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E V A L U A T IN G  P R O S P E C T IV E  C L A S S R O O M  T E A C H E R S ’ A T T IT U D E S  
T O W A R D S  C L A S S R O O M  T E A C H IN G  D E P A R T M E N T  

Öğretmen Adaylarının S ın ıf Öğretmenliği Bölümüne İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi

işıi ü r e d i '  Lütfi ü r e d i 1 

ABSTRACT
In this research study, it is aimed to evaluate prospective classroom teachers’ attitudes towards classroom 

teaching department. The research conducted mainly consider whether there is a meaningful difference 
among first, second and third year students’ attitudes towards the programme that they have attendant. To do 
that interrelational survey method is into practice.

Research took place in Marmara University in Istanbul. 607 prospective classroom teachers who attend 
Primary Education Department o f the university mentioned above. Among these participants, 152 o f them 
were first year, 150 o f them were second year, 150 o f them were third year students. 155 of the research 
participants were at their last year before graduation. Data collection instrument was “Attitude Towards 
Classroom Teaching Scale” and developed by the researchers. The scale includes four different factor. These 
are, whether prospective classroom teachers enjoy being in this department, taking part in the activities in the 
department, attitudes towards the courses in the department and attitudes towards to what extent their 
learning is meaningful. Scale consisted o f 36 items and its reliability coefficient was .89. The student 
responses were evaluated in the light o f those factors and data were statistically analyzed with SPSS 11.0 
program.

Findings display that last year students more positive attitudes towards their program than other research 
participants. Additionally, findings also display that females hold more positive attitudes towards their 
program than male research participants.

G İR İŞ
S ın ıf öğre tm enliğ i, ilköğretim  k u rum larınm  eğitim , öğretim  ve yönetim  görevlerin i yerine 

getirm ekle yüküm lü  özel b ir  ih tisas m esleğ id ir. 1739 sayılı M illi Eğitim  T em el Y a sa s ı’nda; 
öğretm enliğ in , dev letin  eğitim , öğre tim  ve bununla ilgili yönetim  görevlerin i üzerine alan, özel 
ih tisas m esleği o lduğu, öğre tm enlerin  bu görev lerin i, T ürk  m illi eğ itim in in  am açlarına  ve tem el 
ilkelerine uygun o larak  yapm akla yüküm lü  bu lundukları, ö ğ re tm en lik  m esleğine hazırlığ ın  da, 
genel kü ltür, özel alan b ilg isi ve pedago jik  form asyon ile sağ lanacağı hükm e b ağ lanm ıştır (Ö zyar, 
2001).

1998-1999 öğretim  y ılından  itibaren  uygu lanm aya başlanan , M EB  ve Y Ö K  iş b irliğ ine 
dayalı M illi E ğitim i G eliştirm e Pro jesi (M E G P ), eğitim  fakü lte lerinde günüm üzdeki öğretm en 
yetiştirm e p rogram ın ın  yapısın ı o luşturm uştur. Ö ğretm en yetiştirm e p rogram larından  isten ilen  
verim in  elde ed ilm esi, b ir yandan  özel o larak  haz ırlanm ış b ir çevrede kontro llü  olarak 
u ygu lanm asına , d iğer yandan  da uygu lam aları geliştirm ek  üzere sürekli o larak  izlenm esine 
bağlıd ır. B u bağ lam da prog ram ın  değeri, p rog ram ın  u y gu lanm asından  elde edilen  sonuçlar ile 
belirlend iğ inden , bu sonuçların  elde ed ilm esinde p rogram ların  ö lçü lüp  değerlend irilm esi o ldukça 
önem lid ir (K aya, 1996).

E ğitim  p rogram larında, yetiş tirilen  k işide bu lunm ası istenen  b ilişse l ve devin işsel 
hedeflerin  yanı sıra belli duyuşsal özellik lerin  ifadesi o lan  hedefler de vardır. Bu hedefler, 
öğrencilerin  ilgileri, değer yarg ıları, ben lik  alg ıları ve tu tum ları ile ilg ilidir. Ö ğrencilerin  duyuşsal 
öğrenm eleri, başlı başına öğretim  hedefi o lm aların ın  yanı sıra aynı zam anda öğrenm enin  
gerçek leşm esinde de en etkili araçlard ır. K itle öğre tim inden  uzak laşıp  b ireysel öğ re tim  ve b ireye 
yönelik  değerlend irm elerin  önem  kazandığ ı günüm üzde öğrenm eyi etk iled iğ i ve k işin in  hayatına 
yön verdiği araştırm alarla  kan ıtlanm ış o lan  tu tum ların  eğ itim  sürecin in  çeşitli aşam alarında 
ö lçü lm esi ve değerlend irilm esi önem  kazanm ıştır.

B irey in  çevresindek i herhangi b ir konuya karşı sah ip  o lduğu  b ir tepki ön  eğilim in i ifade 
eden  tutum , b irey in  davran ışla rına  yön  v eren  ve karar verm e sürecinde yan lılığa neden  o lan  b ir 
o lgudur. B irey in  tu tum ları gözle görü lem ez; fakat onun davran ışla rına  bakarak  b ir ob jeye ilişkin 
tu tum u hakkında b ilg i sahibi o lunabilir. E ğer b ir obje ya  da o laya karşı geliştirilen  tu tum  olum lu 
ise, onunla ilgili kararların  o lum lu  olm a o lasılığ ı daha yüksektir. B u nedenle tu tum lar, geleceğe
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yönelik  b ir karar n iteliğ i taşım ak tad ır (Ü lgen , 1995:97; T avşancıl, 2002). G enel o larak  tutum , 
duygusal içerikli fikirler, inançlar, ön yarg ılar, eğ ilim ler, değerlend irm e ve h az ır o lm a durum u gibi 
kavram larla  tan ım lanm ak tad ır (K adhiravan  ve B alasubram anian , 1999). B ir kişi, o lay  ya da 
davran ış hakkında o lum lu  ya da o lum suz d av ran ışta  bu lunm a eğ ilim leri o lan  tu tum lar, insanların  
o lay la ilgili doğrudan  deneyim leri, ya da gözlem leri ve ed ind iğ i b ilg iler aracılığ ı ile öğren ileb ilir 
(H atzios, 1996).

M axw ell (1996) ve E lw ood (1999), tu tum un insan hayatındaki önem ini şu şekilde 
m addeleştirm iştir:

1. T u tum um uz yaşam a nasıl yaklaştığ ım ızı belirler.
2. T u tum um uz insan larla  ilişk ilerim izi belirler.
3. Ç oğu kez  başarı ve başarısız lık  arasındaki tek  fark tu tum um uzdur.
4. B ir işin başlang ıcındak i tu tum um uz, o işin sonucunu, d iğer bü tün  etkenlerden  daha 

fazla etkiler.
5. T u tum lar yaratıcılığ ı arttırır ve zihni özgürce  düşünm eye teşv ik  eder.
6. O lum lu tu tum  kişilik  öze llik lerin i yükseltir
7. T u tum um uz sorun larım ızı n im ete  dönüştüreb ilir.
8. T u tum um uz b ize son derece o lum lu  bak ış açısı kazandırır.
Eğitim  ve öğre tim  sürecinde de tu tum ların  ö lçü lm esi, öğrenen in  belli zam an  b irim indek i 

tu tum ların ı tespit ederek  ilerideki davran ışın ı tahm in  etm ek, iç inde bulundukları koşu llarla ilgili 
tu tum ların ı saptam ak, tu tum ların ı değ iştirm ek  ya da yeni tu tum lar o luşturm ak üzere öğrenenlerin  
m evcut terc ih lerin i öğrenm ek gibi çeşitli aç ıla rdan  y arar sağ lam aktadır. B öylelik le b irey lerin  
davran ışla rın ın  b ilim sel o larak  betim lenm eye çalışılm ası, davran ışı yordam a yoluyla daha iyiye 
doğru  yön lend irm eye im kan sağ lam ak tad ır (B aysal ve T ekarslan , 1998; Ö ner, 1997). B una paralel 
o larak  yap ılan  ça lışm alar da, öğ rencilerin  tu tum ların ın , on ların  okul başarıları üzerinde etkili rol 
oynayan en önem li fak tö rle rden  birisi o lduğunu  gösterm ektedir. O kula karşı o lum lu tu tum a sahip  
öğrencilerin  o lum suz tu tm a sah ip  öğrencilere  göre daha fazla başarı gösterm ekte ve böy lelik le  
eğ itim  program ından  daha fazla kazanç sağ lam ak tad ır (M cC oach , 2002).

E ğitim  p rog ram ına ilişkin tasarın ın  haz ırlanm asında genel hedeflerin  o luşturu lm ası; 
top lum un, konu a lan ın ın  ve b irey in  yani öğrencin in  analiz  ed ilm esi ile gerçek leştirilir (E rden, 
1998). Ö ğrencin in  ana liz  ed ilm esinde de öğrencilerin  ih tiyaçların ın , geçm iş yaşantıların ın  ve 
öğrenm e stillerin in  yanı sıra, çeşitli konularla  ilgili tu tum ların ın  da d ikkatle incelenm esi 
gerekm ekted ir. Ç ünkü öğrencilerin  tu tum ları, tıpkı d iğer b ireysel özellik lerinde olduğu gibi eğitim  
program ın ın  en önem li g ird ilerid ir. B ir öğrencin in  çeşitli dersle re  ilişk in  tu tum u, ders çalışm aya 
ilişk in  tu tum u, öğre tm enine , arkadaşlarına  ve devam  ettiği oku la ilişk in  tu tum u onun öğrenm esin i 
e tk ileyeceğ inden  p rogram ın  başlang ıc ında o alana ilişk in  tu tum un ölçü lm esi öğrencin in  o alana 
ilişk in  haz ır bu lunuşluk  düzey in in  sap tanm ası, tu tum a ilişk in  kazand ırılm ak  istenen am açlara 
u laşılm asında yol gösterici o lm aktad ır.

Ö ğrencilerin  tu tum ların ın  ö lçü lm esi, sadece p rog ram ın  başında değil aynı zam anda süreç 
içerisinde ve p rogram ın  sonunda da gerçek leştirilm elid ir. B öylelik le süreç içerisinde 
gerçek leştirilen  öğrenm e ve öğretm e e tk in lik le rin in  öğrencilerin  tu tum unu ne derece değiştird iğ i, 
.öğrenen lerin  ürün  o larak  o rtaya koyduğu duyuşsal öze llik le r ile sürecin  başındaki duyuşsal 
özellik leri arasında ne gibi b ir fark lılık  o lduğun  yani u y gu lanan  p rogram ın  etkililiği tesp it edilm iş 
olunur.

B ir öğretim  uygulam ası, h ed e f k itlesi o lan öğ rencilerin  b ilişse l, duyuşsal, top lum sal ve 
fizyolo jik  özellik lerin i ve bu özellik lere  dayalı gereksin im leri d ikkate alab ild iğ i ö lçüde başarılı 
o lab ilir (K uzgun ve D eryakulu , 2004). Bu ça lışm ada da duyuşsal özellik ler bağ lam ında s ın ıf 
öğretm enliğ i p rogram ın ın  etk ililiğ i aç ısından  öğretm en aday ların ın  s ın ıf  öğretm enliğ i bö lüm üne 
ilişk in  tu tum ların ın  değerlend irilm esi am açlanm ış, bu am açla öğrencilerin  bu lundukları sın ıflara 
göre ve c insiyete  göre bölüm e ilişk in  tu tum ların ın  fak lılaşıp  fark lılaşm adığ ı incelenm iştir.

Y Ö N T E M
A raştırm a M o d e l i
A raştırm ada taram a modeli uygulanm ıştır. Ö ğrenm en  aday ların ın  s ın ıf  öğretm enliğ i 

bö lüm üne ilişkin tu tum ları a raştırm acılar tarafından  geliştirilen  “ S ın ıf Ö ğretm enliğ i B ölüm üne
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İlişk in  T utum  Ö lçeğ i” aracılığ ı ile tespit ed ilm iş, s ın ıflara  ve cinsiyete  göre tutum  puanlarında 
fark lılaşm a o lup  o lm adığı incelenm iştir.

D enekler
A raştırm ada, M arm ara Ü niversitesi A tatürk  Eğitim  Fakültesi İlköğretim  B ölüm ü S ın ıf 

Ö ğretm enliğ i A nabilim  D alı L isans P rogram ın ın  1. sın ıfından  152, 2. s ın ıfından  150, 3. sın ıfından 
150 ve 4. s ın ıfından  155 öğretm en adayı ile çalışılm ıştır. A raştırm aya toplam  607 öğretm en adayı 
katılm ıştır.

Ö lçm e Aracı
A raştırm ada öğretm en aday ların ın  s ın ıf  öğretm enliğ i bö lüm üne ilişk in  tu tum ların ı 

sap tam ak am acıy la araştırm acılar tarafından  geliştirilen  36 m addeden  oluşan  “ S ın ıf  Ö ğretm enliğ i 
B ölüm üne İlişk in  T utum  Ö lçeğ i” kullan ılm ıştır. 5Ti likert tipi o larak  haz ırlanan  ölçm e aracı, 
bö lüm de öğ rend ik lerine  ilişkin tu tum , bö lüm deki derslere  ilişkin tu tum , bö lüm e ilişkin tutum  ve 
bö lüm e yönelik  faaliyette bu lunm aya ilişk in  tu tum  olm ak üzere dört fak törden  o luşm uştur.

S ın ıf öğretm enliğ i p rogram ın ı değerlend irm eye yönelik  o larak  geliştirilen  tutum  ölçeği bir 
hafta  ara ile iki kez 30 k işilik  b ir g ruba uygu lanm ış, e lde edilen  sonuçlar üzerinde ilişkili grup t 
testi kullan ılm ıştır. T estin  genel top lam ında kore lasyonun  istatistiksel aç ıdan  p<0.01 düzeyinde 
anlam lı o lduğu tespit edilm iş ve devam lılık  katsay ısı 0,995 o larak  hesaplanm ıştır. Y ap ılan  m adde 
ana liz  sonucuna göre ise m adde top lam , m adde kalan  ve m adde ay ırt edicilik  düzeyinde anlam lı 
sonuç elde edilm iştir. Ö lçm e aracın ın  geçerlilik  çalışm asında ö lçü t-bağın tılı geçerliğe kanıt 
say ılab ilm esi için A şkar ve E rden  (1987) tarafından  geliştirilm iş olan “Ö ğre tm enlik  M esleğ ine 
Y önelik  T u tum  Ö lçeğ i” ile ö lçeğ im iz  arasındak i ilişkiye bak ılm ış ve her iki ö lçek  arası m anidar bir 
ilişki sap tanm ıştır (p<.01). Y ine her iki ö lçek  arası pearson  m om en tle r çarpım ı korelasyon  katsayısı 
.689 o larak bulunm uştur.

F ak tö r analizi yapm ak am acıy la  170 kişiye uygu lanan  ölçm e aracın ın  fak tör yap ılarına 
ayrıştırılıp  ayrıştırılam ayacağ ı hakk ında bilgi sahibi o lm ak için ise K M O  B artles testi yap ılm ış ve 
K aiser-M eyer-O lk in  M easure o f  Sam pling  A deguacy  değerin in  .5 0 ’nin üstünde çıkm ış olm ası 
(K M O = 0,786 , p<0.01) fak tör analiz i aç ısından  öm ek lem  küm esin in  uygun o lduğunu  gösterm iştir. 
F ak tö r analizi sonucunda elde ed ilen  fak tö rle rin  m adde sayıları ve iç tu tarlık  katsay ıları aşağıdaki 
tab loda verilm iştir.

___________________________ ı______________________________________________________________________________________________     .

F aktörler M adde Savısı C ronbach Alpha
1. F aktör: Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrendiklerine karşı 
tutumları

9 0,7960

2. F ak tö r: Sınıf Öğretmenliği Bölümündeki derslere karşı tutumları 6 0,7782
3. F aktör: Sınıf Öğretmenliği Bölümüne karşı tutumları 11 0,8139
4. F aktör: Sınıf Öğretmenliği Bölümüne ilişkin faaliyette 
bulunmaya karşı tutumları

10 0,8516

Ölçek Toplam ı 36 0,8930

B U L G U L A R  V E  Y O R U M L A R  
T ablo  1: D eneklerin  S ın ıflara  ve C insiye te  G öre Y üzde ve F rekans D ağılım ları

SINIF Cinsiyet F % Toplam  %
1,00 Kız 119 78,3 78,3

Erkek 33 21,7 100,0
Toplam 152 100,0

2,00 Kız 109 72,7 72,7
Erkek 41 27,3 100,0
Toplam 150 100,0

3,00 Kız 106 70,7 70,7
Erkek 44 29,3 100,0
Toplam 150 100,0

4,00 Kız 112 72,3 72,3
Erkek 43 27,7 100,0
Toplam 155 100,0

Genel
Toplam

Kız 446 73,5 73,5
Erkek 161 26,5 100,0
Toplam 607 100,0
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T ablo  l ’de sın ıflara göre denek  grubuna dahil o lan  öğ rencilerin  cinsiyetlerin in  frekans ve 
yüzde dağ ılım ı verilm iştir. D enek  g rubunun  genel top lam ına bak ıld ığ ında araştırm aya katılan  
öğrencilerin  % 7 3 ,5 ’inin kız; % 2 6 ,5 ’inin ise erkek  olduğu görü lm ekted ir. K ız ve erkek öğrencilerin  
o ran lan  arasındaki farklılık , s ın ıf  öğ re tm enliğ i bö lüm üne devam  eden öğrencilerin  büyük  
çoğunluğunun  k ız o lm asından  kaynak lanm aktad ır.

T ablo 2: C insiyete  G öre S ın ıf Ö ğre tm en liğ i B ö lüm üne İlişk in  T u tum ların  F ark lılaşıp

CİN SİY ET n X s.s s.h t sd P
OGRTUTIJM Kız 446 35,0426 4,19636 ,19870 11,910 264,464 p<.01

Erkek 161 30,1615 4,54821 ,35845
DERSTUTUM Kız 446 20,3184 3,30569 ,15653 1 1,960 605 p<.01

Erkek 161 16,4472 4,05879 ,31988
BOLTUTUM Kız 446 44,9641 6,25047 ,29597 14,803 605 p<.01

Erkek 161 36,0745 7,25651 ,57189
FALYTUTUM Kız 446 32,8161 5,77848 ,27362 12,560 605 p<.01

Erkek 161 26,0186 6,17705 ,48682
TOPTUTUM Kız 446 133,1413 15,35806 ,72723 17,007 277,306 p<.01

Erkek 161 108,7019 15,72691 1,23945

T ablo  2 ’ye bak ıld ığ ında s ın ıf  öğre tm enliğ i bö lüm üne ilişk in  hem  genel tu tum  baz ında hem  
de b o y u tla r bazında k ız  ve erkek  öğ rencile r arasında k ız  öğrencilerin  lehine anlam lı b ir fark o lduğu 
gö rü lm ek ted ir (p< .01). Bu durum  kız ö ğ rencilerin  okudukları bö lüm ü daha çok sevdik lerin i, 
öğretm en o lm aya ilişk in  m otivasyon ların ın  daha yüksek  o lduğunu  gösterm ekted ir.

T ablo  3: S ın ıflara G öre S ın ıf Ö ğretm enliğ i B ölüm üne İlişk in  T u tum ların  F ark lılaşıp

G ru p la r K areler Toplam ı Sd K areler
O rtam am ası

F P

OGRTUTUM Gruplara rası 1331,539 3 443,846 21,186 p<.01
Gruplariçi 12632,896 603 20,950
Toplam 13964,435 606

DERSTUTUM Gruplararası 5,717 3 1.906 ,124 p>.05
Gruplariçi 9265,670 603 15,366
T oplam 9271,387 606

BOLTUTUM Gruplararası 735,622 3 245,207 4,295 p<.01
Gruplariçi 34423,275 603 57,087
Toplam 35158,896 606

FALYTUTUM Gruplararası 629,644 3 209,881 4,905 p<.01
Gruplariçi 25800,250 603 42,786
Toplam 26429,895 606

TOPTUTUM Gruplararası 7547,473 3 2515,824 7,306 p<.01
Gruplariçi 207644,935 603 344,353
Toplam 215192,409 606

T ablo  3 ’te öğre tm en  aday ların ın  devam  e ttik leri sın ıflara  göre tu tum  p uan larında fark lılaşm a 
o lup  olm adığ ı görü lm ekted ir. T ab loya göre öğre tm en  aday ların ın  öğrendik lerine, bö lüm e ve 
bö lüm e y önelik  faaliyette  bu lunm aya ilişki tu tum larında sın ıflara  göre anlam lı b ir farklılık  tesp it 
ed ilirken  (p < 0 1 ) , bö lüm deki derslere  ilişk in  tu tum larında anlam lı b ir farklılık  tespit ed ilm em iştir 
(p> .05).

T ablo  4 ’te s ın ıf  öğre tm enliğ i bö lüm üne ilişk in  tutum  puan ların ın  hangi sın ıflara göre 
fark lılaştığ ına ilişkin scheffe  testi sonuçları verilm iştir. B ölüm de öğ rend ik lerine  ilişk in  tu tum  
boyu tunda 1. ve 3. sın ıflar arasında 3. sın ıfların  lehine; 1. ve 4. s ın ıfla r arasında 4. sın ıfların  lehine 
anlam lı b ir fark lılık  tesp it ed ilm iştir (p< .01). B ö lüm e ilişkin tu tum  boyutunda 1. ve 4. sın ıflar 
arasında 4. s ın ıfların  leh ine anlam lı b ir  fark lılık  tesp it ed ilm iştir (p< .05). B ölüm e ilişk in  faaliyette 
bu lunm a b o yu tunda  ise 1. ve 3. sın ıflar a rasında 3. s ın ıfların  leh ine, 1. ve 4. sın ıflar arasında da
4 .sın ıfların  lehine anlam lı b ir fark lılık  sap tanm ıştır (p< .01). T op lam  tu tum  puan larında ise d iğer
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boyutlarda tespit ed ilen lere paralel o larak 1. ve 3. s ın ıf  öğrencileri arasında 3. sın ıfların  lehine, 1. 
ve 4. sın ıflar arasında da 4. sın ıfların  lehine anlam lı b ir fark lılık  tesp it ed ilm iştir (p< .01)

T ablo 4: S ın ıf Ö ğretm enliğ i B ölüm üne İlişk in  T u tum ların  H angi S ınıflara G öre Fark lılaştığ ı
ile  ilgi i S cheffe T esti Sonuçları:

SIN IF (1) SIN IF (J) O rta lam a Farkı s.h P
OGRTIJTUM 1,00 2,00 p 1,3423 ,52678 -

3,00 -3,4423 ,52678 p<01
4,00 -3,5031 ,52249 p<01

2,00 3,00 -2,1000 ,52852 p<.01
4,00 -2,1609 ,52424 pc.oi

3,00 4,00 -,0609 ,52424 -

BOLTUTU1V1 1,00 2,00 -,4708 ,86957 -

3,00 -1,9841 ,86957 -

4,00 -2,7037 ,86248 p<.05
2,00 3,00 -1,5133 ,87244 -

4,00 -2,2329 ,86538 -

3,00 4,00 -,7196 ,86538 -

FALYTUTUM 1,00 2,00 -1,9306 ,75282 -

3,00 -2,5639 ,75282 P<01
4,00 -2,3749 ,74668 P<01

2,00 3,00 -,6333 ,75531 -

4,00 -,4443 ,74919 -

3,00 4,00 ,1890 ,74919 -

TOPTUTUM 1,00 p,oo -3,8399 2,13569 -

3,00 -7,9666 2,13569 p<01
4,00 -8,8034 2,11828 p<.01

2,00 3,00 -4,1267 2,14275 -

4,00 -4,9634 2,12540 -

3,00 4,00 -,8368 2,12540 -

3. S ın ıftan  itibaren  fark lılık  gösteren  ve 4. s ın ıfta  da devam  eden  tu tum  değ işim in in , 
öğrencilerin  öğrendik lerin i gerek öğrenm e ortam ında gerekse staj oku llarında uygulam a fırsatı 
bu lm asından  kaynaklandığ ı düşünü lm ekted ir. Ö ğretm en aday ların ın  derslere ilişkin tu tum ların ın  
fark lılaşm am ası; fakat öğ rend ik lerine  ilişk in  tu tum ların ın  artm ası, ders dışı öğrend ik lerin in  o lum lu 
etk isin i gösterm ektedir. S ın ıf  öğre tm enliğ i bö lüm üne ilişk in  tu tum  puan ların ın  1. ve 2. sın ıftan  4. 
s ın ıfa  doğru artarak  fark lılaşm ası bölüm  program ın ın  s ın ıf  öğre tm enliğ i bö lüm üne ilişk in  o lum lu 
tu tum  oluştu rm ada etkili o lduğunu  sonucunu  ortaya koym aktadır.

S O N U Ç
Bu ça lışm ada, s ın ıf  öğ re tm enliğ i bö lüm ü  p rogram ın ın , bö lüm e karşı tu tum  boyu tunun  

değerlend irilm esinde tu tum  ö lçeğ in in  ku llan ım ına yönelik  b ir uygu lam aya yer verilm iştir. 
A raştırm a sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilm iştir:

1. S ın ıf  öğretm enliğ i bö lüm üne ilişk in  hem  genel tutum  baz ında hem  de b oyu tlar bazında 
k ız ve erkek  öğ renciler arasında kız öğ rencilerin  lehine anlam lı b ir fark  o lduğu  görü lm üştür.

2. S ın ıf  öğretm enliğ i öğretm en aday ların ın  bölüm de öğ rend ik lerine  ilişk in  tutum  
boyutunda 1. ve 3. sın ıflar a rasında 3. s ın ıfların  lehine; 1. ve 4. s ın ıfla r arasında 4. s ın ıfların  lehine 
anlam lı b ir farklılık  tesp it ed ilm iştir. B ölüm e ilişkin tu tum  boyu tunda 1. ve 4. s ın ıfla r arasında 4. 
s ın ıfların  leh ine anlam lı b ir fark lılık  tesp it ed ilm iştir. B ölüm e ilişk in  faaliyette  bu lunm a boyutunda 
ise 1. ve 3. sın ıflar a rasında 3. sın ıfların  lehine, 1. ve 4. sın ıflar arasında da 4 .sın ıfların  lehine 
anlam lı b ir farklılık  sap tanm ıştır. T op lam  tu tum  p uan larında  ise d iğer boyu tlarda tesp it ed ilen lere 
paralel o larak 1. ve 3. s ın ıf  öğrencileri arasında 3. sın ıfların  lehine, 1. ve 4. sın ıflar a rasında da 4. 
sın ıfların  lehine anlam lı b ir fark lılık  tesp it edilm iştir.

U ygulam a sonrasında ise girdi ve ürün  arasında b ir fa rk lılık  o lm ası, p rogram ın  bölüm e 
karşı tu tum  o luştu rm ada etkili o lduğu  sonucunu  o rtaya koym uştu r. P rogram  değerlend irm e, 
o ldukça kapsam lı ve ayrın tılı b ir süreçtir. B ir ku rum un  ya da  b ir bö lüm ün p rogram ın ın  
değerlend irilm esinde girdi, süreç ve ürün boyu tunda ne kadar çok  öğeye y e r verilirse  ve bu
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öğelerin  değerlend irilm esine  yönelik  ne kadar çok ölçm e aracı ku llan ılırsa  p rog ram ın  etkiliği 
hakkında o kadar sağlık lı sonuçlara varılab ilir. B u nedenle p rogram ın  tu tum  üzerindeki etk isin in  
sap tanm asında da tu tum  ö lçek lerin in  yanı sıra gözlem  ve m ülakat gibi n itel araştırm a teknik leri de 
ku llan ılm alıd ır.
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