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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans öğrencilerinin özyeterlik inançlarının farklı 

değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışmada öğrencilerin, İngilizce öğretmenliğine yönelik özyeterlik inançlarının 
mezun oldukları lise türüne, öğretim türüne, sınıf düzeylerine ve son sınıfların öğretmenlik uygulamasında geçir-
dikleri süreye göre farklılaşıp farklılaşmadığı sorgulanmıştır. Çalışmanın bu son kısmı boylamsal olarak yürütül-
müştür. Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi 
Anabilim Dalında, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda okuyan öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada 
veri toplama aracı olarak Güven (2005) tarafından geliştirilen İngilizce öğretmenliği özyeterlik inancı ölçeği kulla-
nılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre öğrencilerin özyeterlik inançları mezun oldukları lise türü ve öğretim türüne 
göre farklılaşmamakta bununla birlikte sınıf düzeyi ve öğretmenlik uygulaması değişkenlerine göre farklılaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: özyeterlik inancı, boylamsal çalışma, ingilizce öğretmenliği adayları, öğretmenlik uygulaması. 
A STUDY ON SELF-EFFICACY BELİEFS OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING STUDENTS ACCORDING 

TO DIFFERENT VARIABLES (MERSIN UNIVERSITY SAMPLE - LONGITUDINAL STUDY) 
ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the self-efficacy beliefs of the undergraduate students in English Language 
Teaching Department according to different variables. In the study, the self-efficacy beliefs about English Language 
Teaching are investigated in accord with type of high school they graduated, schooling type, level of classes and 
the time the senior classes spend in the Teaching Practice. The last part of the study was conducted as longitudinally. 
The study group consisted of the students in the first, in the second, in the third and in the fourth grades in the 
English Language Teaching Department in Foreign Languages Teaching Section, Faculty of Education, in Mersin 
University. As a data collection tool, self-efficacy belief scale for english language teaching developed by Güven 
(2005) was utilized. The results indicated that there is no significant difference for the self efficacy beliefs of the 
students in terms of the type of the high school graduated and schooling type. However, self-efficacy beliefs of the 
students significantly differ in terms of the variables grade level and Teaching Practice. 

Keywords: self-efficacy beliefs, longitudinal study, english teacher candidates, teaching practice. 

 
Giriş 

Eğitim süreci bir bütün olarak ele alınmakta-
dır ve bu sürecin öğrenci, öğretmen ve eğitim 
programları olmak üzere üç temel öğesi bu-
lunmaktadır. Bu öğelerden oluşan eğitim 
sisteminin verimli ve istenilen hedefler doğ-
rultusunda çalışmasında, kilit konumda öğ-
retmen vardır [1]. Çünkü öğretmen, öğren-
cilerini düşünmeye ve kendi öğrenmelerinin 
sorumluluğunu almaya yönelten sınıf içi et-
kinlikleri tasarlama ve uygulamaya koymak-

la yükümlüdür. Öğretmenlerin sahip olma-
ları gereken yeterlikler ve özellikler bütün 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli 
tartışılmaktadır. Öğretmen yeterliklerini et-
kileyen pek çok değişken vardır. Son 30 yıl-
dır eğitim bilimleri alanında yapılan çalışma-
larda öğretmenlerin özyeterlik inançları, öğ-
retmen yeterliklerini etkileyen önemli bir de-
ğişken olarak ele alınmaktadır [2, 3].  

Eğitim alanında yeterlik kavramı, öğrenci ve 
öğretmen yeterlikleri olmak üzere iki boyut-



Mutlu Uygur, Özler Çakır  

90 

ta incelenmektedir. Bu iki kavram birbiriyle 
oldukça ilişkilidir. Öğrenci yeterliklerinin 
önemli bir boyutu doğrudan öğretmen ye-
terliklerinden etkilenmektedir.  

Öğretmen yeterliklerinin, öğretmenliğin ge-
rektirdiği görev ve sorumlulukları gerçek-
leştirebilmek için sahip olunması gereken 
bilgi, anlayış, beceri ve tutumları ifade ettiği 
belirtilmektedir [4, 5]. Öğretmen yeterlik 
inancı ise, öğretmenlerin belirli bir durum-
da öğretme görevini başarılı bir şekilde ye-
rine getirebilmesi ve öğrenci davranışlarını 
değiştirebilmesi için gerekli olan davranış-
ları gösterebilmesi konusundaki inanışları 
olarak tanımlanmaktadır [6]. Öğretmen ye-
terlik inancını [7], kişisel öğretmen yeterlik 
inancı (personal teaching efficacy) ve genel 
öğretmen yeterlik inancı (general teaching 
efficacy) olarak ikiye ayırmıştır. Kişisel öğ-
retmen yeterlik inancı, [8]’ in özyeterlik te-
orisine dayanır ve bir öğretmenin becerileri 
hakkındaki inançlarını ifade eder. Genel öğ-
retmen yeterlik inancı ise bireyin eğitim, ze-
ka, aileden aldığı eğitimle öğrendiği çevreyi 
kontrol edebilme düzeyleri ile ilgili olarak 
bireysel inançlarını içeren sonuç beklentisi 
kavramı ile ilişkilidir. Böylece öğretmenlerin 
yeterlik algıları (teacher efficacy) sınıf dışın-
daki faktörlerin ve kişisel etkilerin algılan-
masının toplamından oluşur [9]. [10], kişisel 
faktörler, çevresel faktörler ve davranışların 
üç bileşen halinde, karşılıklı bir sistem oluş-
turarak, dinamik biçimde öğretmenlik kari-
yerinin başlangıç evreleri esnasında birbiri-
ni etkilediğini ve öğretmen yeterliklerini be-
lirlediğini belirtmiştir. 

Öğretmen yeterlik algıları ile öğrencinin öğ-
renme ürünleri arasında da olumlu ilişkiler 
vardır. Nitelikli, yeterli bir öğretmen şüphe-
sizdir ki programın hedeflerine ulaşmasın-
da, öğrencilerde istendik değişmelerin mey-
dana gelmesinde etkili olacaktır [11]. Yüksek 
yeterlik duygusu bulunan iyi eğitim almış, 
öğretmenlerin öğrencileri üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip oldukları, onlarda itici güç 

oluşturdukları saptanırken düşük yeterlik 
duygusuna sahip öğretmenlerin sabırsız dav-
randıkları ve öğrencileri olumsuz etkiledik-
leri saptanmıştır [7, 12, 13, 14, 15]. 

Kuramsal Çerçeve 
Yeterlik İnancı ve Özyeterlik  
Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gerek-
tirdiği yeterlikleri yerine getirmeleri, onların 
iyi eğitim almalarının yanı sıra, bu görev ve 
sorumlulukları yerine getirebileceklerine 
olan inançları ile de yakından ilgilidir [16]. 
Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeter-
lik söz konusu olduğunda, bu konu ile ilgili 
önemli kavramlardan biri de özyeterliktir. 
Çünkü bireylerin kendi yeterliklerine ilişkin 
algı ya da inançları bir anlamda özyeterlik-
leri ile ilgili algılarını yansıtmaktadır [17,18]. 
Öğretmen yeterlikleri özyeterlik boyutunun 
saptanması ile ölçülmektedir. Özyeterlik kav-
ramı ise Bandura’nın özyeterlik (self-efficacy) 
teorisine dayanmaktadır ve öğretmen yeter-
liği kavramının temelini oluşturmaktadır [19]. 
[8]’in özyeterlik inancı kuramı, öğretmenle-
rin, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ye-
terlikleri yerine getirebileceklerine ilişkin 
inançlarının düzeyini belirlemede ve öğret-
menlik görev ve sorumlulukları ile ilgili dav-
ranışlarını tahmin etmede kullanılmaktadır. 
Özyeterlik kuramında kişinin kendisinin ve 
kendi durumundaki başkalarının durumun-
dan etkilenerek oluşan yeterlik duygusuna 
vurgu yapılmaktadır [20, 21]. Birçok çalış-
mada öğretmenlerin özyeterlik inancının 
öğretmenlik davranışını etkileyen çok önemli 
bir değişken olduğu vurgulanmıştır [12, 22, 
23, 6, 2]. Özyeterlik kavramı [24]’ ün Sosyal 
Öğrenme Kuramı (Social Learning Theory)’ 
nın yapıtaşlarından biri olarak ortaya çıkmış-
tır.  

Sahip olunan özyeterlik inancının, öğretmen-
lerin öğretmenlik davranışlarını etkileyen 
önemli bir değişken olduğu yapılan birçok 
bilimsel çalışmada ortaya konmuştur [2, 22, 
12, 6]. Özyeterlik inancı kavramı ilk kez Ban-
dura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı içerisin-
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de yer almıştır. Bandura, algılanan özyeter-
liği, bireylerin olası durumlarla başa çıkabil-
mek için gerekli olan eylemleri ne kadar iyi 
yapabileceklerine ilişkin yargıları olarak ta-
nımlamaktadır [25]. Başka bir anlatımla öz-
yeterlik inancı, bireyin gelecekte karşılaşa-
cağı güç durumların üstesinden gelmede ne 
derece yetkin ve başarılı olabileceğine 
ilişkin kendi hakkındaki inancıdır.  

Özyeterlik İnancını Etkileyen                  
Dört Temel Kaynak 

Özyeterlik inancı dört temel kaynaktan elde 
edilen bilgilerden etkilenmekte, diğer bir de-
yişle bu bilgiler yoluyla biçimlenmektedir [8, 
24]. Bunlar: doğrudan deneyimler, dolaylı 
deneyimler-yaşantılar, sözel ikna ve psikolo-
jik ve fizyolojik durumlardır. Bunlardan öz-
yeterlik inancının en temel belirleyicisi doğ-
rudan deneyimlerdir. 

Doğrudan deneyimler, bireyin doğrudan 
kendi yaptığı başarılı ya da başarısız etkin-
likler sonucunda elde ettiği bilgilerdir. Usta-
lık deneyimleri veya yapıcı deneyimler ola-
rak da adlandırılan doğrudan deneyimler, 
en göze çarpan verimli bilgi kaynağını sağ-
lamaktadır, çünkü temeli kişisel deneyimler 
üzerinde durmaktadır. Doğrudan deneyim-
deki hatalar verimlilik inançlarını düşürür-
ken, başarılar yükseltmektedir. Doğrudan 
deneyimin bireydeki etkileri, görevlerin zor-
luğuna, harcanan çaba miktarına, dışarıdan 
alınan yardımın miktarına, deneyimin han-
gi şartlar altında gerçekleştiğine ve son ola-
rak deneyimi yaşayanların zihnindeki dene-
yimlerin yapısına ve örgütlenişine bağlıdır 
[24, 26, 27, 15, 28, 3, 29]. 

Dolaylı deneyimler, bireyin kendine benze-
yen başka kişilerin başarılı ya da başarısız 
etkinliklerini gözlemlemesi ve aynı etkinlik-
leri kendinin de başarabileceğine ya da başa-
ramayacağına ilişkin yargısını içermektedir. 
İnsanlar, kendilerini benzer durumdaki ki-
şilerle karşılaştırırlar. Baskın olan arkadaş-
lar veya rekabet halindeki kişiler gözlemci-

lerdeki özyeterlik inancını yükseltirken, da-
ha kötü performans özyeterlik inancını dü-
şürmektedir [3].[22], dolaylı deneyim ve doğ-
rudan deneyim arasındaki farkı iyi anlatı-
lan bir fıkrayı tekrar anlatmaya benzetmiş-
lerdir. Bunun için, kişinin bir fıkranın anla-
tılışından hoşlanabileceğini fakat fıkrayı 
başkalarına anlatmaya çalışırken becereme-
yebileceğini yine bir aday öğretmenin tec-
rübeli bir öğretmen tarafından anlatılan bir 
derse hayran kalabileceğini ancak benzer 
bir dersi sunmakta başarısız olabileceği ör-
neklerini vermişlerdir. 

Sözel ikna, bireyin bir işi başarmakta ihtiyaç 
duyacağı yeterliklere sözel uyarılar, nasi-
hatler, ikna edici sözlerle inandırılmasıdır. 
Sözel ikna, davranış değiştirmede önemli 
yer tutar. Kişi, bu ikna yöntemiyle karşılaş-
tığı sorunla başa çıkabileceğine inandırılır. 
Sözel iknanın kişisel yeterlik duygusu oluş-
turmada kesin sınırları yoktur [8, 27, 30]. 
[28]’e göre bireyin çevreden edindiği, bir işi 
başaracağına ya da başaramayacağına iliş-
kin teşvikler, nasihatler, öğütler değişik öl-
çülerde özyeterlik inancını etkiler, sözel ik-
nanın gücü buradan gelmektedir. [31]’e göre, 
verilen görevi tam olarak yapabilecek yete-
neklere sahip olan ve sözel olarak ikna ol-
muş bireyler bir problemle karşı karşıya kal-
dıklarında şüphelerini ve kişisel yetersizlik-
lerini yaşamak yerine, problemi çözmek için 
daha fazla çaba harcamakta ve bu çabayı sür-
dürme eğilimi göstermektedirler. 

Bireyin psikolojik ve fizyolojik durumları ise, 
bireyin davranışı değiştirme sürecindeki fi-
ziksel ve duygusal durumunu ifade etmek-
tedir [25]. Bireyin bu durumları, işi başarma-
sına katkı da sağlayabilir, bu durumu olum-
suz da etkileyebilir [24]. Zira, fiziksel ve duy-
gusal yönden güçlü olduğunu bilen bireyler 
davranışı oluşturmada ve geliştirmede da-
ha güçlü olacaklarına inanmaktadırlar [25]. 

[8], özyeterliğin gelişmesini sağlayan bu dört 
kaynakla ilgili deneyler yapmıştır. Yılan fo-
bisi bulunan deneklerle yaptığı bir deneyde, 
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başarılı uygulama deneyimi yani doğrudan 
tecrübe yoluyla deneklerde oluşan özyeter-
lik artışının (% 44 seviye artışı), başarılı mo-
delleme yani dolaylı deneyimlerden oluşan 
özyeterlik artışına (% 9 seviye artışı) göre 
oldukça yüksek düzeyde gerçekleştiğini tes-
pit etmiştir. Yine bulgulara göre doğrudan 
deneyimin özyeterliğin gelişimine etkisi, sö-
zel ikna ve fizyolojik duruma göre anlamlı 
derecede yüksek bulunmuştur. Bandura, farklı 
çalışmalarında da doğrudan deneyimin bi-
reyin özyeterliğinin gelişimine en önemli 
katkı sağlayan bilgi kaynağı olduğunu belir-
tmiştir. 

[8], çalışmasında ayrıca edinilen bilgilerin 
özyeterlik beklentisi üzerine etkisinin bilgi-
nin nasıl değerlendirildiğine bağlı olduğu-
nu da belirtmiştir. Örneğin kişinin, başarı-
larını dış etkiler ve yardımlardan çok yete-
nek olarak algıladığı durumlarda özyeterli-
ğinin artacağını, başarılarını dış etki ve ya-
rdımlara bağladığı durumlarda ise özyeter-
liğinin azalacağını belirtmiştir.  

Özyeterliğin Bireye Etkisi 
Özyeterliği yüksek olan bireylerde karma-
şık olaylarla baş edebilme, problemlerin üs-
tesinden gelebilme, olumsuzluklarla karşı-
laştıklarında kolayca geri dönmeme ısrarlı 
ve sabırlı olma, başarmak için kendine gü-
ven duyma, yüksek güdülenme seviyesi ve 
görev için çabada devamlılık gösterme, okul-
da ve meslek hayatlarında daha başarılı 
olma gibi özellikler; öz-yeterliği düşük olan 
bireylerde ise, olaylarla baş edememe, umut-
suzluk ve mutsuzluk, problemlerle karşılaş 
tıklarında kendilerini yetersiz bulma, ilk de-
nemelerinde başarısız olurlarsa tekrar dene-
mekten kaçınma, kendi gayretlerinin sonucu 
pek değiştiremeyeceğine inanma gibi özel-
likler bulunduğu belirtilmektedir [32, 20, 
33, 34, 35, 36, 28].  

Özyeterlik ve Öğretmenlik Mesleği 
Yapılan birçok araştırma, özyeterlik inancı 
yüksek olan öğretmenlerin sınıf içi öğretmen 

davranışları ile özyeterlik inancı düşük öğ-
retmenlerin sınıf içi öğretmen davranışları-
nın birbirinden farklılaştığını ortaya koymak-
tadır [13]. Bu bağlamda, yüksek özyeterlik 
inancına sahip öğretmenlerin öğrencilerine 
daha demokratik ve olumlu yaklaştıkları, 
öğrenci gereksinimlerini dikkate aldıkları ve 
öğrenci merkezli sınıf ortamı oluşturdukla-
rı, yeni yöntem ve fikirlere daha açık olduk-
ları ve bunları sınıflarında uygulama çabası 
içine girdikleri gözlenmiştir. Dahası, yüksek 
özyeterlik inancına sahip öğretmenlerin he-
def belirleme, hedefe odaklanma, hedefin 
gerçekleştirilmesinde güçlüklerle mücadele 
etmede daha başarılı ve sonuç almada daha 
sabırlı davrandıkları ortaya konmuştur [7, 
34, 15]. Özyeterlik inancı ile öğretmenlerin 
sınıf düzenini sağlama, geribildirim verme, 
öğrenme güçlükleriyle baş etme etkinlikleri 
ilintili bulunmakta ve yüksek özyeterlik inan-
cı olan öğretmenlerin öğretmeye yönelik da-
ha olumlu tutum besledikleri gözlenmekte-
dir. [22, 37, 6]. Bu bağlamda öğretmen özye-
terlik inancı, öğretmenlerin sınıftaki çabala-
rını, başarılarını, öğrenci ve diğer bireylerle 
ilişkilerini ve verimliliklerini etkilemektedir 
[38, 39]. Aynı zamanda bu değişken öğrenci 
başarısı, öğrenci güdülenmesi ve öğrencile-
rin özyeterlik inancı gibi önemli öğrenme 
ürünlerini belirleyen yapıtaşı olması nede-
niyle de önemlidir [17, 40, 41, 42, 43, 29].  

Öğretmen yetiştirme sürecinde bu nedenle 
dünyada ve ülkemizde özyeterlik inancına 
yönelik çalışmaların arttığı gözlenmektedir. 
Ülkemizdeki alanyazın incelendiğinde öğret-
men özyeterlik inançlarını boylamsal bağ-
lamda inceleyen [44] gibi birkaç çalışma dı-
şında çalışmaya rastlanmamıştır.  

Yöntem 
Çalışma, var olan durumu saptamaya yö-
nelik betimsel bir araştırmadır. Ayrıca çalış-
mada, dördüncü sınıf öğrencilerinden aynı 
bireyler üzerinde farklı zamanlarda ölçüm 
alındığı için boylamasına (uzamsal) araştır-
ma türü de kullanılmıştır [45].  



İngilizce öğretmenliği lisans öğrencilerinin özyeterlik inançlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi  

93 

Bu çalışmada bireylerin özyeterlik inancını 
en fazla etkileyen doğrudan deneyim olgu-
su öğretmen adaylığı dönemindeki okul uy-
gulaması (staj) dersi üzerinde incelenmiş-
tir. Okul uygulaması dersinin süreçle bera-
ber özyeterliği geliştirmedeki etkisi, aynı 
birey üzerinde boylamsal olarak bir dönem 
boyunca veriler toplanarak test edilmiştir. 
Böylece okul uygulaması dersi üzerinde tar-
tışma olanağı sağlanmıştır. Çalışmanın öne-
mi ülkemizde, okul uygulaması dersinin öz-
yeterliğe etkisini boylamsal olarak inceleyen 
herhangi bir çalışmanın bulunmayışıdır. 

Çalışmada şu araştırma sorularına yanıt aran-
mıştır. İngilizce Öğretmenliği lisans progra-
mında öğrenim gören öğrencilerin özyeter-
lik inançları;  
1.  Ne düzeydedir?  
2.  Mezun oldukları lise türüne, göre fark-

lılık göstermekte midir?  
3.  Öğrenim gördükleri öğretim türüne gö-

re farklılık göstermekte midir?  
4.  Bulundukları sınıf düzeyine göre farklı-

lık göstermekte midir?  
5.  Dördüncü sınıfta “öğretmenlik uygula-

ması” (staj) dersinde geçirilen süreye gö-
re farklılık göstermekte midir? 

Çalışma Grubu 
Çalışma grubunu, Mersin Üniversitesi, Eği-
tim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölü-
mü, İngilizce Öğretmenliği lisans programın-
da birinci ve ikinci öğretimde öğrenim gö-
ren birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
öğrencileri oluşturmuştur. Ölçeklerin uygu-
landığı gün sınıfta bulunan tüm birinci, ikin-
ci ve üçüncü sınıf öğrencileri çalışma grubu-
nun içinde yer almışlardır. Ancak dördün-
cü sınıf öğrencilerine staj dönemi sürecinde 
birer ay aralıklarla üç kez özyeterlik inancı 
ölçeği uygulandığı için her üç uygulamada 
da yer alan dördüncü sınıf öğrencileri çalış-
ma grubuna dahil edilmiştir. Çalışma grubun-
da yer alan öğrencilerin sınıf ve öğretim tü-
rüne göre dağılımları ise şöyledir: I. öğretim-

de, birinci sınıfta 29, ikinci sınıfta 28, üçünc-
ü sınıfta 32, dördüncü sınıfta 27 öğrenci; II. 
öğretimde, birinci sınıfta 24, ikinci sınıfta 20, 
üçüncü sınıfta 30, dördüncü sınıfta 32 öğren-
ci bulunmaktadır. Böylelikle toplamda birinci 
sınıfta 53, ikinci sınıfta 48, üçüncü sınıfta 62, 
dördüncü sınıfta ise 59 öğrenci olmak üzere 
222 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu 
oluşturmuştur. Bu öğrencilerin 64(%29)’ ü 
Anadolu Lisesi, 46(%21)’ sı Anadolu Öğret-
men Lisesi ve 112 (%50)’si Yabancı Dil Ağır-
lıklı Lise’den mezun olmuştur. 

Veri Toplama Araçları 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişi-
sel Bilgi Formu ve Özyeterlik İnancı Ölçeği 
kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu, öğrencile-
rin öğrenim gördükleri öğretim türü, sınıfları 
ve mezun oldukları lise türüne ilişkin bilgi 
toplamak amacıyla araştırmacı tarafından 
oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan öz-
yeterlik inancı ölçeği, [46] tarafından gelişti-
rilen ve 34 maddeden oluşan 5' li likert tipi 
bir ölçektir. Ölçeğin Cronbach α güvenirlik 
katsayısı [46] tarafından 0.96, bu araştırmada 
ise 0.95 olarak bulunmuştur. Ölçekten alınan 
puanlar 0-136 arasında değişmektedir.  

Ölçeğin birinci alt boyutu 15 maddeden oluş-
makta ve öğretmenin konu alanıyla ilgili öz-
yeterlik inancını ölçmek üzere düzenlenmiş-
tir. Bu boyutun, Cronbach α güvenirlik kat-
sayısı [46] tarafından 0.96, bu araştırmada 
0.87 olarak bulunmuştur. 

Ölçeğin ikinci alt boyutu 11 maddeden oluş-
makta ve öğretmenin, öğretme-öğrenme sü-
recinin yönetimi ile ilgili özyeterlik inancını 
ölçmek üzere düzenlenmiştir. Bu boyutun 
Cronbach α güvenirlik katsayısı [46] tara-
fından 0.89, bu araştırmada 0.92 olarak bu-
lunmuştur. 

Ölçeğin üçüncü alt boyutu 4 maddeden oluş-
makta ve öğretmenin, materyal geliştirme ile 
ilgili özyeterlik inancını ölçmek üzere dü-
zenlenmiştir. Bu boyutun Cronbach α güve-
nirlik katsayısı [46] tarafından 0.85, bu araş-
tırmada 0.87 bulunmuştur. 
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Ölçeğin dördüncü alt boyutu ise, 4 madde-
den oluşmakta ve öğretmenin, öğretimin 
planlaması ile ilgili özyeterlik inancını ölç-
mek üzere düzenlenmiştir. Bu boyutun Cron-
bach α güvenirlik katsayısı [46] tarafından 
0.83, bu araştırmada ise 0.91 olarak bulun-
muştur. 

Çalışmada kullanılan, “İngilizce öğretmen-
liği özyeterlik inancı ölçeği” alt boyutların-
da yer alan yeterlik alanları, MEB tarafından 
belirlenen İngilizce öğretmenliği özel alan 
yeterlikleriyle uyum içindedir [5].  

Bunun yanı sıra bu çalışmada kullanılan öl-
çek, ülkemiz eğitim yapısı içinde yetişen öğ-
retmenlere yönelik hazırlandığı için elde 
edilen bulguların daha geçerli olacağı düşü-
nülmektedir. Ölçek uyarlama çalışmaların-
da kültürel boyut ihmal edildiği için sağlıklı 
sonuçların çıkmayacağı yönünde bazı görüş-
ler vardır. [6], özyeterlik algı ölçeklerinin öğ-
retmenlerin iş yaşamını oluşturan tipik gö-
revleri doğru olarak yansıtmadığına dikkat 
çekmektedir. [47], öğretmen yeterliği kavra-
mının kültürel kaynaklı bir boyutu olduğu-
nu ve bu nedenle farklı kültürlerde uygula-
nırken dikkatli olunması gerektiğini belirt-
miştir. 

Her alt boyut, öğretmen ya da öğretmen 
adaylarının özyeterlikleriyle ilgili ayrı bir 
alanı ölçmektedir. Alt boyutlardan alınan 
puanların toplamı ise bireye ait toplam öz-
yeterlik inancını göstermektedir.  

Süreç 

Kişisel bilgi formu ve özyeterlik inancı ölçe-
ği birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda bahar 
döneminin başında aynı hafta içinde uygu-
lanmıştır. Dördüncü sınıflarda ise bahar dö-
neminin başı (I. uygulama), ortası (II. uygu-
lama) ve sonu (III. uygulama) olmak üzere 
üç kez uygulanmıştır. 

Tüm uygulamaların bahar döneminde ya-
pılmasının nedeni dördüncü sınıf öğrenci-
lerinin öğretmenlik uygulaması dersi çerçe-
vesinde staj sürecini söz konusu dönemde 

gerçekleştiriyor olmalarıdır. Bölüm öğretim 
elemanlarıyla yapılan görüşmelerde, öğret-
men adaylarının Mersin’ de farklı okullara 
gönderildiği, her okulda danışmanlık yapa-
cak öğretmen başına 9-10 civarı öğretmen 
adayı düşecek biçimde düzenleme yapıldığı 
bilgileri alınmıştır. Ölçeğin I. uygulamasın-
dan elde edilen puanlar öğrencilerin staja 
başlamadan önceki puanlarını, II. Uygula-
madan elde edilen puanlar sınıf öğretmeni-
ni ve sınıf ortamını gözlemleyerek geçirdik-
leri sürelerin sonundaki puanlarını, III. Uy-
gulamadan elde edilen puanlar ise hem göz-
lem yaptıkları hem de doğrudan deneyim 
kazandıkları, ders anlatımlarıyla geçen süre-
nin sonundaki puanlarını yansıtmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Bilgi formu ve ölçekten elde edilen veriler SPSS 
11.5 paket programında analiz edilmiştir. Her 
problem için demografik özelliklere ait tanımla-
yıcı istatistik (sayı ve yüzde) değerleri verilmiş-
tir. Öğrencilerin özyeterlik inançlarının mezun 
oldukları lise türüne, öğretim türüne ve sınıf dü-
zeylerine göre değişim gösterip göstermediğini 
araştırmak üzere Mann-Whitney U ve Kruskall-
Wallis testleri kullanılmıştır. Öğretmenlik uygu-
laması dersinde (stajda) geçirilen süreye göre öz-
yeterlik inançlarının değişip değişmediğini be-
lirlemek amacıyla tekrarlı (ilişkili) ölçümler için 
parametrik olmayan istatistik tekniklerinden 
Friedman Testi kullanılmıştır. 

Bulgular 
Birinci Araştırma Sorusuna                          
İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın birinci araştırma sorusuna 
yönelik olarak İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 
öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının 
düzeyi incelenmiştir. Öğretmen adayları öl-
çekte yer alan 34 maddeye 0-4 arası puan-
lar vermişlerdir. Öğretmen adaylarının ölçe-
ğe verdikleri puanların ortalamaları 2.84 ola-
rak bulunmuştur. En yüksek 4 olabilecek or-
talama puan açısından değerlendirildiğinde, 
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bu ortalamaya göre öğretmen adaylarının 
özyeterlik algılarının iyi düzeyde olduğu 
söylenebilir. Öğretmen adayları kendilerini 
İngilizce Öğretmenliğine yönelik yeterli dü-
zeyde görmektedirler. 

İkinci Araştırma Sorusuna                   
İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ikinci sorusuna yönelik olarak; 
İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin özye-
terlik inançlarının mezun oldukları lise türü 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı-
nı belirlemek amacıyla 3 değişken için Krus-
kal-Wallis testi uygulanmıştır.  

Tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart 
sapma) değerlerine göre özyeterlik inancı açı-
sından en yüksek puan ortalamasına sahip 
öğrenciler, Anadolu Lisesinden mezun olan 
öğrencilerdir (N=64;  =98.10; S=21.39), ar-
dından sırasıyla ortalama puanlar, Anadolu 
Öğretmen Lisesinden mezun olan öğrenciler 
(N=46;  =97.34; S=20.38) ve Yabancı Dil 
Ağırlıklı Liseden mezun olan öğrenciler (N 
=112;  =96.27; S=20.46) olarak sıralanmak-
tadır. Ortalamalar arasındaki farkın çok kü-
çük olduğu dikkati çekmektedir. 

Bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek 
amacıyla uygulanan Kruskal-Wallis testi, 
sonuçları Tablo 1’ de verilmiştir.  

Tablo 1.  Lise türü değişkenine göre özyeterlik inanç-
larındaki farklara ilişkin kruskal-wallis testi 
sonuçları 

 
 
Toplam 
özyeterlik 
 inancı 

Lise Türü N Sıra  
Ort. 

Sd χ² p Anlamlı
 Fark  

Anadolu  
Lisesi 

64 114.47 

 2 .243 .88 

 
  
 - Anadolu 

Öğretmen  
Lisesi 

46 112.10 

Yabancı Dil 
Ağırlıklı Lise 

112 109.56 

Tablo 1’ e göre öğrencilerin mezun oldukları 
lise türü değişkeni, İngilizce Öğretmenliği-
ne yönelik özyeterlik inançlarında istatistik-
sel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturmamak-
tadır (χ²(2)= .243;p> .05). Sadece birinci sınıf 
öğrencileri de aynı değişkene yönelik ele 

alındığında özyeterlik inançlarında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır (Anadolu Lisesi: = 
80,93; S=22,35; Anadolu Öğretmen Lisesi: 
 =80,25; S=21,47; Yabancı Dil Ağırlıklı Lise: 
 =79,20; S=24,76). Bu sonuca göre, öğrenci-
lerin özyeterlik inancı ölçeğinden aldıkları 
puanların mezun olunan lise türüne göre 
değişmediği söylenebilir. Bu lise türlerinin 
ders programları ve derslerin içeriği birbir-
lerinden farklılıklar göstermektedir. Örne-
ğin, Anadolu Öğretmen Liselerinde diğer li-
se türlerinden farklı olarak öğretmenlik mes-
leğiyle ilgili, Eğitim Bilimlerine Giriş, Türk 
Eğitim Tarihi, Eğitim Psikolojisi, Grupla Ça-
lışma Teknikleri, Eğitim Sosyolojisi, Öğretim 
İlke ve Yöntemleri, Araştırma Teknikleri, 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme gibi ders-
ler verilmektedir. Öğretmenlik mesleği ile 
ilgili bu derslerin öğrencilere lise yıllarında 
verilmesinden dolayı bu liselerden mezun 
olan öğrencilerin özyeterlik inançlarının di-
ğer lise türlerinden mezun olanlara göre da-
ha yüksek olması beklenebilir. Ancak çalış-
manın sonuçları mezun olunan lise türünün 
özyeterlik inancı bakımından öğretmen aday-
larında farklılık yaratmadığını ortaya koy-
maktadır. Alan yazında, farklı öğretmenlik 
alanlarında öğrencilerin mezun olduğu lise 
türü değişkenine göre özyeterlik inançları-
nın farklılaşmadığı sonucuna ulaşan çalış-
malar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda Ana-
dolu Öğretmen Liselerinden mezun olan öğ-
rencilerle diğer lise türlerinden mezun olan 
öğrencilerin özyeterlik inançları arasında 
anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir [48, 49, 
50, 51, 52, 53]. Bu çalışmanın sonuçları da 
değinilen çalışmaları destekler niteliktedir.  

Üçüncü Araştırma Sorusuna                     
İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın üçüncü araştırma sorusuna 
yönelik olarak; İngilizce Öğretmenliği öğren-
cilerinin özyeterlik inançlarının öğretim türü 
değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı-
nı belirlemek amacıyla ikili karşılaştırma için 
Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 
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Öğretim türü değişkenine göre özyeterlik 
inançlarındaki farklara ilişkin elde edilen 
tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart 
sapma) değerlere göre ikinci öğretim öğren-
cilerinin ortalama puanları (N=106;  =99.79; 
S=18.25), birinci öğretim öğrencilerinin pu-
anlarından (N=116; =94.50; S=22.38) yük-
sektir. Elde edilen sonuçlara ilişkin veriler 
Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo 2.  Öğretim türü değişkenine göre özyeterlik 
inançlarındaki farklara ilişkin mann-whitney 
u testi sonuçları 

Toplam 
özyeterlik  
inancı 

Öğretim  
Türü 

N Sıra  
Ort. 

Sıra Top. U p

Birinci  
öğretim 

116 104.81 12158.00 5372.00 .104

İkinci 
öğretim 

106 118.82 12595.00 

Tablo 2’ye göre öğretim türü değişkenine gö-
re özyeterlik inancı puanları arasındaki fark 
anlamlı bulunmamıştır (U= 5372; p> .05). Bu 
sonuca göre öğretim türü değişkeni, özyeter-
lik inançlarını anlamlı düzeyde farklılaştır-
mamaktadır. 

Bu bakımdan çalışmanın bulguları ülkemiz-
de özyeterlik alanında gerçekleştirilen farklı 
çalışmaların bulgularıyla örtüşmektedir. Ör-
neğin [41], çalışmalarında sınıf öğretmeni 
adaylarının fen öğretimine ilişkin özyeterlik 
inançlarının öğretim türüne göre farklılaş-
madığı sonucuna ulaşmışlardır. [54] ise öğ-
retmen adaylarının düşünmeye uygun sınıf 
ortamı yaratma ile ilgili özyeterlik düzeyle-
rini incelediği çalışmasında, ikinci öğretim-
lerin özyeterlik düzeylerinin, birinci öğretim-
lerin özyeterlik düzeyine göre daha yüksek 
olduğu ancak bu farkın anlamlı olmadığı so-
nucuna ulaşmıştır. [55], bir başka çalışmasın-
da, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğ-
renim gördükleri öğretim türüne göre “trans-
ferin öğretimi ile ilgili özyeterlik düzeyleri” 
arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmanın 
sonucuna göre, ikinci öğretimde öğrenim gö-
ren öğretmen adaylarının özyeterlik düzey-
lerinin birinci öğretimde öğrenim gören öğ-
retmen adaylarından daha yüksek olduğunu 
ancak özyeterlik düzeyleri arasındaki farkın 
anlamlı olmadığını saptamıştır. 

Dördüncü Araştırma Sorusuna                      
İlişkin Bulgular ve Yorum 
Araştırmanın dördüncü araştırma sorusu-
na yönelik olarak; İngilizce Öğretmenliği öğ-
rencilerinin özyeterlik inançlarının sınıf dü-
zeyine göre, dört sınıf (1., 2., 3. ve 4. sınıf) 
arasında farklılaşıp farklılaşmadığını belirle-
mek amacıyla Kruskall- Wallis testi uygulan-
mıştır. Farklılığın belirlendiği durumlarda 
faklılaşmanın kaynağını bulabilmek amacıy-
la sınıflara Mann-Whitney U testi uygulan-
mıştır. Sınıf düzeyi değişkenine göre, özye-
terlik inançlarındaki farklara ilişkin tanım-
layıcı istatistik (ortalama ve standart sapma) 
değerleri; dördüncü sınıf (N=59;  = 108.64; 
S=13.36), üçüncü sınıf (N=62;  = 103.30; S= 
14.54), ikinci sınıf (N=48;  = 93.60; S=18.58) 
ve birinci sınıf (N=53;  = 79.84; S=23.22) bi-
çiminde bulunmuştur. 

Sınıf düzeyi değişkenine göre üst sınıflarda 
alt sınıflara göre daha yüksek bulunan orta-
lama puanlar arasındaki farkın istatistiksel 
düzeyde anlamlı olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan Kruskal -Wallis testi sonuç-
ları Tablo 3’ te verilmiştir. 

Tablo 3.  Sınıf düzeyi değişkenine göre özyeterlik inanç-
larındaki farklara ilişkin kruskal-wallis testi 
sonuçları 

 
 
Toplam 
Özyeterlik
 inancı 

Sınıf N Sıra  
Ort. Sd χ² p 

Anlamlı 
Fark  

(MWU) 
1 53 62.40 

 
3 
 

57.593 .000 

1-2 
1-3 
1-4 
2-3 
2-4 

2 48 97.26 

3 62 129.48 

4 59 148.30 

Tablo 3’ e göre, öğrencilerin özyeterlik inan-
cı puanları, sınıf düzeyi değişkenine göre is-
tatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermek-
tedir (χ² (3) = 57.593; p< .05). Farkın kayna-
ğını bulmak amacıyla ikili karşılaştırmalar-
da uygulanan Mann-Whitney U testi sonuç-
larına göre, birinci sınıfla; ikinci sınıf (U= 
824,000; p< .05), üçüncü sınıf (U= 638,000; 
p< .05) ve dördüncü sınıf arasında (U= 414, 
000; p< .05) ayrıca ikinci sınıfla; üçüncü sınıf 
(U= 1023,000; p< .05) ve dördüncü sınıf (U= 
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749,500; p< .05) arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark bulunmuştur.  

Birinci sınıf-ikinci sınıf, birinci sınıf-üçüncü 
sınıf, birinci sınıf-dördüncü sınıf ve ikinci 
sınıf-üçüncü sınıf, ikinci sınıf-dördüncü sınıf 
düzeyleri arasında üst sınıflar lehine anlamlı 
farklılıklar oluşmasına karşın üçüncü sınıf 
ile dördüncü sınıf arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır.  

Sınıf düzeyi yükseldikçe, özyeterlik inancı 
puanlarının yükselmesinin eğitim fakülte-
lerinde uygulanan programın bir etkisi ola-
rak ortaya çıktığı, eğitim fakültesinde veri-
len eğitimin öğrencilerin yetkinleşmelerini 
sağladığı ve özyeterlik inançlarını olumlu 
yönde etkilediği söylenebilir.  

Ülkemizde gerçekleştirilen başka çalışma-
larda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Örne-
ğin, [56], ilköğretim matematik öğretmenli-
ği dördüncü sınıf öğrencilerinin matemati-
ğe yönelik özyeterlik inançlarının birinci sı-
nıf öğrencilerinin özyeterlik inançlarından 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı-
laştığı sonucuna ulaşmıştır. [50], fen bilgisi 
öğretmen adaylarının fen derslerinde mate-
matiğin kullanımına yönelik özyeterlik inanç-
larında, dördüncü sınıflarda öğrenim gören 
öğretmen adayları lehine anlamlı farklılık-
lar bulmuşlardır. Benzer biçimde alan yazın-
da sınıf düzeyi yükseldikçe öğretmen özye-
terlik inançlarının yükseldiğini ortaya koyan 
birçok farklı çalışmaya da rastlanmıştır [49, 
57, 52].  

Beşinci Araştırma Sorusuna                         
İlişkin Bulgular ve Yorum 

Beşinci araştırma sorusunda özyeterlik inan-
cının en yüksek düzeyde etkilendiği doğru-
dan deneyim olgusu, okul uygulaması dersi 
üzerinde test edilmiş, okul uygulaması der-
sinin etkililiği ölçülmeye çalışılmıştır. Çalış-
ma boylamsal olarak, aynı birey üzerinde 
tekrarlı ölçümler kullanılarak dönem boyun-
ca yürütülmüştür. Bu araştırma sorusuna 
yönelik olarak; son sınıf öğrencilerinin öğ-

retmenlik uygulaması dersinde (stajda) ge-
çirdikleri süreye göre özyeterlik inançlarının 
anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadı-
ğını belirlemek amacıyla tekrarlı (ilişkili) öl-
çümler için parametrik olmayan istatistik tek-
niklerinden Friedman Testi kullanılmıştır. 

Öğretmenlik uygulaması dersi değişkeninin, 
özyeterlik inançlarında oluşturduğu farkla-
ra ilişkin tanımlayıcı istatistik (ortalama ve 
standart sapma) değerleri tüm alt boyutlar-
da N=59 olmak üzere;toplam özyeterlik inan-
cında; I. uygulamada ( = 108.64; S.=13.36), 
II. uygulamada ( =111.11; S=12.74) ve III. 
uygulamada ( =116.79; S=13.64) bulunmuş-
tur. Görüldüğü gibi ölçekten alınan ortala-
ma puanlar, I. uygulamadan III. uygulama-
ya doğru yani stajda geçen süreye paralel 
biçimde yükselmektedir. Ölçeğin Konu ala-
nıyla ilgili özyeterlik inancı alt boyutunda 
I. uygulamada ( =47.13; S=7.20), II. Uygu-
lamada ( =48.44; S=6.23), III. uygulamada 
( = 50.52; S=6.34), Öğrenme-öğretme süreç 
yönetimiyle ilgili özyeterlik inancı alt bo-
yutunda, I. uygulamada ( =34.98; S=5.60), 
II. uygulamada ( =35.89; S=5.12) ve III. uy-
gulamada ( =37.67; S=4.92), Materyal geliş-
tirmeyle ilgili özyeterlik inancı alt boyutun-
da, I. uygulamada ( =13.38; S=2.59), II. uy-
gulamada ( =13.38; S=2.09) ve III. uygula-
mada ( =14.10; S=2.09), Öğretimi planla-
mayla ilgili özyeterlik inancı alt boyutunda 
ise I. uygulamada ( =13.61; S=2.12), II. uy-
gulamada ( =13.38; S=1.94) ve III. uygula-
mada ( =14.49; S=1.76) bulunmuştur. Görül-
düğü gibi alt boyutlarda da ortalama puan-
lar farklılaşmakta, III. uygulamada daha yük-
sek çıkmaktadır. Öğretmenlik uygulaması 
dersinin başında (I. uygulama), ortasında 
(II. uygulama) ve sonunda (III. uygulama) 
özyeterlik inancı ortalama puanları arasın-
da oluşan bu farkın anlamlı olup olmadığı-
nı belirlemek amacıyla ilişkili örneklemler 
(tekrarlı uygulamalar) için uygulanan Fried-
man testi sonuçları Tablo 4’ te verilmiştir. 
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Tablo 4.  Öğretmenlik uygulaması dersi değişkenine 
göre tekrarlı uygulamalar için toplam özye-
terlik inançlarındaki farklara ilişkin friedman 
testi sonuçları 

Alt 
Boyut 

Uygulama Sıra Ort. N χ² Sd. p Fark 

Toplam 
özyeterlik 

inancı 

I 1.70  

14.62 2 .00*
I<III 
II<III

 
II 1.92 59 

III 2.38  

Tablo 4’ e göre, öğretmenlik uygulaması dersi 
değişkenine göre toplam özyeterlik inancı 
puan ortalamaları arasında anlamlı düzey-
de farklılıklar bulunmuştur (χ² = 14.62; p< 
.05). III. uygulama sıra ortalaması puanları 
I. ve II. uygulama puanlarına göre istatistik-
sel açıdan anlamlı farklılık oluşturacak biçim-
de yüksektir. 

Ölçeğin alt boyutlarına bakıldığında ise, Fried-
man Testi sonucuna göre gruplar arasında 
ölçeğin sadece Materyal geliştirmeyle ilgili 
özyeterlik inancı alt boyutunda istatistiksel 
açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(χ²=15.318; p >.05). Buna karşın Konu alanıy-
la ilgili özyetrerlik inancı (χ²=14.778; p< 
.05), Öğrenme-öğretme süreç yönetimiyle 
ilgili özyeterlik inancı (χ²=7.579; p< .05) ve 
Öğretimi planlamayla ilgili özyeterlik inancı 
(χ²=15.318; p< .05) alt boyutlarında 3 uygu-
lama arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar bulunmuştur. Bu farklılıkların 
kaynağını bulmak amacıyla alt boyutlarda 
ikili karşılaştırmalarda yapılmıştır. Bu karşı-
laştırmalar aşağıda 4 madde olarak verilmiştir. 

1.  Konu Alanıyla İlgili Özyeterlik  
İnancı Alt Boyutunda Özyeterlik 
İnancı ile Öğretmenlik Uygulaması 
Dersinin Karşılaştırılması 

Tablo 5' de ölçeğin konu alanıyla ilgili özye-
terlik inancı alt boyutunda öğretmen aday-
larının özyeterlik inançlarında uygulamalar 
arası oluşan farklılıklara ilişkin sonuçlar ve-
rilmiştir.  

Tablo 5’ e göre, konu alanıyla ilgili özyeter-
lik inancı alt boyutunda I. uygulama ile III. 

uygulama arasında ve II. uygulama ile III. 
uygulama arasında istatistiksel düzeyde an-
lamlı farklılıklar bulunmuştur. 

Tablo 5.  Konu alanıyla ilgili özyeterlik inancı alt bo-
yutunda öğretmenlik uygulaması dersi değiş-
kenine göre özyeterlik inançlarındaki farklara 
ilişkin friedman testi sonuçları 

Alt Boyut 
Uygu-
lama 

Sıra 
Ort. 

N χ² Sd. p Fark 

Konu 
alanıyla  
ilgili  
özyeterlik  
inancı 

I 1.71  

14.77 2 .00* 
I<III  
II<III 
 

II 1.92 59 

III 2.37  

I. uygulama ile II. uygulama arasında anlamlı 
bir fark bulunmamıştır, buna rağmen II. uy-
gulamada sıra ortalaması daha yüksek bulun-
muştur. Bu durum, staj süresince öğretmen 
adaylarının II. uygulamaya kadar olan süre-
de konu alanıyla ilgili özyeterlik inançları-
nın yükseldiğini ancak bu farklılığın anlamlı 
düzeyde olmadığını göstermektedir.  

2.  Öğrenme-Öğretme Süreç             
Yönetimiyle İlgili Özyeterlik               
İnancı Alt Boyutunda Özyeterlik 
İnancı ile Öğretmenlik Uygulaması 
Dersinin Karşılaştırılması 

Tablo 6’da ölçeğin öğrenme-öğretme süreç 
yönetimiyle ilgili özyeterlik inancı alt boyu-
tunda öğretmen adaylarının özyeterlik inanç-
larında uygulamalar arası oluşan farklılık-
lara ilişkin sonuçlar verilmiştir.  

Tablo 6.  Öğrenme-öğretme süreç yönetimiyle ilgili 
özyeterlik inancı alt boyutunda öğretmenlik 
uygulaması dersi değişkenine göre özyeterlik 
inançlarındaki farklara ilişkin friedman testi 
sonuçları 

Alt Boyut 
Uygu-
lama 

Sıra 
Ort. 

N χ² Sd. p 
Fark

Öğrenme-
öğretmesüreç  
yönetimiyle  
ilgili özyeterlik 
 inancı 

I 1.79  

7.57 2 .02* 
I<III  
II<III 
 

II 1.95 59 

III 2.26  

Tablo 6’ya göre, öğrenme-öğretme süreç yö-
netimiyle ilgili özyeterlik inancı alt boyutun-
da I. uygulama ile III. uygulama arasında ve 
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II. uygulama ile III. uygulama arasında ista-
tistiksel düzeyde anlamlı farklılıklar bulun-
muştur. I. uygulama ile II. uygulama arasın-
da anlamlı bir fark bulunmamıştır. I. Uygu-
lama ile II. uygulama arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmamasına rağmen sıra ortala-
masının II. uygulama lehine yükseldiği gö-
rülmektedir. Dördüncü sınıf öğrencilerinin 
II. uygulamaya kadar geçirdikleri staj yaşan-
tılarının onların öğrenme-öğretme sürecinin 
yönetimi ile ilgili özyeterlik inançlarını yük-
selttiği ancak bu yaşantıların fark yaratacak 
düzeyde olmamasının buna neden olduğu 
söylenebilir. Nitekim III. uygulama sonuna 
kadar geçen süre sonunda öğrencilerin öz-
yeterlik inançlarının farklılaştığı görülmek-
tedir. Bu durum özyeterlik inancının, Öğret-
menlik uygulamasında geçen sürelere para-
lel biçimde yükseldiğini göstermektedir. 

3.  Materyal Geliştirmeyle İlgili Özyeter-
lik İnancı Alt Boyutunda Özyeterlik 
İnancı ile Öğretmenlik Uygulaması 
Dersinin Karşılaştırılması 

Tablo 7’ de ölçeğin materyal geliştirmeyle il-
gili özyeterlik inancı alt boyutunda öğretmen 
adaylarının özyeterlik inançlarında uygula-
malar arası oluşan farklılıklara ilişkin sonuç-
lar verilmiştir.  

Tablo 7.  Materyal geliştirmeyle ilgili özyeterlik inancı 
alt boyutunda öğretmenlik uygulaması dersi 
değişkenine göre özyeterlik inançlarındaki 
farklara ilişkin friedman testi sonuçları 

Alt Boyut 
Uygu- 
lama 

Sıra Ort. N χ² Sd. p Fark 

Materyal 
Geliştir- 
meyle  
ilgili 
özyeterlik 
inancı 

I 1.95  

4.66 2 .09 - 

II 1.86 59 

III 2.19  

Tablo 7’ ye göre materyal geliştirmeyle ilgili 
özyeterlik inancı alt boyutunda I. Uygulama 
ile II. uygulama arasında, I. uygulama ile III. 
uygulama arasında ve II. uygulama ile III. 
Uygulama arasında istatistiksel düzeyde 
anlamlı bir fark bulunmamıştır . 

4.  Öğretimi Planlamayla İlgili Özyeterlik 
İnancı Alt Boyutunda Özyeterlik 
İnancı ile Öğretmenlik Uygulaması 
Dersinin Karşılaştırılması 

Tablo 8’ de ölçeğin, öğretimi planlamayla il-
gili özyeterlik inancı alt boyutunda öğretmen 
adaylarının özyeterlik inançlarında uygula-
malar arası oluşan farklılıklara ilişkin sonuç-
lar verilmiştir.  

Tablo 8.  Öğretimi planlamayla ilgili özyeterlik inancı 
alt boyutunda öğretmenlik uygulaması dersi 
değişkenine göre özyeterlik algılarındaki fark-
lara ilişkin friedman testi sonuçları 

Alt Boyut 
Uygu-
lama 

Sıra Ort. N ² Sd. p 
Fark

Öğretimi
planlamayla  
ilgili 
özyeterlik  
inancı 

I 1.92  

15.31 2 .00* 

 
I<III 
II<III 
 

II 1.74 59 

III 2.35  

Tablo 8’e göre öğretimi planlamayla ilgili 
özyeterlik inancı alt boyutunda I. Uygula-
ma ile II. uygulama arasında anlamlı bir 
fark yoktur. I. uygulama ile III. uygulama 
arasında ve II. uygulama ile III. uygulama 
arasında ise istatistiksel düzeyde anlamlı 
farklılıklar vardır.  

Farklılıkların hangi uygulamalar lehine ol-
duğunu belirlemek amacıyla sıra ortalama-
larına bakıldığında III. uygulama puanları-
nın I. ve II. uygulama puanlarına göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum 
farklılığın III. uygulama lehine olduğunu 
göstermektedir. 

Sonuç ve Tartışma  
Bu araştırmada, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim 
Dalı, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sı-
nıf lisans öğrencilerinin özyeterlik inançla-
rının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi 
amaçlanmıştır.  
Araştırmada ilk olarak öğrencilerin İngilizce 
Öğretmenliğine yönelik genel özyeterlik dü-
zeyleri incelenmiş ve özyeterlikleri 4 toplam 
puandan 2.84 düzeyinde iyi sayılabilecek 
düzeyde bulunmuştur. Bu araştırma soru-
sundan sonra, öğrencilerin farklı değişkenler 
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açısından özyeterlik düzeylerinin farklıla-
şıp farklılaşmadığına, farklılaşma varsa fark-
lılığın kaynağına bakılmıştır.  

Araştırmada ikinci olarak mezun olunan lise 
türünün İngilizce Öğretmenliği öğrencileri-
nin özyeterlik inançlarında farklılık yaratıp 
yaratmadığı sorgulanmıştır. Böyle bir sorgu-
lamanın önemli görülmesinin nedeni, söz 
konusu bölümü yoğunluklu kazanan öğren-
cilerin Anadolu Öğretmen Lisesi, Anadolu 
Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı Lise türlerin-
den mezun olan öğrenciler olması; Anado-
lu Öğretmen Liselerinin programlarının ise 
diğer lise türlerinin programlarından farklı 
olmasıdır. Bilindiği üzere Anadolu Öğret-
men Liselerinde öğretmenlik mesleğine yö-
nelik dersler bulunmakta ve bu liselerden 
mezun olan öğrencilerin öğretmenliğe yöne-
lik yeterlik algılarında farklılıklar oluşması 
beklenmektedir.  

Ancak araştırma, mezun olunan lise türü 
değişkenine göre İngilizce Öğretmenliği öğ-
rencilerinin özyeterlik inancında anlamlı bir 
farklılaşmanın oluşmadığı sonucunu orta-
ya koymuştur. Lise türlerine göre özyeterlik 
inancı puanları, Anadolu Lisesi, Anadolu 
Öğretmen Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise 
türlerinden mezun olan öğrenciler biçimin-
de sıralanırken bu sıralamalar arasındaki 
puan farklarının çok düşük olduğu gözlen-
mektedir. Bu sonuç, [58] ‘in sonuçlarıyla ör-
tüşmektedir. 

Çalışmanın üçüncü araştırma sorusu ise öğ-
rencilerin özyeterlik inançlarının öğretim 
türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığıdır. 
Öğrenim görülen zaman dilimi ikinci öğre-
tim programları bakımından çeşitli kısıtla-
maları ve olumsuzlukları beraberinde geti-
rebilir. Örneğin, öğretim elemanlarının ve 
öğrencilerin zihinsel ve bedensel yorgunluk-
ları, günlük çalışmalara ayrılan saat dilim-
leri, programın yürütüldüğü saatlerde kay-
naklara erişim olanakları, öğrenci - öğrenci 
ve öğrenci - öğretim elemanı etkileşiminin 
yoğunluğu vb. değişkenler programlar ara-

sında farklılıklara yol açabilir. Bu durum ise 
birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin özye-
terlik inançlarını ikinci öğretim öğrencileri 
aleyhine etkileyebilir. Bulgular, ikinci öğre-
tim öğrencilerinin özyeterlik inancı ortala-
ma puanlarının birinci öğretim öğrencileri-
nin ortalama puanlarından yüksek olduğu-
nu ancak bu farkın anlamlı olmadığını orta-
ya koymuştur. Bu sonuç, [54,55]’ in çalışma-
larının sonuçlarıyla benzerlik göstermekte-
dir. Çalışmada birinci ve ikinci öğretim öğ-
rencilerinin özyeterlik inançlarında farklı-
lık çıkmaması, yürütülen programın söz ko-
nusu olumsuzluklara yol açmadığının bir 
göstergesi olarak dile getirilebilir.  

Çalışmanın dördüncü araştırma sorusu öğ-
rencilerin özyeterlik inançlarının sınıf düze-
yine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belir-
lemeye yöneliktir. Bulgular, öğrencilerin öz-
yeterlik inançlarında, sınıf düzeyi değişke-
nine göre anlamlı farklılıkların oluştuğunu 
ortaya koymaktadır. Sınıf düzeyi bakımın-
dan en yüksek özyeterlik inancı ortalama 
puanına sahip grup dördüncü sınıf öğrenci-
leri olmuştur. Ölçekten alınabilecek en yük-
sek puanın 136 olduğu düşünüldüğünde 
dördüncü sınıfların aldığı 108,64 puanın 
yüksek düzeyde özyeterlik inancını yansıt-
tığı söylenebilir. Buradan uygulanan prog-
ramın öğrencilerin özyeterliklerini birinci 
sınıftan başlayarak dördüncü sınıfa kadar 
geliştiren bir yapıya sahip olduğu sonucu 
çıkarılabilir. Dördüncü sınıfların ardından 
ortalama puanların, üçüncü sınıf (103,30), 
ikinci sınıf (93,60) ve birinci sınıf (79,84) bi-
çiminde sıralandığı görülmektedir. Bu çalış-
mada elde edilen sonuçlara benzer biçimde 
sınıf düzeyi yükseldikçe özyeterlik inancının 
yükseldiğini alan yazında başka çalışmalar 
da ortaya koymaktadır [50, 49, 57, 52].  

Özyeterlik inancı ortalama puanlarında olu-
şan bu farklılıklar birinci-ikinci, birinci-üçün-
cü, birinci-dördüncü, ikinci-üçüncü ve ikin-
ci-dördüncü sınıflar arasında anlamlı bulun-
muştur. Üçüncü sınıflarla dördüncü sınıflar 
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arasında dördüncü sınıf ortalama puanları 
lehine bir yükseliş olmasına karşın, araların-
daki fark anlamlı çıkmamıştır. Sonuç olarak, 
İngilizce Öğretmenliği programının, öğren-
cilerin özyeterlik inançlarını üst sınıflar le-
hine artıran bir program olduğu dile getiri-
lebilir. 

Etkili bir öğretmen yetiştirme programının 
öğrencilerin öğretmenliğe yönelik bilişsel-
duyuşsal ve devinimsel özelliklerini geliştir-
mesi ve onların öğretmenlik mesleğine yö-
nelik yeterliklere sahip olmalarını sağlama-
sı beklenir. Bu çerçevede doğal olarak birin-
ci sınıftan başlayarak mezun oluncaya ka-
dar yeterliklerde gelişim istenir. Yeterlikle-
rin gelişimi ise özyeterlik inancını olumlu 
yönde etkiler. Bu nedenle çalışmada, sınıf 
düzeyleri arasında özyeterlik inancı bakı-
mından üst sınıflar lehine anlamlı farklılık 
olması yürütülen programın etkililiğine bağ-
lanabilir. 

Bu çalışmanın bilimsel yeniliği, okul uygula-
ması dersi yani stajın öğretmen adaylarının 
özyeterliğine etkisini boylamsal olarak in-
celemesidir. Literatür taramasında bu yön-
de yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır. Ça-
lışma bu alanda eksikliği tamamlaması açı-
sından önem taşımaktadır Çalışmanın son 
araştırma sorusu bu doğrultuda öğretmen-
lik uygulaması dersinde geçirilen sürenin 
öğrencilerin özyeterlik inancında farklılaş-
maya yol açıp açmadığını saptamaya yöne-
lik düzenlenmiştir. Bu araştırma sorusundan 
elde edilen sonuç, staj süresinde geçirilen I. 
ve II. uygulama arasında farklılığa işaret et-
mezken I. ve III. uygulamalar ile II. ve III. 
uygulamalar arasında farklılığı ortaya koy-
maktadır. Bunun nedeni ise stajın başlangıç 
dönemlerini öğrencilerin, genellikle uygu-
lama sınıfı öğretmenini gözlemleyerek, okul 
ortamını tanımaya çalışarak geçirmeleri ola-
bilir. Daha sonraki aşamalarda birer öğret-
men adayı olarak sınıf ortamında kendi et-
kinliklerini gerçekleştirme, ders planlarını 
yapma, uygulama ve değerlendirme dene-

yimleri yaşamakta, kısacası doğrudan dene-
yimler kazanmaktadırlar. Doğrudan dene-
yimler ise özyeterlik inancının en temel belir-
leyecisi olmaktadır [3, 8, 24, 27, 29, 44, 59, 60].  

Toplam özyeterlik algılarında olduğu gibi 
ölçeğin konu alanı, öğrenme-öğretme süre-
cinin yönetimi ve öğretimin planlaması alt 
boyutlarında da I. uygulama ile III. uygula-
ma ve II. uygulama ile III. uygulama puan-
ları arasındaki farklar anlamlı bulunmuş-
tur. Bu sonuca göre, öğretmenlik uygulaması 
dersinde geçen yaşantılar, konu alanı, öğren-
me-öğretme sürecinin yönetimi ve öğretimin 
planlaması ile ilgili özyeterlik inançlarını 
olumlu yönde geliştirmektedir. Materyal ge-
liştirme ile ilgili özyeterlik inancında ise uy-
gulamalar arasında ortalama puanlar yüksel-
mesine rağmen anlamlı bir fark bulunma-
mıştır.  

Sonuç olarak, bu araştırmada öğretmenlik 
uygulaması dersinde geçirilen sürenin İn-
gilizce Öğretmenliği öğrencilerinin özyeter-
lik inançlarını etkileyen önemli bir değişken 
olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın öğret-
men yetiştiren programlarda stajın bir yarıl-
da gerçekleşmesi ve öğrencilerin de bu süreç-
te okulda geçirdikleri zaman dilimlerinin az 
olması önemli bir sınırlama olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Çünkü özyeterlik inancı bi-
reyin gelecekte karşılaşabileceği sorunların 
üstesinden gelmeye yönelik olan inancıdır. 
Staj sürecindeki sınırlamalar, gerçek öğret-
menlik yaşantısındaki koşulları yansıtmadı-
ğında, bireylerin özyeterlik inançları da ger-
çekçi olmayabilmektedir. Nitekim [29], İn-
gilizce Öğretmenliği öğrencilerinin özyeter-
lik inançları bakımından ‘gerçekçiler’, ‘iyim-
serler’ ve ‘kötümserler’ olmak üzere üç gru-
ba ayrıldıklarını ortaya koymuşlardır. Bu 
nedenle, öğrencilerin öğretmenlik uygula-
ması yapabilecekleri sürenin programlarda 
arttırılması öğretmen yetiştirme bakımından 
önemli görülmektedir. Ayrıca Türkiye’deki 
öğretmen yetiştiren programlarda farklı ör-
neklem gruplarıyla öğretmenlik uygulaması 
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sürecinin boylamasına çalışılmasının ve so-
nuçların karşılaştırılmasının, staj ve özyeter-
lik inancı arasındaki etkileşimi ortaya koyan 
yeni bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. 
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