
anlamlı ilişki elde edilmiştir.

Diğer değişkenlerin tutumu açıklama gücüy-
le ilgili araştırmalar incelendiğinde, Weinburgh
[1] öğrencilerin fen bilgisine karşı tutumları
içinde cinsiyet farklılıklarını 1970'ten 1991'e ka-
dar inceleyen bir meta-analiz çalışması yaptığı
görülmektedir. İncelemeler sonucunda erkek
öğrencilerin kız öğrencilere oranla fen bilgisinin
her alanında daha olumlu tutumlara sahip olduk-
larını ortaya çıkarmıştır. Francis ve Greer [14]

orta okul öğrencilerinin fen bilgisine karşı tu-
tumlarını ölçmek için birlikte yaptıkları çalışma-

da da erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla
daha olumlu tULUmlara sahip olduğunu ve aynı
zamanda yaşı küçük öğrencilerin büyük öğren-
cilere göre daha olumlu tutum sergilediğini bul-
muşlardır. Bu son bulgu yu destekleyen çalışma-
lardan biri de Moneli ve Lederman [15] tarafın-
dan yapılmıştır. Öğrencilerin tutumlarında cinsi-
yet farkiılıkları görülmemiş fakat küçük yaştaki
öğrencilerin büyük yaştakilere oranla fen bilgi-
sine karşı daha olumlu tutumlara sahip olduk-
ları görülmüştür. Terry ve Baird [16] öğrencile-
rin fen bilgisine karşı tutumlarını 17 faktörün ne
kadar etkilediğini çoklu basamakh regrasyon
analizi yaparak incelemişlerdir. Tutumdaki var-
yansın yaklaşık %20'sini açıklayan en önemli
dört faktör olarak cinsiyet, yetenek, öğrencinin
hedeflediği eğitim düzeyi ve mesleki ilgisi (ca-
reer interest) olduğunu saptamışlardır.

Akademik benlik kavramına yönelik araştır-
malardan birisi de Wonell ve Roth [17] tarafın-
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dan yapılmıştır. Bu çalışmada benlik kavramla-
rının cinsıyet, yaş ve diğer değişkenlerle ilişkisi-

ni inceleyen araştırmalarda bir tutarsızlık olduğu
belirtilmektedir. Üstün yetenekli öğrencilerle
yaptıkları çalışmada kızların sosyal benlik kav-
ramı yüksek iken erkeklerin atletik benlik kav-
ramlarının yüksek olduğunu bulmuşlardır. Aka-
demik benlik kavramıyla ilgili araştırmaların ço-

ğu akademik benlik kavramı ve başarı ilişkisini
incelemiştir. Jordan'da [18] akademik benlik
kavramıyla başarı arasındaki ilişkiyi araştımuş
ve ingilizce, sosyal bilgiler, matematik ve fen
bilgisi alanında yaptıkları çalışmada akademik
benlik kavramı ile akademik başarı arasında an-
lamlı bir ilişki bulunmuştur. Bulut [19] tarafın-
dan yapılan çalışmada matematik akademik
benlik kavramı ile matematik başarısı, cinsiyet,
mezun olduğu ortadereceli okul türü, üniversite
giriş sınavındaki bölüm tercih sırası arasındaki
ilişki incelenmiş ve anlamlı ilişkiler bulunma-
mıştır. Özçelik'te [20] olumsuz akademik benlik
kavramı geliştirmiş olmanın bireyin öğrenme le-
ri üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkilerde bu-
lanabileceğini ve öğrencinin bir ders1e ilgili du-
yuşsal özelliklerinin olumlu yönde değiştirilme-
si onun, başarılarla dolu bir özgeçmişe sahip ol-
ması gerektiğini belirtmiştir. Bloom'un [21]
yaptığı çalışma da akademik benlik kavramının
başarıyı yordamada gücü en yüksek olan duyuş-

sal özellik olarak belirtilmiştir.

Bu araştırmanın amacı da yukarıda verilen
literatürde sözü edilen duyuşsal alanla ilgili tu-
tum ve akademik benlik kavramı degişkenlerini
diğer bazı değişkenlerin ne kadar açıklayabildi-
ğini ortaya koymaktır.

Araştırmanın problemleri aşağıda ifade edil-
mektedir:

1. İlköğretim 6'ıncı sınıf öğrencilerinin fen
bilgisi akademik benlik kavramını (AKB), fen
bilgisi tutumu (PT), cinsiyet (C), fen bilgisi ba-
şarısı (FB), fen bilgisi kame notları (FK), sosyal
bilgiler kame notları (SK) ve sosyo-ekonomik
düzeyinin (SED) yordama gücü (predict) nedir?

2. İlköğretim 6'ıncı sınıf öğrencilerinin fen
bilgisi tutumlarını, akademik benlik kavramı,
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cinsiyet, başarı, fen bilgisi kame notları, sosyal
bilgisi kame notları ve sosyo-ekonomik düzeyi-
nin yordama gücü (predict) nedir?

2.VÖNTEM

Bu araştırma betimsel olarak yapılmıştır.

2.1. Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni, Türkiye'deki İlköğ-
retim 6'ıncı sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemini ise Türkiye'nin 6 böl-
gesinde bulunan 611 İlköğretim 6'ıncı sınıf öğ-
rencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulandı-
ğı iller Türkiye'nin 6 bölgesinden random olarak
seçilen Hatay, Gaziantep, Rize, Bursa, Ağrı.
Kırklareli ve Afyon'dur. Bu illerde bulunan iki
ilköğretim okulu random olarak seçilmiş, Bu
okullardaki random olarak seçilen 6. sınıf öğren-
cilerinden oluşan iki sınıf çalışmanın örneklemi-
ni oluşturmuştur.

2.2.Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, kişisel bilgiler formu, fen
bilgisi başarı testi, fen bilgisine karşı tutum ölçe-

ği ve fen bilgisi akademik benlik kavramı ölçeği
olarak toplam dört veri toplama aracı kullanıl-
mıştır.

Kişisel bilgiler formunda öğrencilerin cinsi-
yetleri, sosyo- ekonomik düzeyleri ve kame not-
ları gibi bilgilere dönük sorular yer almıştır.

Fen bilgisi başarı testi daha önceki yıllarda
Anadolu liseleri giriş sınavlarında kullanılan so-
rular arasından seçilmiştir. Buradan seçilmesi-
nin öğrencilerin genel fen başarılarını ölçen so-
rular olmasıdır. 80 kişi ile haziran 1998 yılında
yapılan pilot çalışma sonucunda Cronbach alfa
güvenirlik katsayısı .69 olarak bulunmuştur.
Madde analizi yapılmış, madde güçlük indisinin
.20'den büyük olmasına dikkat edilerek 30 soru-
luk ön deneme testi uzman kanısı ve öğretmen-
lerin görüşü de alınarak 25 soruluk nihai test
haline getirilmiştir.

Fen tutum ölçeği geliştirmek için literatür-
den daha önce geliştirilen ölçekler incelenmiş ve
dört boyutlu 30 soruluk beşli dereceleme ölçe-



Değişkenler x s n

AKS 34,06 4,93 611

FS 8,17 3,82 611

FK 2,90 1,45 604

SK 3,05 1,44 548

FT 107,9 19,47 611
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Tablo 2. Değişkenlere IlişkinPearson Korelasyon Katsayılan
Değişkenler AKS FS C FK
AKS 1.00

FS 0,04
C -0,18**

FK 0,55**

SK 0.49**
SED 0,18**

FT 0,47**

ğinden oluşan bir ön tutum ölçeği hazırlanmıştır.
Hazırlanan bu ölçek Haziran 1998'de İlköğretim
6'ıncı sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. 101 kişi
üzerinden yapılan pilot çalışma sonucunda Cron-
bach alfa güvenirlik katsayısı .95 olarak bulun-
muştur. Yapılan madde analizi sonunda 30 mad-
delik ölçek 27 maddeye indirilmiş ve nihai hale
getirilmiştir. Ayrıca tutum ölçeği ile ilgili olarak
faktör analizi yapılmış maddelerin başlangıçta
hedeflenen ilgi, sevgi, korku ve önem boyutların-
da genelolarak toplandığı görülmüştür. Aynı za-
manda faktör analizi çalışması. tutum ölçeğinin
geçerliğini saptamak için bir gösterge olmuş. baş-
langıçta belirtilen boyutlarla analiz sonucu elde
edilen boyutların genelolarak paralel gitmesi ge-
çerliğe katkıda bulunmuştur.

Fen bilgisi akademik benlik kavramı ölçeği
olarak Brookover'in 8 maddelik ölçeği İlköğre-
tim fen bilgisi dersine uyarlanarak kullanılmış-
tır. Testin iki yarı güvenirlik katsayısı .83 olarak
bulunmuştur. Hazırlanan nihai ölçek ve testler
EARGED tarafından çoğaltılıp uygulanmıştır.

2.3.Verilerin Analizi

Bu araştırmada, aritmetik ortalama, standart

1.00

0.10*
0.07

0.03
-0.13**
0.03

1.00

-0.06
-0.09*
-0.02

-0.08*

sapma. korelasyon ve çoklu basamaklı regras-
yon analizi kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

3.1.1. Probleme İlişkin Bulgular ve Yo-
rum:

Araştırmanın I. probleminde akademik ben-
lik kavramını çeşitli değişkenlerin açıklama gü-
cü incelenmiştir.Tablo i 'de ilgili değişkenlere
ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapmalar
verilmiştir.

Tablo 1. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Arit-
metik Ortalama ve Standart Sapması.

Y ukarıda aritmetik ortalama ve standart sap-
maları verilen değişkenler arasındaki korelas-
yonlar tablo 2'de verilmiştir.

SK SED FT

1.00

0.77** 1.00

0.12**

0.26** 1.00
0.19** 1.00

0.17**0.30**

Tablo 3. Bağımsız Değişkenlerin Akademik Benlik Kavramını Açıklama Gücüne IlişkinÇoklu Basamakll Reg-
rasyon Analizi Sonuçlan.

Değişkenler R (Açıklama Gücü)

FK 0.558

FT,FK 0.643

C,FT,FK 0.655

SK,FK,FT,C 0.658

Korelasyonun 0.01 düzeyinde anlamlılığı.

* Korelasyonun 0.05 düzeyinde anlamlılığı.

R2 (Değişmeler)

0.312

0.101

0.015

0.005

p
R2 (Açıklanan varyans)

0.312

0.413

0.429

0.433

p<0.05

p<0.05

p<0.05

p<0.05
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Değişkenler arasındaki korelasyonlar ince-
lendiğinde akademik benlik kavramı ile cinsiyet,
fen kame, sosyal kame, sosyo-ekonomik düzey
ve tutum arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
Tablo 3'te yukarıda aritmetik ortalama, standart
sapma ve korelasyonları verilen çeşitli değiş-
kenlerin akademik benlik kavramını açıklama
gücüne ilişkin çoklu basamaklı regrasyon anali-
zi sonuçları yer almaktır

Tablo 3 incelendiğinde akademik benlik
kavramını en güçlü açıklayan değişken fen bilgi-

si kame notudur (R: 0.558). Bu değişken tek ba-
şına varyansın O.312'sini açıklamaktadır. İkinci
sırada açıklayan değişken ise öğrencilerin fen
bilgisine karşı tutumlarıdır. Üçüncü basamakta
cinsiyet, sonuncu sırada ise sosyal kame notu ol-
duğu görülmektedir. Bu dört değişken toplam
varyansın 0.433'ünü açıklamaktadır. Toplam
açıklama gücü ise 0.658'dir. Tabloda görülme-
yen diğer değişkenler ise (SED, FB) anlamlı de-
recede açıklamadığı için basamaklı regrasyon
analizi sonuçlarında yer almamıştır. Ancak yine
de varyansın 0.567'si açıklanamaktadır. Bunun
sebebi öğrencilerin akademik benlik kavramını
etkileyen, araştırmada kullanılan değişkenler dı-
şında değişkenlerin olmasından kaynaklanmak-
tadır.

Yukarıdaki bulgular incelendiğinde akade-
mik benlik kavramını en güçlü açıklayan değiş-
ken, başarının bir göstergesi olan fen bilgisi kar-
ne notları olarak görülür. Akademik benlik kav-
ramının bir öğrencinin bir alana ilişkin algılayış
tarzı olduğu daha önce belirtilmişti. Bulgulardan
da anlaşılacağı üzere öğrencinin bir akademik
alanda kendini başarılı görmesi akademik benlik
kavramını yükseltmektedir. Fen kame notlarının
yüksek olması akademik benlik kavramının
yüksek olmasını sağlayabilir. Diğer taraftan fen
bilgisi kame notlarının düşük olması akademik
benlik kavramını düşürebilir [20]. Akademik
benlik kavramı ile fen bilgisi kame notları ara-
sındaki korelasyon incelendiğinde 0.548 bulun-
muştur (0.01 anlamlılık düzeyindedir). Bu bul-
guyu Oliver ve Simpson'un (1988) yaptığı çalış-
ma da desteklemektedir. Akademik benlik kav-
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ramını ikinci sırada etkileyen tutum da duyuşsal
alanın bir başka boyutudur. Akademik benlik
kavramı ile tutum arasındaki korelasyon olumlu
yönde ve 0.01 düzeyinde anlamlı olduğu bulun-
muştur (0.74). Üçüncü yordayıcı (Predictor) de-
ğişken cinsiyet ve dördüncü sıradaki sosyal kar-
ne notları açıklama gücüne çok az bir artış sağ-
lamaktadır.

3.2. 2. Alt Probleme İlişkin Bulgular ve
Yorum

Araştırmanın ikinci probleminde İlköğretim
6'ıncı sınıf öğrencilerinin akademik benlik
kavramı, başarı, cinsiyet, sosyo- ekonomik dü-
zey, fen kame notları ve sosyal kame notlarının
yordama gücü incelenmiştir.

Aritmetik ortalama, standart sapma ve kore-
lasyonlar l'inci problemde verildiği için aşağıda
Tablo 4'te çoklu basamaklı regrasyon analizi so-
nuçları yer almaktadır.

Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin fen bil-
gisi dersine karşı tutumunu açıklayan tek değiş-
ken akademik benlik kavramıdır (R: 0.471, R2:
0.222). Tutum ile akademik benlik kavramı bir-
biriyle ilişkili değişkenlerdir (r:0.474). Tutumu
etkileyen çeşitli faktörlerle ilgili araştırmalarda
cinsiyet ile ilişkili olduğu bulunmuştur [1] [14].
Ancak bazı araştırmalarda öğrencilerin tutumla-
rında cinsiyet farklılıkları görülmemiştir [15].
Terry ve Baird [16] ise araştırmalarında cinsiye-
tin tutumla ilişkisi ve açıklama gücü olduğunu
çoklu basamaklı regrasyon analizi (MRC) sonu-
cunda ortaya çıkarmışlardır. Bu araştırmada ise
cinsiyet tutumu açıklamadığı için coklu basa-
maklı regrasyon analizinde yer almamıştır.

Tabl04. Çeşitli Değişkenlerin Öğrencilerin Fen Bil-
gisi Dersine Karşı Tutumunu Açıklama Gücüne iliş-
kin Basamaklı Regrasyon Analizi Sonuçları.

Değişkenler R R'
(Açıklama gücü) (Açıklanan varyans) P

AKS 0.471 0.222 P<Ü.05
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4. SONUÇ ve ÖNERILER

4.1. Sonuçlar

Bu araştırmanın sonucunda duyuşsal alanın
birer göstergesi olan akademik benlik kavramı
ve tutumları yordayan (predict) değişkenlerin
olduğu ortaya çıkmıştır. Akademik benlik kav-
ramını açıklayabilen birinci sıradaki değişken

fen bilgisi kame notlarıdır. Tutum, cinsiyet ve
sosyal bilgisi kame notları, fen bilgisi kame not-
larını takip etmektedir. Tutumu ise bu araştırma-

da alınan değişkenlerden tek açıklayan akade-
mik benlik kavramıdır. Senemoğlu [22] tarafın-
dan öğrenci giriş nitelikleri ile öğretme-öğren-
me süreci özelliklerinin matematik dersindeki
öğrenme düzeyini yordama gücünü belirlemek
için yapılan çalışma da öğrenme düzeyini yorda-
yan en güçlü öğrenci giriş niteliğinin dersle ilgi-
li duyuşsal özellikleri olduğu desteklemektedir.

4.2.Öneriler

Öğrencilerin akademik benlik kavramını ve
akademik konulara karşı tutumlarını olumlu
yönde değiştirmek için eğitimcilere önemli gö-
rev ler düşmektedir.

4.2.1 Yetişekle ilgili öneriler

i. Yetişekte bulunan amaç ve hedeflerin
mantıklı, ulaşılabilir, öğrenciyi gerçek

öğrenmeye yöneltmesi amaçlanmalıdır.
Tek yönlü amaç ve hedef belirlemekten
kaçınıp, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve

psiko-motor alanda gelişmesini sağlaya-
cak amaç ve hedefler seçilmelidir.

2. Öğrencinin belirlenen amaç ve hedef
davranışlara ulaşabilmesi için uygun
strateji ve metodlar belirlenmelidir. Öğ-
renciyi kendi kendine öğrenmeyi temel
alan bir metod olan öğrenci merkezli
eğitime yöneltip ezberberden uzak, de-
rinlemesine öğrenmeye teşvik ederek
akademik konularda öğrencinin kendini
daha yeterli olduğunu algılaması sağla-
madır [21].

3. Uygulanan öğrenci merkezli eğitimde

öğrenme süreci boyunca, öğrencinin ez-
berlediği bilgiden çok performansını öl-
çen test ve aktiviteler geliştirilerek öğ-
renci. başlangıçta belirlenen amaç, hedef
davranış ve öğretim metoduna uygun de-
ğerlendirilmelidir.

4.2.2. Öğretmene yönelik öneriler

1. Öğretmen bilgiyi dağıtmaktan çok, öğ-
renciyi bilgiye yönlendirmelidir. Böylece
kendi başına bilgiye ulaşan öğrencinin,
daha fazla özgüven kazanarak başarıya
ulaşması sağlanmalıdır.

2. Bilgiye yönlendericilik görevi yapan öğ-
retmen, öğrencilerdeki bireysel farklılık-
ları gözönüne alarak bütün öğrencileri
başarıya iten uygun öğrenme ortamları
yaratmalıdır.

3. Öğretmen-öğrenci ilişkilerini geliştirerek
öğrencilerle empatik ilişkiler kurmalıdır.

4. Öğrencilerin kendilerini rahatlılıkla ifade
edebilecekleri riskten uzak tartışma or-
tamları yaratmalı ve öğrenci-öğrenci ara-
sındaki ilişkiler ku vvetlendirmelidir.

5. Öğretmen demokratik olmalı, öğrencile-
rin düşüncelerine saygı duymalı ve der-
sin işlenişi sürecinde alınan kararlarda
onlara da söz hakkı tanımalıdır. Aşırı
otoriter tavır içindeki öğretmen, öğrenci-
nin benliğine ilişkin olumsuz yargıları,
kendine güvensizliği yapabileceği işleri
yapamama düşüncesi ile düşüncelerini
diğer insanlara iletmekte çekingen davra-
nış sergilemesine neden olarak öğrenciyi
başarısızlığa iter.

4.2.3. Gelecek araştırmalarla ilgili
öneriler

1. Bu tür çalışmalar daha geniş öğrenci kit-
lesine ulaşarak farklı alanlarda yapılarak
öğrencilerin duyuşsal alandaki profili
çıkarılmalı ve yetişeklerde yapılması

gereken çalışmalar eğitimciler ve eğitim
kurumları tarafından belirlenmelidir.
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2. Öğrenmenin önemli bir boyutu olan
duyuşsal alanda. bilişsel alan kadar
önemsenmeli. bu alandaki tutum.
akademik benlik kavramı ve diğer değiş-
kenleri ölçebilecek geçerliliği ve
güvenilirliği yüksek test ve ölçekler
geliştirilmelidir.
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