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Öz 

Öğrenme yaklaşımları, belirli bir öğrenme işini gerçekleştirmek için gözetilen 

amaç ve seçilebilecek etkinliklerdeki farklılaşmadır. Bu araştırmanın amacı; öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek ve etkin 

ders çalışmaya yönelik önerilerini sunmaktır. Bu karma yöntem araştırmasında yakınsa-

yan paralel karma yöntem deseni kullanılmıştır.  Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi  

Formu, Ders Çalışma Yaklaşımları Ölçeği (DÇYÖ) ve Açık Uçlu Soru Formu ile 803 öğ-

retmen adayından toplanmıştır.  Yapılan analizler sonucunda, çalışma grubundaki öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı ölçeğinden aldıkları puanlar, 432 (%53.8) öğ-

retmen adayının derin yaklaşıma, 341 (%42.5) öğrencinin ise yüzeysel yaklaşıma sahip 

olduğunu göstermektedir.  Bulgulara göre öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşım-

larında cinsiyet, yaş, mezun olunan lise türü ve öğrenim gördükleri bölüm değişkenleri-

ne göre anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen 

adaylarının etkin ders çalışmaya yönelik önerilerinin başında ise düzenli ders çalışma, 

tekrarlama, not tutma gibi kodlara ulaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Öğretmen Adayları, Ders Çalışma Yaklaşımları, Etkin Ders 

Çalışma  

 
Abstract 

Learning approaches represent the variations in goals to achieve learning and 

activities chosen.  The purpose of this research is to investigate study approaches of 

teacher candidates in terms of various variables and present their suggestions for effec-

tive study methods. Convergent parallel design was used for this mixed method study. 

Data was collected using Demographical Survey Form, Study Process Questionnaire 

(SPQ), and Open Ended Question Form from 803 pre-service teachers. The statistical 

analysis revealed that 432 (53.8%) of the teacher candidates in the study group are deep 
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learners and 341 (42.5%) of them are surface learners. Findings revealed statistically sig-

nificant difference in gender, age, maternal education level, paternal education level, 

type of high school graduated, major, and study duration.  Suggestions of the teacher 

candidates lead to codes such as regular study, repetition, and note taking. 

Keywords: Study Approaches, Teacher Candidates, Studying Effectively 

 

1. GİRİŞ 

Öğrenme süreçlerinin niteliği ve kali-

tesi öğrenme ile yakından ilişkilidir. Öğrenci 

başarısını etkilediği bilinen eğitimin kalitesini 

arttıran çeşitli süreçlerin yanı sıra, derse ilgi 

ve etkin ders çalışma da öğrenci başarısı açı-

sından önemli etmenlerdendir.  Öğrenim gö-

rülmeye başlanan ilk yıllardan itibaren öğ-

renme yöntemleri ve yaklaşımlar çeşitli şekil-

lerde benimsenmekte ve benimsenen bu yak-

laşımlar bireyden bireye farklılık göstermekle 

birlikte çeşitli durumlarda değişim göstere-

bilmektedir.  Ders çalışma alışkanlıklarını 

kimi zaman birey kendi kendine kazanırken, 

kimi zaman da çok çeşitli dış etmenler yoluyla 

edinmektedir.   Bu alışkanlıklar kimi zaman 

doğru ve etkin bir şekilde ders çalışmaya yol 

açarken, kimi zaman da öğrenciyi sıkmakta, 

ders çalışmaktan kaçınmasına yol açmaktadır. 

Doğru ve etkin bir şekilde ders çalış-

mak, bireyin öğrenmesini etkileyen faktörler-

dendir (Yılmaz ve Orhan, 2011: 71).  Bir başka 

deyişle, öğrencilerin kendi öğrenmelerinde 

etkin rol almaları, eğitimin nihai hedefi olan 

öğrenmeyi daha verimli kılmaktadır. Zira bu 

görüş, eğitim sistemlerinde yaygınlaşmış olan 

yapılandırmacı yaklaşımın ilkeleri ile de ör-

tüşmektedir. Eğitimcilerin bilgi ve fikirleri 

sunuş biçimleri ile akademik başarıyı doğru-

dan etkilemelerinin yanı sıra öğrencilerin 

nasıl çalıştıkları üzerinde de çoğunlukla fark 

edilmeyen etkilerinin olduğu görüşü çeşitli 

araştırmacılar tarafından ifade edilmiştir 

(Biggs, 1999a; Prosser ve Trigwell, 1999; 

Ramsden, 1992). Bu etkinin ölçme ve değer-

lendirme etkinliklerinden çok öteye gittiği 

söylenebilir (Entwistle, 1998: 74, 2000: 158). 

Yani eğitimcinin öğretimi nasıl sunduğu çok-

lukla öğrencinin çalışma faaliyetlerine de 

yansımaktadır. Biggs (1987), öğrencilerin ders 

çalışmaları bağlamında güdülenme ve öğ-

renme stratejilerini üç bileşen ile açıklamakta-

dır: Kullanma, alınması gerekli nota yönelik 

olarak sunulan bilginin sorgusuz kabulü ve 

çalışma ve sınav kaygısı ile çalışma olarak 

açıklamaktadır.  İçselleştirme, ders içeriğine 

yönelik içten gelen ilgi, anlamaya kararlılık ve 

alternatif yorumlar ve değerlere açıklık olarak 

ifade edilmiştir.  Son olarak başarma, başarı 

ihtiyacı ile ilişkilendirilen çalışma becerilerine 

odaklanmıştır (Biggs, 1987, akt. Entwistle ve 

McCune, 2004: 328).  Ayrıca, Biggs (1999b)'e 

göre bireyler öğrenme sürecinde iki türlü 

davranabilirler:  konuyu tam olarak anlama 

ve zihinde anlamlandırma veya ilişkilendirme 

yapmadan ezberlemeye odaklanma. Yani 

kimi öğrenenler konuyu tam olarak anlamak 

amacıyla yola çıkarlarken, bazıları ise sadece 

ders geçme amacı ile öğrenme etkinliğinde 

bulunmaktadırlar (Yılmaz ve Orhan, 2011: 

72). 

Öğrenme yaklaşımları, belirli bir öğ-

renme işini gerçekleştirmek için gözetilen 

amaç ve seçilebilecek etkinliklerdeki farklı-

laşmadır (Entwistle, McCune, 2004: 325-345). 

Öğrenme yaklaşımlarına yönelik çalışmalarda 

derin ve yüzeysel yaklaşımların ilk ayrımını 

yapan  Marton ve Saljö (1976) olmuştur.  Bi-

reylerin öğrenme yaklaşımları ya "yüzeysel 

öğrenme/ yüzeysel yaklaşım" ya da "derin 

öğrenme/ derin yaklaşım" şeklinde olmakta-

dır.  Yüzeysel yaklaşım, öğrenme yeteneğinin 

sabit olduğu, bilginin otorite tarafından su-

nulduğu ve bilginin kesin ve değişmez oldu-

ğu inancını yansıtmaktadır (Chan, 2003).  

Derinlemesine yaklaşım ise, öğrenmenin çaba, 

anlama süreci ve bütünleştirme gerektirdiği 

ve bunun yanı sıra, bilginin otorite tarafından 

sunulması yerine kişinin muhakeme etmesi 

yoluyla kazanılmasıdır (Chan, 2003).  Öğren-

me etkinliğini gerçekleştirirken bireyler bu 

yaklaşımlardan bir tanesine göre davranırlar 

(Yılmaz ve Orhan, 2011: 71). Elias (2005: 194) 

'ın 480 üniversite öğrencisi ile yaptığı araştır-
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mada, yapılan analizler sonucunda çalışma 

yaklaşımları ile ağırlıklı not ortalamalarını 

karşılaştırdığında, derin yaklaşım ile akade-

mik not ortalaması arasında pozitif korelas-

yon bulunurken,  yüzeysel yaklaşım ve aka-

demik not ortalaması arasında negatif kore-

lasyon bulunmuştur. Ders çalışma yaklaşımı-

nın akademik başarıyı etkileyen bir unsur 

olması, öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının gelecekte yetiştirecekleri öğ-

rencilerin ders çalışma yaklaşımlarını etkile-

yebileceği düşüncesi alanyazında tatminkâr 

sayıda araştırma yapılmasını da desteklemiş-

tir. Ders çalışma yaklaşımlarına yönelik ola-

rak alanyazında özetle, öğrencinin ders çalış-

mada bireysel faktörlerden, eğitsel durumlar-

dan ve öğretmenin etkisinden söz edilmekte-

dir (Yılmaz ve Orhan, 2011; Biggs, 1999a; 

Prosser and Trigwell, 1999; Ramsden, 1992; 

Entwistle, 1998, 2000; Biggs, 1987, akt. 

Entwistle ve McCune, 2004).  Bireysel faktör-

lerden güdülenme ve öğrenme stratejileri öne 

çıkarken, eğitsel durumlara ve eğitimciye 

bakıldığında, bilgiyi sunuş biçimi önem ka-

zanmaktadır (Biggs, 1987, akt. Entwistle ve 

McCune, 2004; Biggs, 1999a; Prosser and 

Trigwell, 1999; Ramsden, 1992).  Alanyazın-

daki bazı çalışmalarda da, ders çalışma yakla-

şımlarında cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olu-

nan lise türüne ilişkin olarak anlamlı farklılık-

lar bulunurken, yaş, sınıf, bölüm, ikamet edi-

len yer, bölümü isteyerek seçme, ders çalışma 

ortamının uygunluğu ve sınıf düzeyine ilişkin 

anlamlı farklılık bulunmayan çalışmalar da 

olduğu görülmektedir (Elias, 2005; Aksu ve 

Kurtuldu, 2015; Olpak ve Korucu, 2014; Dön-

mez, Yazıcı ve Demirez, 2016; Yıldız, 2015). 

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı; öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımlarını belir-

lemek ve bu yaklaşımların cinsiyet, mezun 

olunan lise türü, öğrenim görülen sınıf düze-

yi, anne ve baba eğitim durumları, aylık gelir 

düzeyi, yaş, öğrenim gördükleri bölüm, lisans 

eğitimi süresince barınma durumları, ders 

çalışma ortamının uygunluğu, ders çalışmada 

yardım alma durumları gibi değişkenler açı-

sından incelenmek ve öğretmen adaylarının 

etkili ders çalışma için önerilerini belirleyip 

sunmaktır. Öğretmen adaylarının öğrenme 

yaklaşımlarının nasıl olduğunu bilmek, öğ-

renme ve öğretme süreçlerinin ne ölçüde ye-

terli ve etkili olduğunu belirlemek açısından 

önemli görülmektedir. Öğretmen adaylarının 

ders çalışmaya yönelik algılarının, öğrenmele-

rini ve ilerideki mesleki tecrübelerini etkileme 

potansiyeli nedeniyle, ders çalışma yaklaşım-

larından hangisinin benimsendiğinin belir-

lenmesinin, öğretmen yetiştirme sürecinin 

geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünül-

mektedir. Ayrıca, ders çalışma yaklaşımları-

nın akademik başarıya katkı sağlayacağı dü-

şünülmektedir.  Öğretmen adaylarının ders 

çalışma yaklaşımlarının belirlenmesi, onların 

öğrenmeleri açısından ve dolayısıyla akade-

mik ve mesleki hayatları açısından önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda öğretmen adayları-

nın kullanacakları ders çalışma yaklaşımı 

mesleki hayatlarını doğrudan etkileyebilecek-

tir.  Yapılan araştırmanın ana problemi şu 

şekilde oluşturulmuştur: Öğretmen adayları-

nın ders çalışma yaklaşımları nasıldır?  

1.2. Araştırmanın Alt Problemleri 

1. Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımları nedir? 

2. Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımları çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, 

mezun oluğu lise türü, bölüm, ders çalışma 

ortamlarının uygunluğu, sınıf düzeyi, barın-

ma şekilleri, yaşadıkları yer, aile gelir düzeyi, 

öğretim durumları (I. ve II. öğretim) ve ders 

çalışırken yardım alma durumu) göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte midir?  

3. Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarına yönelik görüşleri nedir? 

 3.1. Öğretmen adaylarının ders çalış-

maya yönelik düşünceleri nelerdir? 

 3.2. Öğretmen adayları derse nasıl ça-

lışmaktadırlar?  

 3.3. Öğretmen adaylarının etkin bir 

şekilde ders çalışmak için önerileri nelerdir? 
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2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, 

evren ve örneklem, veri toplama araçları, veri 

toplama ve analiz süreçleri ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır. 

2.1. Araştırmanın Yöntemi  

Araştırma karma yöntem şeklinde 

kurgulanmış ve yakınsayan paralel desen 

kullanılmıştır.  Bu desen nicel ve nitel verile-

rin paralel olarak toplandığı, ayrı ayrı analiz 

edildiği ve daha sonra bir araya getirildiği bir 

desen türüdür (Creswell&Clark, 2015: 167).  

Bu araştırma kapsamında öğretmen adayları-

nın ders çalışma yaklaşımları nicel veri olarak 

toplanmış, öğretmen adaylarının ders çalış-

maya yönelik düşünceleri, ders çalışma stilleri 

ve etkin ders çalışmaya yönelik önerileri nitel 

veri olarak toplanmıştır. Ardından her iki veri 

setinden elde edilen bulgular aynı anda tartı-

şılmıştır.  

2.2. Araştırma Grubu 

Araştırma grubu, nicel verinin top-

landığı araştırma grubu ve nitel verinin top-

landığı araştırma grubu şeklinde iki bölümde 

incelenmiştir. 

2.2.1. Nicel Verinin Toplandığı Araş-

tırma Grubu 

Bu araştırmanın ulaşılabilir evrenini 

(hedef evrenini) Mersin Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi'nde öğrenim gören öğretmen aday-

ları temsil etmektedir. Seçkisiz örneklem ev-

rendeki her bireyin seçilme şansının eşit ve 

birbirinden bağımsız olmasını sağlar ve bü-

yük ölçekli gruplar için önerilir (Fraenkel, 

Wallen, Hyun, 2012: 9; Krathwohl, 2004: 164). 

Örneklem seçiminde seçkisiz örneklem yolu-

na gidilerek, tabakalı örneklem seçimi tercih 

edilmiş, tabakalar bölüm ve sınıf bazında 

belirlenmiştir. Örnekleme alınacak bireyleri 

tabakalardaki birey sayısına orantılı olarak 

seçmek için, çok kişi içeren tabakadan çok, az 

kişi içeren tabakadan az kişi örnekleme alın-

mıştır. Böylece örneklem, Bilgisayar ve Öğre-

tim Teknolojisi Eğitimi (BÖTE), Fen Bilgisi 

Öğretmenliği (FBÖ), İngilizce Öğretmenliği 

(İÖ), Matematik Öğretmenliği (MÖ), Okul 

Öncesi Öğretmenliği (OÖÖ), Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma (RPD),  Sınıf Öğretmenliği 

(SÖ) ve Türkçe Öğretmenliği (TÖ) bölümle-

rinde okumakta olan öğretmen adayları ara-

sından seçkisiz olarak seçilmiştir.  Araştırma-

nın evrenini temsil eden ve eğitim fakültesine 

kayıtlı 2367 öğretmen adayından seçilen 803 

öğretmen adayından oluşan örneklemin 579'u 

kadın (%72.1) ve 222'si erkektir (%27.6).  

2.2.2. Nitel Veri Çalışma grubu 

Nitel verilerin toplanması için gerekli 

olan çalışma grubu için, amaçlı örneklem 

yöntemlerinden ölçüt örneklem tercih edile-

rek, kolay ulaşılabilir çalışma grubu kullanıl-

mıştır. Ölçüt olarak, gönüllü olup kendini 

ifade etme potansiyeli yüksek olduğu düşü-

nülen öğretmen adaylarına görüşme formu 

verilmiştir. Her bölümden öğretmen adayına 

ulaşmak hedeflenerek 72  kız ve 21 erkek, 9 

cinsiyet belirtmeyen olmak üzere 102 öğret-

men adayına ulaşılmıştır.   

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada verilerin toplanması 

için çeşitli araçlardan yararlanılmıştır. Bunlar; 

2.3.1. Kişisel Bilgi  Formu: 

Gerekli alanyazın incelenerek, özgün 

değer katmak adına, araştırmacılar tarafından 

alanyazında kullanılmamış olan değişkenler 

eklenerek, araştırmacılar tarafından öğretmen 

adaylarının araştırma konusuyla ilgili özellik-

lerinin belirlenmesi amacıyla yapılandırılan 

ve kapalı uçlu soruların yer aldığı bu formda 

öğretmen adaylarının cinsiyeti, yaşı, mezun 

oluğu lise türü, bölümü, ders çalışma ortam-

larının uygunluğu, sınıf düzeyi, barınma şe-

killeri, yaşadıkları yer, aile gelir düzeyi, öğre-

tim durumları (I. ve II. öğretim) ve ders çalı-

şırken yardım alma durumları gibi sorular yer 

almıştır. Değişkenlerin seçiminde gerekli olan 

uzman kanısı için Eğitim Programları ve Öğ-

retim alanında doktoralı üç öğretim üyesinin 

görüşlerine başvurulmuştur.  

2.3.2. Ders Çalışma Yaklaşımları Öl-

çeği (DÇYÖ): 

Yükseköğrenim öğrencilerinin öğ-

renme yaklaşımlarının derin ya da yüzeysel 

olduğunun belirlenmesi amacıyla Yılmaz ve 
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Orhan tarafından Türkçeye uyarlanan Ders 

Çalışma Yaklaşımları Ölçeği (DÇYÖ) kullanıl-

mıştır.  Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından 

uyarlanan Türkçe form, Ölçekte toplam 20 

madde derin ve yüzeysel yaklaşım olmak 

üzere de iki boyut bulunmaktadır Derin yak-

laşım faktörünün Cronbach Alfa katsayısı 

0.79, yüzeysel yaklaşım faktörünün Cronbach 

Alfa katsayısı 0.73'tür.  Üst ve alt % 27'lik 

grupların madde ortalamaları arasındaki tüm 

farklar anlamlı bulunmuştur.  Bu araştırmada 

ise derin yaklaşım faktörünün Cronbach Alfa 

katsayısı 0.80, yüzeysel yaklaşım faktörünün 

Cronbach Alfa katsayısı 0.78'dir.   

2.3.3. Açık Uçlu Soru Formu:  

Açık uçlu soruların avantajı, araştır-

macının beklenmedik veya planlanmamış 

yanıtları da alabilmesine ve dolayısıyla konu-

ya dair daha geniş ve ayrıntılı bilgiye olanak 

sağlamasıdır (Büyüköztürk v.d., 2008).  Araş-

tırmacılar tarafından yapılandırılan bu form 

ile öğretmen adaylarına ders çalışmaya yöne-

lik düşünceleri, derslerine nasıl çalıştıkları ve 

etkin bir şekilde ders çalışmaya dair önerileri-

ne yönelik sorular yöneltilmiştir. Güvenirliği 

sağlamak amacıyla araştırmacı veri toplama 

sürecinde şahsen bulunmuştur.  Açık uçlu 

soru formunun geçerliği için gerekli olan uz-

man kanısı için Eğitim Programları ve Öğre-

tim alanında doktoralı üç öğretim üyesinin 

görüşlerine başvurulmuştur.  

2.4. Veri Toplama Süreci 

Veriler, Mersin Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi'nde 2016-2017 öğretim yılında öğre-

nimine devam etmekte olan 803 öğretmen 

adayına uygulanmıştır.  Ölçek araştırmacının 

önderliğinde bir hafta süresince sınıflarda 

uygulatılmıştır. Ölçek için gerekli açıklamalar 

öğretmen adaylarına araştırmacı tarafından 

yapılmış olup, katılımcıların ölçeği yanıtlama 

süreleri yaklaşık 10-15 dakika arasındadır.  

Açık uçlu soru formu ise ölçek uygulanma 

sürecinin hemen akabinde öğretmen adayla-

rına verilerek görüş bildirmeleri istenmiştir. 

 

 

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler IBM 

SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. 

Araştırmanın hipotezlerini test etmede uygu-

lanacak analizin seçiminde; verilerin normal 

dağılıma uygunluğu, mevcut grup sayısı ve 

grupların birbiri ile ilişkisi incelenmiştir.   

Büyüköztürk (2005: 42), veri sayısının 50'nin 

üzerinde olduğu durumlarda Kolmogorov-

Smirnov testi önerdiğinden, örneklem veri 

kümesinin normal dağılım gösteren bir ev-

renden gelip gelmediğini sınamak amacıyla 

Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmış ve 

verilerinin anlamlılık değeri 0,000 olarak elde 

edilmiştir. Bu değerin 0,05’ten küçük olması 

nedeniyle verilerin normal dağılıma uygun-

luk göstermediği söylenebilir. Ancak, normal-

liği test edilmek istenen veri grubunun çar-

pıklık ve basıklık katsayılarına bakılarak, 

bunların sıfıra yakınlığına göre, normallik 

konusunda fikir yürütülebilir. Çarpıklık kat-

sayısını ve basıklık katsayısını sırasıyla, çar-

pıklığın ve basıklığın standart hatasına böl-

düğümüzde, çıkan değerler -1.96 ile +1.96 

arasında kalıyorsa dağılım normal kabul edi-

lebilir. (Can, 2016: 85). Buna göre derin yakla-

şım ve yüzeysel yaklaşım alt boyutlarının 

puanları için çarpıklık ve basıklık analizleri 

yapılmış ve değerlerin çarpıklık katsayısı 1.28 

ve basıklık katsayısı -.042 olup, ± 1.96 aralı-

ğındır. Bu değerlere göre dağılımın normalliği 

kabul edilebilir. 

Araştırma kapsamında elde edilen ve-

riler parametrik test varsayımlarını karşıladı-

ğından, verilerin çözümlenmesinde paramet-

rik testlerden (ilişkisiz örneklemler için t-testi, 

tek faktörlü varyans analizi) yararlanılmıştır.  

Anlamlılık düzeyi yapılan tüm analizlerde 

p<.05 olarak kabul belirlenmiştir. Nitel verile-

rin analizinde, elde edilen verilerin içerik 

analizi yapılarak veriler çözümlenmiştir. Kod 

ve temalar oluşturulurken araştırmacı ve alan 

uzmanı tarafından incelenip puanlanan açık 

uçlu soru formları için ‚görüş birliği‛ ve ‚gö-

rüş ayrılığı‛ olan konular tartışılmış ve gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. Nitel verilerin kod-
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lanmasında güvenirliği ortaya koymak için 

Miles ve Huberman’ın (1994) önerdiği güve-

nirlik formülü (güvenirlik = görüş Birliği / 

(görüş birliği + görüş ayrılığı) kullanılmış ve 

araştırmanın güvenirliği %82 olarak hesap-

lanmıştır. Güvenirlik hesaplarının %70’in 

üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir 

kabul edilmektedir (Miles ve Huberman, 

1994). Temaların iç tutarlılığı için bir tema 

altında yer alan kodların diğer temalar altında 

yer alan kodlarla örtüşmemesine özen göste-

rilmiştir. Ayrıca içerik analizi sonucunda elde 

edilen kategorilerde yer alan ve öğretmen 

adaylarının yanıtlarından elde edilen kodların 

her birinin frekans dağılımları belirlenmiş, 

temalar ve altındaki kodlar sunulurken 

mümkün olduğunca tanımlayıcı olunmaya 

dikkat edilerek, öğretmen ve öğrencilerin 

ifadelerine doğrudan alıntılarla tırnak içinde 

yer verilmiştir.   

Öğretmen adaylarını belirlemek ama-

cıyla yapılan diğer kodlama sırasında çeşitli 

sayıda karakterden oluşan kod numaraları ve 

harfleri kullanılmıştır. Bu karakterlerden olu-

şan büyük harfler yanında bulunan ilk rakam-

lar öğretmen adayının belirleyici numarasını, 

rakamdan sonra gelen harfler bölüm kodları-

nı, sonraki rakamlar sınıf düzeyini (1-5 arası) 

sembolize etmektedir. Daha sonra gelen harf-

ler ise cinsiyeti sembolize etmektedir.  İkinci 

öğretimde olan bireyler kodlamada parantez 

içindeki roma rakamlarıyla ayrıca belirtilmiş-

tir. 

Örnek; 

28RPD1E: 28 numaralı öğretmen ada-

yı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık prog-

ramı 1. sınıf olup cinsiyeti erkektir. 

165OÖÖ(II)2K: 165 numaralı öğret-

men adayı Okul Öncesi Öğretmenliği II. öğre-

tim 2. sınıf olup cinsiyeti kızdır. 

 

3. BULGULAR  

Bu bölümde, öğretmen adaylarının 

ders çalışma yaklaşımlarına, yaklaşımların 

çeşitli değişkenlere göre incelenmesine ve 

ders çalışma durumlarına yönelik görüşlerine 

ilişkin bulgular yer almaktadır. 

3.1. Birinci Alt Problem: Ders Çalış-

ma Yaklaşımlarına İlişkin Bulgular 

Araştırma kapsamında, öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile ilgili 

olarak yapılan betimsel istatistikler Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

 
Tablo 1 

Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

DÇY  Puan Aralığı  N   SS  

Derin Yaklaşım  10-50 803 29.36 6.92 

Yüzeysel Yakla-

şım  
10-50 803 27.82 7.12 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi, öğren-

cilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin derin 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 29.36 iken, yüzeysel yaklaşım bo-

yutundan aldıkları puanların ortalaması ise 

27.82’dir. Bu durumda derin yaklaşım ve yü-

zeysel yaklaşımın her biri için alınabilecek 

puan aralığı 10 ila 50 arasında değişmektedir. 

Öğrencinin öğrenme yaklaşımı hangi yakla-

şımdan daha yüksek puan aldığına dayalı 

olarak belirlenmektedir (Yılmaz ve Orhan, 

2011).  Ulaşılan 803 öğretmen adayının 432'si 

(%53.8) derin yaklaşımı benimserken, 341'i 

(%42.5) ise yüzeysel yaklaşımı benimsediği 

görülmüştür.  

3.2. İkinci Alt Problem: Çeşitli De-

ğişkenlere İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının, cinsiyet, yaş, mezun oluğu 

lise türü, bölüm, ders çalışma ortamlarının 

uygunluğu, sınıf düzeyi, barınma şekilleri, 

yaşadıkları yer, aile gelir düzeyi, öğretim 

durumları (I. ve II. öğretim) ve ders çalışırken 

yardım alma durumlarına göre anlamlı bir 
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farklılık gösterip göstermediğine yönelik ola-

rak yapılan istatistik analizler sonucu çeşitli 

bulgular aşağıdaki alt başlıklarda incelenmiş-

tir. 

3.2.1. Cinsiyet Değişkenine İlişkin 

Bulgular 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının cinsiyete göre incelenmesinde 

normal dağılımın sağlandığı ve Levene Testi 

sonucunda grupların varyansları arasında 

anlamlı fark olmadığı görülmüştür *Derin 

Yaklaşım için F(1-799)=1.29, p>.05 ve Yüzeysel 

Yaklaşım için F(1-799)=.01, p>.05]. Böylece gerek-

li her iki varsayım da sağlandığından t-testi 

yapılmış olup, öğretmen adaylarının ders 

çalışma yaklaşımlarının cinsiyete göre t-testi 

sonuçları Tablo 2’de verilmiştir

. 

Tablo 2 

Öğretmen Adaylarının Ders Çalışma Yaklaşımlarının Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları 

DÇY  Cinsiyet  N  S Sd t p 

Derin Yaklaşım  K 579 29.72 6.74 799 2.34 .01 

E 222 28.44 7.30    

Yüzeysel Yak-

laşım  

K 579 27.17 7.04 799 -4.26 .00 

E 222 29.55 7.06    

 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için t-testi kullanılarak elde edi-

len bulgulara göre, öğrencilerin ders çalışma 

yaklaşımları her iki boyut için cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir (p <.05). 

Diğer bir ifadeyle, öğretmen adaylarının ders 

çalışma yaklaşımları cinsiyete göre değişmek-

tedir.    Derin yaklaşım boyutu puanlarında 

kızların ortalaması ( =29.72) erkeklerin orta-

lamasından ( =28.44) yüksek iken, yüzeysel 

yaklaşım boyutu puanlarında erkeklerin orta-

laması ( =29.55) kızların ortalamasından 

( =27.17) yüksek olduğu görülmektedir.  

3.2.2. Yaş Değişkenine İlişkin Bulgu-

lar 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının yaş düzeylerine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini çözüm-

lemek için, ilişkisiz örneklemler için tek fak-

törlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin 

iki alt boyutu olan derin ve yüzeysel yaklaşım 

puanlarının ortalamaları ve standart sapma 

değerleri Tablo 3’te verilmiştir.  

 

Tablo 3 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Yaş Düzeyine Göre Betimsel İstatistikleri 

DÇY  Yaş Düzeyi  N  S 

Derin Yaklaşım 19 ve altı (A) 238 29.50 7.17 

20-22 (B) 408 29.25 6.98 

23-26 (C) 57 29.15 7.02 

27 ve üzeri (D) 100 29.58 6.07 

Toplam 803 29.36 6.92 

Yüzeysel Yaklaşım 19 ve altı (A) 238 28.40 7.40 

20-22 (B) 408 28.04 7.06 

23-26 (C) 57 26.65 7.49 

27 ve üzeri (D) 100 26.19 6.26 

Toplam 803 27.82 7.13 
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Tablo 3’te de görüldüğü gibi; yaşı 19 

ve altında olan öğretmen adaylarının, ders 

çalışma yaklaşımı ölçeğinin derin yaklaşım 

boyutundan aldıkları puanların ortalaması 

29.50 iken, yüzeysel yaklaşım boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması 28.40’tır. 20-22 

yaşları arasındaki öğretmen adaylarının derin 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 29.25 iken, yüzeysel yaklaşım bo-

yutundan aldıkları puanların ortalaması 

28.04’tür.  23-26  yaşları arasındaki öğretmen 

adaylarının derin yaklaşım boyutundan aldık-

ları puanların ortalaması 29.15 iken, yüzeysel 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 26.65’tir.  Son olarak 27 ve üzeri 

yaştaki öğretmen adaylarının derin yaklaşım 

boyutundan aldıkları puanların ortalaması 

29.58 iken, yüzeysel yaklaşım boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması 26.19'tir. Öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinden aldıkları puanların yaş düzeyleri-

ne göre anlamlı bir farklılık gösterip göster-

mediğine dair bulgular ise Tablo 4’te verilmiş-

tir. 

 

Tablo 4 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Yaş Düzeyine Göre ANOVA Sonuçları 

DÇY  Varyansın 
Kaynağı  

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p Anlamlı Fark 

Derin 

Yaklaşım 

Gruplararası 16.62 3 5.54 .11 .95 - 

Gruplariçi 38422.84 799 48.08    

Toplam 38439.46 802     

Yüzeysel 

Yaklaşım 

Gruplararası 444.41 3 148.13 2.93 .03 A-D, B-D 

Gruplariçi 40291.79 799 50.42    

Toplam 40736.20 802     

 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

kullanılarak elde edilen bulgulara göre, öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinin derin yaklaşım boyutu için yaş dü-

zeyine göre anlamlı bir farklılık görülmemek-

te iken [F(3-799)= .11, p>.05+ , yüzeysel yaklaşım 

boyutunda yaş düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık görülmektedir *F(3-799)=2.93, p<.05]. 

Diğer bir ifadeyle, öğretmen adaylarının ders 

çalışma yaklaşımları derin yaklaşım boyutun-

da yaş düzeylerine göre değişmemekte ancak 

yüzeysel yaklaşım boyutunda yaş düzeylerine 

göre değişmektedir.   Yapılan Post Hoc Dun-

nett testi sonucunda yaş düzeyi 19 ve altı olan 

öğretmen adaylarının (  =28.40) yaş düzeyi 

27 ve üzeri olan öğretmen adaylarına (  

=26.19) göre ve yaş düzeyi 20-22 olan öğret-

men adaylarının (  =28.04) yine yaş düzeyi 

27 ve üzeri olan öğretmen adaylarına (  

=26.19) göre ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin 

yüzeysel yaklaşım puanlarının daha yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

3.2.3. Mezun olunan Lise Türü De-

ğişkenine İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının mezun olunan lise türü göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

çözümlemek için, ilişkisiz örneklemler için tek 

faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinin iki alt boyutu olan derin ve yüzeysel 

yaklaşım puanlarının ortalamaları ve standart 

sapma değerleri Tablo 5’te verilmiştir.  
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Tablo 5 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre Betimsel İstatistikleri 

DÇY  Lise Türü N  S 

Derin Yaklaşım Anadolu L (AL) 413 29.32 6.92 

Fen L (FL) 13 28.20 5.34 

Meslek L (ML) 84 31.89 7.03 

Genel L (GL) 141 28.87 6.89 

Çok Prog L (ÇPL) 13 27.66 6.10 

Diğer (D) 136 28.58 6.74 

Toplam 800 29.34 6.91 

Yüzeysel Yaklaşım Anadolu L (AL) 413 28.19 7.16 

Fen L (FL) 13 30.09 4.54 

Meslek L (ML) 84 26.18 7.69 

Genel L (GL) 141 26.88 6.70 

Çok Prog L (ÇPL) 13 31.26 5.60 

Diğer (D) 136 28.09 7.22 

Toplam 800 27.81 7.13 

 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi; aile 

Anadolu Lisesi mezunu olan öğretmen aday-

larının ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin, derin 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 29.32 iken, yüzeysel yaklaşım bo-

yutundan aldıkları puanların ortalaması 

28.19’dur. Fen Lisesi mezunu olan öğretmen 

adaylarının derin yaklaşım boyutundan aldık-

ları puanların ortalaması 28.20 iken, yüzeysel 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 30.09’dur. Meslek Lisesi mezunu 

olan öğretmen adaylarının derin yaklaşım 

boyutundan aldıkları puanların ortalaması 

31.89 iken, yüzeysel yaklaşım boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması 26.18’dir. Genel 

Lise mezunu olan öğretmen adaylarının derin 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 28.87 iken, yüzeysel yaklaşım bo-

yutundan aldıkları puanların ortalaması 

26.88’dir.  Çok Programlı Lise mezunu öğret-

men adaylarının derin yaklaşım boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması 27.66 iken, yü-

zeysel yaklaşım boyutundan aldıkları puanla-

rın ortalaması 31.26’dır. Son olarak bu liseler 

dışındaki liselerden mezun yani diğer katego-

risinde olan öğretmen adaylarının derin yak-

laşım boyutundan aldıkları puanların ortala-

ması 28,58 iken, yüzeysel yaklaşım boyutun-

dan aldıkları puanların ortalaması 28.09’dur.  

Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinden aldıkları puanların mezun olunan 

lise türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğine dair bulgular ise Tablo 6’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 6 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre ANOVA Sonuçları 

DÇY  Varyansın 
Kaynağı  

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler Or-
talaması 

F p Anlamlı 
Fark 

Derin Yak-

laşım 

Gruplararası 709.99 5 141.99 3.01 .01 ML-D 

Gruplariçi 37474.15 794 47.19    

Toplam 38184.14 799     

Yüzeysel 

Yaklaşım 

Gruplararası 640.21 5 128.04 2.54 .02 - 

Gruplariçi 40029.22 794 50.41    

Toplam 40669.43 799     
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Tablo 6'da da görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

kullanılarak elde edilen bulgulara göre, öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinin hem derin yaklaşım boyutu için 

hem de yüzeysel yaklaşım boyutu için mezun 

olunan lise türüne göre anlamlı bir farklılık 

görülmektedir *F(5-794)= 3.01, p<.05 ve F(5-794)= 

2.54, p<.05+. Diğer bir ifadeyle, öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımları mezun 

olunan lise türüne göre değişmektedir. Yapı-

lan Post Hoc Dunnett testi sonucunda Meslek 

Lisesinden mezun olan öğretmen adaylarının 

(  =31.89) Diğer kategorisindeki liselerden 

mezun olan öğretmen adaylarına (  =28.58) 

göre ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin derin 

yaklaşım puanlarının daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

3.2.4. Öğrenim Görülen Bölüm De-

ğişkenine İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının öğrenim görülen bölüme göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

çözümlemek için, ilişkisiz örneklemler için tek 

faktörlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinin iki alt boyutu olan derin ve yüzeysel 

yaklaşım puanlarının ortalamaları ve standart 

sapma değerleri Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo 7 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Öğrenim Görülen Bölüme Göre Betimsel İstatistikleri 

DÇY  Bölüm N  S 

Derin Yaklaşım BÖTE 12 34.42 5.86 

FBÖ 46 29.19 6.84 

İÖ 72 27.68 7.49 

MÖ 147 29.88 6.88 

OÖÖ 227 28.87 6.41 

RPD 73 31.85 6.53 

SÖ 90 27.44 6.20 

TÖ 136 30.00 7.59 

Toplam 803 29.35 6.92 

Yüzeysel Yaklaşım BÖTE 12 28.20 6.19 

FBÖ 46 28.73 7.59 

İÖ 72 28.01 7.79 

MÖ 147 29.06 5.95 

OÖÖ 227 27.48 7.09 

RPD 73 25.24 6.60 

SÖ 90 27.84 7.37 

TÖ 136 27.94 7.73 

Toplam 803 27.81 7.12 

 

Tablo 7’de de görüldüğü gibi; Bilgisa-

yar ve Öğretim Teknolojisi eğitimine devam 

etmekte olan öğretmen adaylarının ders ça-

lışma yaklaşımı ölçeğinin, derin yaklaşım 

boyutundan aldıkları puanların ortalaması 

34.42 iken, yüzeysel yaklaşım boyutundan 

aldıkları puanların ortalaması 28.20’dir. Fen 

Bilgisi Öğretmenliği'ndeki öğretmen adayla-

rının derin yaklaşım boyutundan aldıkları 

puanların ortalaması 29.19 iken, yüzeysel 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 28.73’tür. İngilizce Öğretmenliği'ne 

devam eden öğretmen adaylarının derin yak-

laşım boyutundan aldıkları puanların ortala-
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ması 27.68 iken, yüzeysel yaklaşım boyutun-

dan aldıkları puanların ortalaması 28.01’dir. 

Matematik Öğretmenliği'ndeki öğretmen 

adaylarının derin yaklaşım boyutundan aldık-

ları puanların ortalaması 29.88 iken, yüzeysel 

yaklaşım boyutundan aldıkları puanların 

ortalaması 29.06’dır.  Okul Öncesi Öğretmen-

liği’ne devam eden öğretmen adaylarının 

derin yaklaşım boyutundan aldıkları puanla-

rın ortalaması 28.87 iken, yüzeysel yaklaşım 

boyutundan aldıkları puanların ortalaması 

27.48’dir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

programına devam eden öğretmen adayları-

nın derin yaklaşım boyutundan aldıkları pu-

anların ortalaması 31.85 iken, yüzeysel yakla-

şım boyutundan aldıkları puanların ortalama-

sı 25.24’tür. Sınıf Öğretmenliği'ne devam eden 

öğretmen adaylarının derin yaklaşım boyu-

tundan aldıkları puanların ortalaması 27.44 

iken, yüzeysel yaklaşım boyutundan aldıkları 

puanların ortalaması 27.84’dır. Son olarak 

Türkçe Öğretmenliği'ne devam etmekte olan 

öğretmen adaylarının derin yaklaşım boyu-

tundan aldıkları puanların ortalaması 30.00 

iken, yüzeysel yaklaşım boyutundan aldıkları 

puanların ortalaması 27.94’dur.  Öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımı ölçeğinden 

aldıkları puanların öğrenim görülen bölüme 

göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedi-

ğine dair bulgular ise Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Öğrenim Görülen Bölüme Göre ANOVA Sonuçları 

DÇY  Varyansın 

Kaynağı  

Kareler Top-

lamı 

sd Kareler Or-

talaması 

F p Anlamlı 

Fark 

Derin 

Yaklaşım 

Gruplararası 1446.65 7 206.66 4.44 .00 RPD-SÖ 

Gruplariçi 36992.81 795 46.53    

Toplam 38439.46 802     

Yüzeysel 

Yaklaşım 

Gruplararası 782.92 7 111.84 2.22 .03 MÖ-RPD 

Gruplariçi 39953.28 795 50.25    

Toplam 40736.20 802     

 

Tablo 8’de de görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için tek faktörlü varyans analizi 

kullanılarak elde edilen bulgulara göre, öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinin hem derin yaklaşım boyutu için 

hem de yüzeysel yaklaşım boyutu için öğre-

nim görülen bölüme göre anlamlı bir farklılık 

görülmektedir *F(7-795)= 4.44, p<.05 ve F(7-795)= 

2.22, p<.05+. Diğer bir ifadeyle, öğretmen 

adaylarının ders çalışma yaklaşımları öğrenim 

görülen bölüme göre değişmektedir. Yapılan 

Post Hoc Scheffe testi sonucunda Rehberlik ve 

Psikolojik Danışmanlık programına devam 

eden öğretmen adaylarının (  =31.85) Sınıf 

Öğretmenliği'ne devam eden öğretmen aday-

larına (  =27.44) göre ders çalışma yaklaşımı 

ölçeğinin derin yaklaşım puanlarının daha 

yüksek olduğu ve yine Matematik Öğretmen-

liği'ndeki öğretmen adaylarının (  =29.06) 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma programına 

devam eden öğretmen adaylarına (  =25.24) 

göre ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin yüzey-

sel yaklaşım puanlarının daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

3.2.5. Ders Çalışma Ortamının Uy-

gunluğu Değişkenine İlişkin Bulgular 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarının ders çalışma ortamının uy-

gunluğuna (DÇOU) göre incelenmesinde 

normal dağılımın sağlandığı ve Levene Testi 

sonucunda grupların varyansları arasında 

anlamlı fark olmadığı görülmüştür *Derin 

Yaklaşım için F(1-788)= 2.51, p>.05 ve Yüzeysel 

Yaklaşım için F(1-788)=.07, p>.05+. Böylece gerek-

li her iki varsayım da sağlandığından t-testi 

yapılmış olup, öğretmen adaylarının ders 

çalışma yaklaşımlarının, ders çalışma ortamı-

nın uygunluğuna (DÇOU) göre t-testi sonuç-

ları Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9 

Ders Çalışma Yaklaşımı Puanlarının Ders Çalışma Ortamının Uygunluğuna Göre T-Testi Sonuçları 

DÇY  DÇOU N  S Sd t p 

Derin Yakla-

şım  

Uygun 526 29.89 6.64 788 3.06 .00 

Uygun değil 264 28.30 7.28    

Yüzeysel Yak-

laşım  

Uygun 526 27.83 7.10 788 .02 .98 

Uygun değil 264 27.81 7.22    

Tablo 9’da da görüldüğü gibi, ilişkisiz 

örneklemler için t-testi kullanılarak elde edi-

len bulgulara göre, öğrencilerin ders çalışma 

yaklaşımları derin yaklaşım boyutunda ders 

çalışma ortamının uygunluğuna göre anlamlı 

bir farklılık göstermekte iken (p < .05)., yakla-

şım boyutunda ders çalışma ortamının uy-

gunluğuna göre anlamlı bir farklılık göster-

memektedir (p > .05). Diğer bir ifadeyle, öğ-

retmen adaylarının ders çalışma yaklaşımları 

derin yaklaşım boyutunda ders çalışma orta-

mının uygunluğuna göre değişmektedir.  

Uygun bir çalışma ortamına sahip öğretmen 

adaylarının derin yaklaşım boyutuna ait pu-

anları (  =29.89)  uygun bir çalışma ortamına 

sahip olmayan öğretmen adaylarının derin 

yaklaşım boyutuna ait puanlarına(  =28.30) 

göre daha yüksektir.   

Araştırmada yapılan analizler sonu-

cunda;  öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımları; cinsiyet, yaş, mezun olunan lise 

türü,  ders çalışma ortamının uygunluğu, 

öğrenim görülen bölüm anlamlı bir farklılık 

gösterirken, sınıf düzeyi,  öğretim durumu, 

ders çalışmada yardım alma, aile gelir düzeyi, 

yaşadığı yer ve barınma şekli değişkenleri 

açısından anlamlı bir farklılık sergilememiştir.   

3.3. Üçüncü Alt Problem: Ders Ça-

lışma Durumlarına İlişkin Bulgular 

Açık uçlu soru formundan elde edilen 

veriler incelenerek, elde edilen verilerin içerik 

analizi yapılarak veriler çözümlenmiştir.  Ders 

çalışma durumlarına ilişkin bulgular aşağıda-

ki alt başlıklarda ele alınmıştır.  

3.3.1. Ders Çalışmaya Yönelik Dü-

şüncelerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğretmen adayla-

rının ders çalışma düşüncelerine ilişkin olarak 

belirlenen kodlardan yola çıkarak elde edilen 

kodlar ders çalışmaya yönelik düşünceler 

teması altında kodlaştırılmıştır. Temayla iliş-

kili olan kodlar ve frekansları Tablo 10'da 

verilmiştir. 

Tablo 10 

Ders Çalışmaya Yönelik Düşüncelerine İlişkin Tema ve Kodların Frekans Dağılımları, N=102 

Temalar Kodlar f 

 

Ders çalışmaya yönelik düşünceler 

Seviyorum 19 

Zorunluluk 16 

Sevmiyorum 14 

Sıkıcı 12 

Zor 6 

Keyifli 4 

Merak uyandırıcı 4 

Eğlenceli 5 

Sorumluluk yükleyici 3 

Özgüven verici 2 

Heyecanlı 2 

Yorucu 1 

Zaman kaybı 1 
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Stresli 1 

İtici 1 

 Toplam 93 

 

Tablo 10'da görüldüğü üzere, öğret-

men adaylarının ders çalışmaya yönelik dü-

şünceleri arasında en sıklıkla belirtilen kod 

ders çalışmayı sevme çıkarken, ikinci kod 

olarak ders çalışmayı bir zorunluluk olarak 

görmeleri çıkmıştır. Ancak kodların geneli 

incelendiğinde öğretmen adaylarının görüşle-

rinin 55’i olumsuz yapıdayken, 48’i olumlu 

yapıdadır. Yüzeysel yaklaşımı benimseyen bir 

öğretmen adayının bu konudaki görüşü şu 

şekildeyken: "Ders çalışmak kişiyi duygusal 

anlamda tatmin etmekte ve kişiyi hissettiği psikolo-

jik suçtan kurtarmaktadır." 483SÖ3K; derin 

yaklaşımı benimseyen bir öğretmen adayı bu 

konuda; "Ders çalışmayı bundan yıllar önce sev-

mezdim.  Ama son yıllarda fikrim tamamıyla de-

ğişti.  Çünkü gerçekten isteyerek yapılırsa çok 

eğlenceli ve geliştirici bir etkinlik." 574OÖÖ(I)2K  

şeklinde görüş bildirmiştir.     

3.3.2. Derse Nasıl Çalışıldığına İliş-

kin Bulgular  

Araştırmaya katılan öğretmen adayla-

rından derse nasıl çalışıldığına ilişkin olarak 

alınan cevaplardan iki tema oluşturulmuştur. 

Bu temalar, çalışma stilleri ve çalışma sistemi 

temalarıdır. Her bir temayla ilişkili olan kod-

lar ve frekansları Tablo 11'de verilmiştir. 

Tablo 11 

Derse Nasıl Çalışıldığına İlişkin Tema ve Kodların Frekans Dağılımları, N=102 

Temalar Kodlar f 

Çalışma stilleri Not tutarak 31 

Yazarak 19 

Okuyarak 16 

Tekrarlayarak 15 

Soru çözerek 10 

Ezberleyerek 7 

Ezberlemeden 2 

 TOPLAM 100 

 Çalışma sistemi Düzenli bir şekilde 16 

Aralıklı/mola vererek 6 

Sessiz 5 

Yalnız 3 

 TOPLAM  30 

 

Tablo 11'de görüldüğü üzere, öğret-

men adaylarının cevapları iki alt temada top-

lanmıştır. Çalışma stilleri temasında en çok 

not tutarak çalışma koduna ulaşılırken, çalış-

ma sistemi temasında ise düzenli bir şekilde 

çalışma koduna ulaşılmıştır. Derin yaklaşımı 

benimseyen bir öğretmen adayının görüşü şu 

şekildedir; "Dersleri düzenli ve kendi ihtiyaçları-

ma, programıma uygun çalışıyorum.  Kendi pratik 

yöntemlerimle ve severek, öğrenmeye açık olarak 

çalışıyorum." 457RPD2K   

3.3.3. Etkin Bir Şekilde Ders Çalış-

mak İçin Önerilere İlişkin Bulgular  

Araştırmaya katılan öğretmen adayla-

rından etkin bir şekilde ders çalışmak için 

önerilere ilişkin yanıtlardan iki temaya ula-

şılmıştır. Bu temalar, çalışma stiline yönelik 

ve çalışma sistemine yönelik öneriler temala-
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rıdır.  Her bir temayla ilişkili olan kodlar ve frekansları Tablo 12'de verilmiştir.

Tablo 12 

Etkin Bir Şekilde Ders Çalışmak İçin Önerilere İlişkin Tema ve Kodların Frekans Dağılımları, N=102 

Temalar Kodlar f 

Çalışma stiline yönelik öneriler Tekrarlayarak 17 

Not tutarak 12 

Soru çözerek 9 

Okuyarak 4 

Anlayarak 3 

Yazarak 2 

Altını çizerek 1 

 TOPLAM 48 

Çalışma sistemine yönelik öneriler Düzenli 46 

Sessiz 8 

Rahat 7 

Odaklanma 3 

Teknolojik aletler olmadan 3 

 Aralıklı/mola vererek 4 

 TOPLAM 71 

 

Tablo 12'de görüldüğü gibi, birinci 

temaya yönelik en sık ifade edilen kod tekrar-

lama çıkarken, ikinci tema için düzenli çalış-

ma koduna ulaşılmıştır.  Derin yaklaşımı be-

nimseyen bir öğretmen adayı ders çalışırken 

niceliğe değil niteliğe önem verilmesi gerekti-

ğini şu ifadelerle açıklamıştır: "Az da olsa sü-

rekli çalışılması gerektiğini düşünüyorum.  Kesin-

likle saatle değil de günde kaç konu kaç soru çöze-

ceğini planlayarak çalışmanın daha mantıklı oldu-

ğunu düşünüyorum.  Haftada bir günün mutlaka 

kendimize ayrılması gerektiğini düşünüyorum." 

676OÖÖ(II)1K. Öte yandan yüzeysel yaklaşı-

mı benimseyen bir öğretmen adayı; "Düzenli 

bir şekilde çalışmak.  Konuları biriktirmeden, her 

konu işlendikten sonra üzerinden geçip günü gü-

nüne tekrar yapılırsa daha kalıcı olacağına inanı-

yorum." 379SÖ2K şeklinde görüş bildirmiştir. 

 

4. TARTIŞMA VE YORUM 

Çalışma grubundaki öğrencilerin ders 

çalışma yaklaşımı ölçeğinden aldıkları puan-

lar, 432 (%53.8) öğrencinin derin yaklaşıma, 

341 (%42.5) öğrencinin ise yüzeysel yaklaşıma 

sahip olduğunu göstermektedir. Öte yandan, 

bulgular cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermiştir. Buna göre, derin yaklaşım boyu-

tu puanlarında kadınların ortalamasının er-

keklerin ortalamasından yüksek, yüzeysel 

yaklaşım boyutu puanlarında erkeklerin orta-

laması kadınların ortalamasından yüksek 

olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, Elias 

(2005)'ın ve Aksu ve Kurtuldu (2015)'nun 

kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre 

derin yaklaşımı daha sıklıkla kullandıkları 

bulguları ile örtüşmekte iken, Olpak ve Koru-

cu (2014: 333)'nun ders çalışma yaklaşımla-

rında cinsiyete ilişkin anlamlı bir fark olmadı-

ğına dair bulguları ile örtüşmemektedir.  Ka-

riyer kaygılarının kadınlarda eskiye oranla 

daha fazlalaşmakta olmasının sonuçları bu 

yönde etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. 

Diğer yandan bulgular, öğretmen adaylarının 

yaş düzeyine derin yaklaşım boyutunda yaş 

düzeylerine göre değişmemekte ancak yüzey-

sel yaklaşım boyutunda yaş düzeylerine göre 

değişmekte olduğunu göstermektedir.  Yaş 

düzeyi 19 ve altı olan öğretmen adaylarının 

yaş düzeyi 27 ve üzeri olan öğretmen adayla-

rına göre ve yaş düzeyi 20-22 olan öğretmen 

adaylarının yine yaş düzeyi 27 ve üzeri olan 

öğretmen adaylarına göre yüzeysel yaklaşımı 
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daha fazla benimsedikleri sonucuna ulaşılmış-

tır. Bu bulgular, Geçer’in, 2012’de yayımlanan 

ve öğretmen adaylarının ders çalışma yakla-

şımları ve bilgi okuryazarlık öz yeterlikleri 

üzerine yaptığı çalışmada, 24 yaş üstü öğret-

men adaylarının derin yaklaşımı diğer öğret-

men adaylarına göre daha çok tercih ettikleri 

bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Yine 

kariyer kaygılarının erken yaşlarda yeterince 

fazla olmamasından kaynaklanıyor olabilece-

ğinin sonuçları bu yönde etkilemiş olduğu 

düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının ders 

çalışma yaklaşımlarında hem anne hem de 

babanın eğitim durumundan etkilendiği bul-

gusu dikkate alındığında ise, anne ve babanın 

eğitim düzeyinden dolayı, eğitime daha fazla 

önem vermeleri, bireylerin ders çalışmalarının 

daha fazla teşvik edilmesi, öğrencilerde ders 

çalışma bilincinin daha farklı boyuta taşına-

bilmesi gibi unsurların etkili olduğu düşünü-

lebilir. Barınma durumuna ilişkin bulgular, 

Dönmez, Yazıcı ve Demirez (2016: 234)'in 

sosyal bilgiler öğretmen adaylarının ders ça-

lışma yaklaşımlarında, öğrenim süresince 

ikamet edilen yer değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık saptanmadığı bulgusuyla uyum-

ludur. 

Eğitim durumlarına ilişkin bulgular 

mezun olunan lise türü, öğrenim gördükleri 

bölüm, ders çalışma sürecine göre anlamlı 

farklılık olduğunu göstermektedir. Derin yak-

laşım boyutunda Meslek Lisesi mezunlarının 

Diğer Liseler kategorisindeki liselerden me-

zun olan öğretmen adaylarına göre ve Reh-

berlik ve Psikolojik Danışmanlık programında 

eğitim gören öğretmen adaylarının Sınıf Öğ-

retmenliği'ne devam eden öğretmen adayları-

na göre daha yüksek puan aldıkları görül-

müştür. Yine bulgular, Yüzeysel yaklaşım 

boyutunda ise, Matematik Öğretmenliği'nde 

öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma programında 

eğitim gören öğretmen adaylarına göre daha 

yüksek puan aldıklarını göstermektedir.   

Bulgular, Yıldız (2015: 409)'ın mezun olunan 

lise türüne ilişkin bulgularıyla uyumlu iken, 

Aksu ve Kurtuldu (2015: 200)'nun ders çalış-

ma yaklaşımları ile mezun oldukları lise türü 

değişkenine yönelik anlamlı bir farkın bu-

lunmadığı yönünde bulguları ile uyumlu 

değildir. Uyumsuzluk nedeni Aksu ve Kur-

tuldu (2015: 205)'nun çalışmasındaki lise ka-

tegorisinin çok daha farklı ele alınmasından 

kaynaklanıyor olabilir.  Ancak bulgular, Elias 

(2005: 197)'ın bölümler arasında anlamlı fark-

lılığa ilişkin bulguları ile örtüşmekte olmasına 

rağmen iki çalışmadaki ele alınan bölümlerin 

birbirlerinden farklı olmasının da göz önüne 

alınması gerekmektedir. Ayrıca bulgular, 

Olpak ve Korucu(2014: 333) ile Yıldız (2015: 

400)'ın ders çalışma yaklaşımlarının; öğrenim 

gördükleri bölüme göre değişmediğini göste-

ren bulguları ile uyumlu değildir. Öte yandan 

bulgular, sınıf düzeyine, öğretim durumuna, 

ders çalışmada yardım alma durumlarına ve 

ders çalışma ortamının uygunluğuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Elias 

(2005: 197)'ın, 1. sınıf öğrencilerinin 2. ve 3. 

sınıf öğrencilerine göre derin yaklaşımı daha 

sıklıkla kullandıklarını, ancak 4. sınıflarda 

tekrar derin yaklaşım kullanımının yükseldi-

ğini gösteren bulgularıyla örtüşmemektedir. 

Bu çalışmanın bulguları yine Aksu ve Kurtul-

du (2015: 208)'nun sınıf düzeyleri ilerledikçe 

de öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının 

‘Derin Yaklaşım’ dan ‘Yüzeysel Yaklaşım’a 

dönük bir eğilim gösterdiği bulguları ile de 

uyumlu değildir. Ancak bulgular, ders çalış-

ma yaklaşımlarının; sınıf düzeyine göre de-

ğişmediğini gösteren diğer araştırma bulgula-

rı ile uyumludur (Dönmez, Yazıcı ve Demirez, 

2016: 233; Olpak ve Korucu, 2014: 333; Yıldız 

2015: 408).  Yine araştırmanın ders çalışma 

ortamının uygunluğuna ilişkin bulguları, 

Dönmez, Yazıcı ve Demirez (2016: 234)'in ders 

çalışma ortamının uygunluğuna göre anlamlı 

bir farklılık saptanmadığı bulgularıyla örtüş-

mektedir.   

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

hakkındaki ve nasıl ders çalıştıklarına yönelik 

görüşleri incelendiğinde elde edilen bulgular; 

öğretmen adaylarının ders çalışırken kendile-
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rine özgü yöntemler geliştirdiklerini, ders 

çalışmaya olumlu anlam yükleyenler kadar 

olumsuz anlam yükleyenlerin de sayıca birbi-

rine yakın olduğunu sunmaktadır. Aslında 

burada öğretmen adaylarının öğrenmelerini 

gerçekleştirirken bireysel tutum, ilgi ve ihti-

yaçlarının devreye girdiği, bu nedenle ders 

çalışma stillerinin ve sistemlerinin bireysel 

farklılıklar taşıdığı söylenebilir.  Öğretmen 

adaylarının etkili ders çalışmaya yönelik öne-

rileri incelendiğinde ise tekrarlama ve düzenli 

ders çalışma yaklaşımının vurgulamaları da 

öğretim hayatları boyunca kendilerinin ge-

nelde bu şekilde çalışırlarsa başarılı olacakları 

görüşünden ortaya çıktığı ifade edilebilir.   

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarını belirlemek ve bu yaklaşımların 

cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim 

görülen sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim 

düzeyi, aylık gelir düzeyi, yaş, öğrenim gör-

dükleri bölüm, lisans eğitimi süresince ba-

rınma durumları, ders çalışma ortamının uy-

gunluğu, ders çalışmada yardım alma durum-

ları gibi değişkenler açısından incelendiğinde, 

öğretmen adaylarının büyük bir kısmının 

derin yaklaşımı benimsedikleri görülmüştür. 

Yine, öğretmen adaylarının ders çalışma yak-

laşımlarının bazı demografik değişkenlere 

göre farklılık gösterdiği yargısına varılırken, 

cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyi, baba eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğretmen aday-

larının ders çalışma yaklaşımlarının eğitim 

durumlarına göre farklılık gösterdiği yargısı-

na varılmış, mezun olunan lise türü, öğrenim 

gördükleri bölüm, ders çalışma süresine göre 

anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmış-

tır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 

ders çalışmaya yönelik olumlu ve olumsuz 

görüşlerin birbirine yakın yüzdelerde olduğu, 

kendilerinin en çok not tutarak, yazarak ve 

düzenli bir şekilde çalıştıkları sonucuna ula-

şılmıştır. Öğretmen adayları etkili ders çalış-

maya yönelik ise; en sık düzenli çalışılması ve 

tekrar yaparak çalışılması gerekliliğini ifade 

etmişlerdir.  

5.1. Genel öneriler 

1. Öğretmen adaylarının derin yakla-

şımı benimsemeleri amacıyla, ezber gerekti-

ren değerlendirme sorularından ziyade, uy-

gun derslerde dersin amaç ve hedeflerine 

yönelik olarak, düşünme ve yorum gerektiren 

değerlendirme soruları yöneltme yoluna gidi-

lebilir. Tamamlayıcı değerlendirme araçları 

kullanılabilir.  

2. Öğrencilerin farklı bireysel özellik-

lerinin öğrenme yöntemlerine ve çalışma yak-

laşımlarına yansımasından dolayı, derslerde 

farklı görsel ve işitsel materyallere yoğunluk 

verilebilir. 

3. Fakültelerde öğrencilerin daha ra-

hat odaklanabilecekleri ders çalışma ortamı 

sağlanması açısından etüt odaları ya da çalış-

ma odaları sağlanabilir.  

4. Öğretmen adaylarının ders çalışma 

yaklaşımlarına yönelik olarak fikir paylaşım-

ları da yapabilecekleri atölye çalışmaları 

(workshop) olanakları sunulabilir.  

 İlerideki araştırmalara yönelik öne-

riler 

1. Çalışmanın akademik başarıyı da 

göz önüne alarak tekrarlanması, alan yazına 

katkıda bulunacaktır. 

2. Çalışmanın odak grup görüşmeleri 

yapılarak daha detaylı ve kapsamlı nitel veri-

lerle desteklenmesi faydalı olacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT  

Purpose 

The purpose of this research is to 

identify study approaches of teacher candi-

dates, investigate these approaches in terms of 
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gender, type of high school graduated, grade 

level, maternal education level, paternal edu-

cation level, family income, age, major, hous-

ing, study setting, getting help to study, and 

present their suggestions for effective study 

methods. The research question for this study 

is: 

1. How is the study approaches of 

the teacher candidates? 

Secondary research questions for this 

study are as follows: 

1. What is the study approaches of 

the teacher candidates? 

2. Is there a statistically significant 

difference between demographical variables 

(gender, maternal education level, paternal 

education level, family income, age, housing) 

of teacher candidates? 

3. Is there a statistically significant 

difference between educational variables 

(type of high school graduated, grade level, 

maternal major, study setting, getting help to 

study,) of teacher candidates? 

4. What is the opinions of teacher 

candidates on study approaches? 

4.1. What is the opinion of teacher 

candidates on how to study? 

4.2. How do teacher candidates 

study? 

4.3. What are the suggestions of 

teacher candidates concerning studying effec-

tively? 

Methodology 

Convergent parallel design was used 

for this mixed method study. Demographical 

data was collected using Demographical Survey 

Form, quantitative data was collected using 

Study Process Questionnaire (SPQ), and qualita-

tive data was attained using Open Ended Ques-

tion Form.  Study group of the quantitative 

part of the study consisted of the teacher can-

didates enrolled full time in the Faculty of 

Education of Mersin University. Teacher can-

didates included in the study were majoring 

in Computer and Instructional Technology 

Education (CEIT), Science Education, English 

Language Education, Math Education, Early 

Childhood Education, Guidance and Psycho-

logical Counseling,  Elementary Education, 

Turkish Language Education. Stratified sam-

pling method was used and out of 803 teacher 

candidates who were included in the study, 

579 (72.1%) were female  and 222 were male 

(27.6%). 

 Criterion sampling was used for 

qualitative data group. Teacher candidates 

from each major was included in the group 

and out of 102 teacher candidates included in 

the group, 72 were female, 21 were male and 9 

of them did not specify their gender. 

Results 

The statistical analysis revealed that 

432 (53.8%) of the teacher candidates in the 

study group are deep learners and 341 (42.5%) 

of them are surface learners.  Findings re-

vealed statistically significant difference in 

study approaches according to demographical 

variables such as gender, age, maternal educa-

tion level, paternal education level. There was 

also a statistically significant difference in 

educational variables such as  type of high 

school graduated, major, and study duration.   

Suggestions of the teacher candidates 

lead to codes such as regular study, repetition, 

and note taking.  The codes extracted from the 

opinions of the teacher candidates on study 

approaches lead to themes such as "Study 

Attitude, Memorization Preference, Study 

Materials, Career Focus, Study Setting".  In 

addition, the codes extracted from the com-

ments of the teacher candidates regarding 

how they study lead to themes such as "Pro-

cess Preference, Study Materials, Study Set-

ting Preference, Memorization Preference, 

Motivation to Study". Finally, the codes ex-

tracted from the comments of the teacher can-

didates regarding how to study effectively 

lead to themes such as "Suggestions Regard-

ing the Process, Suggestions Regarding the 

Study Setting, Study Attitude, Study Materi-

als, Suggestions Regarding Memorization, 

Criticism Towards Faculty Members".  
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Discussion 

Findings of this study revealed a di-

versity in teacher candidates' study approach-

es and preferences according to their socio-

economical levels.  It can be concluded that 

the variables included in the study are factors 

that have a potential influence on  study set-

ting, thus the teacher candidates' perspective 

on studying and study approaches. 

 General Suggestions 

1. To increase the motivation of 

teacher candidates in order for them to em-

bark on being a deep learner, inquisitorial 

curricular and extra-curricular activities can 

be adopted.   For instance, a mentor can be 

assigned for each teacher candidate so that 

they can be mentored to trigger curiosity 

much earlier than taking courses such as 

Teaching Practice and visiting schools.     

2. In order for the teacher candidates 

to embark on being a deep learner, evalua-

tions can be performed according to each 

courses' goals and objectives so that they need 

to answer questions by thinking and con-

structing their own meanings, instead of ques-

tions that needs memorized answers.   

3. Since the individual learning 

needs of each student is reflected on their 

learning methods and study approaches, vari-

ety of audio and visual materials can be used 

in courses to address this need.   

4. Study rooms can be provided 

within the faculty buildings so that the stu-

dents can study in a setting that they can be 

more focused.   

5. Workshops can be provided for 

teacher candidates in order to provide a plat-

form to exchange ideas regarding their study 

approaches.  

 Suggestions For Future Research 

1. Replication of this research includ-

ing achievement scores would benefit litera-

ture.  

Replication of this study with focus 

group interviews will provide more detailed 

and extensive qualitative data and therefore 

support the findings. 
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