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SPORCULARDA BATIL İNANÇ

Sema ERYÜCEL

GİRİŞ
Batıl inanç, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunmayan olgular ve nesneler 

arasında böyle bir ilişki olduğunu öne sürmek olarak tanımlanmaktadır (Maller 
ve Lunden, 1933). Konu ile ilişkili bir başka tanım ise  gerçekte davranış ve sonu-
cu arasında nedensel bir ilişki olmamamsına rağmen bireyin olağan dışı, tekrarlı 
ve/veya değişmez davranışları olumlu bir etkiye sahipmiş gibi algılaması (Woma-
ck, 1992) şeklindedir. Peki batıl inançlar neden ve nasıl oluşmaktadır? Bu soruyu 
Skinner davranış ve tesadüfen oluşmuş pekiştireç sonucu edimsel koşullanma ile 
açıklamaktadır. Yani bir davranıştan sonra tesadüfen gelen pekiştireç organizma-
nın o davranışı tekrarlamasına neden olmaktadır. Yanlış bir neden-sonuç ilişkisi 
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Zamanla pekiştireç olmasa bile davranış batıl inanç 
olarak korunmaktadır (Skinner, 1948). Skinner’ın batıl inançların nasıl oluştuğu ile 
ilgili açıklaması literatürde  en kabul gören açıklamalardan birisidir. Bu konuda pek 
çok araştırmacı da (Foster, Rokko, 2009; Berger, 2012; Hamerman, Johar, 2013) 
yanlış neden sonuç ilişkisi ile  batıl inanç ilişkisine vurgu yapmaktadır. Batıl inancın 
oluşumu ile ilişkili bir başka görüş ise adil dünya inancıdır. İnsanlar çevrelerinin ve 
dünyanın adil olduğuna inanmak ve insanların yaptıklarını hak ettiklerine ya da 
hak ettiklerini aldıklarına inanmak isterler. Bu anlamda adil dünya inancı dünyayı 
neden sonuç ilişkisi içinde açıklayan bir önermedir. Bu önermeden yola çıkarak her 
zaman davranış ve sonuç arasında direk bir ilişki olduğu inancıdır. Bununla birlikte 
insanlar sıklıkla başarıları kendilerine başarısızlıkları dış faktörlere atfetmektedir-
ler. Dolayısı ile başarısız olunan durumlarda başarısızlığın nedeni dış faktörler ile 
açıklanmaktadır. Bu dış faktörlerin bir kısmı ise batıl inançlardır (Brevers ve diğ., 
2011) Batıl inançlar bazen de aslında bir dini/manevi inanç veya ahlaki bir olgu 
iken zamanla dönüşüm geçirerek neden sonuç bağlamından koparak karşımıza çı-
kabilirler. Örneğin kültürümüzde kapı eşiğinde oturmanın uğursuz sayıldığı halk 
inancı aslında sufi kültürde eşiğin kutsal sayılmasından kaynaklanan tam tersi bir 
öğretiye dayanmaktadır (Gölpınarlı, 1977).

Sporcular batıl inanç sergilemeye razı olsalar bile genellikle batıl inanç ve 
davranışlarını görmez veya kabul etmezler (Ofori ve diğ., 2012). Bu, genellikle 
batıl inançların neden-sonuç ilişkisi içinde açıklanamaması ile ilişkilidir. Litera-
türde sporcuların kullandıkları onlarca batıl inanç örnekleri yer almaktadır. Tes-
pit edilen ilk örnekler futbolcularda ve dünya futbol şampiyonalarında olsa da 
basket (Foster ve diğ. 2006) tenis (Mutlu ve diğ., 2016) yüzme (Wakefield, 2017) 
gibi farklı branşlarda da batıl inançlar  görülmektedir. Örneğin Michael Jordan 
çoraplarını keserek maça çıktı ve performansını arttırdığını ifade etti (Damisch, 
diğ., 2010).Yine dünyaca ünlü tenisçi Björn Borg Wimbledon’da bir sakal tarzı 
oluşturdu ve hep onu kullandı, maçlarda aynı renk ve marka tişörtü giydi ve bu-
nun performansını arttırdığını ifade etti (Newkey-Burden, 2014). Ünlü sporcu 
Serana Williams ayakkabı bağlarını aynı şekilde bağlıyor, aynı kabinde duş alı-
yor, aynı terlikleri giyiyor. İlk servis atışından önce topu 5 kere ikinci servisten 
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önce 2 kez sektirmesi (akt. Barut ve diğ., 2016) gibi onlarca örnek literatürde 
yer almaktadır. Sporcularda batıl inanç ve davranışlar görüldüğü gibi genellikle 
performans öncesi yapılan uygulamalardır. Performansı artması amacı ile ger-
çekleştirildiği düşünülmektedir (Cotterill, 2010). Bu uygulamalar muhtemelen 
kaygıyı düşürmekte ve öz yeterliliği arttırmaktadır (Burke ve diğ. 2006). Buna 
bağlı olarak performansın artması görülebilir. Sonrasında edimsel koşullanma 
ile davranış öğrenilmektedir. Pekiştireç olmasa bile davranış devam edebilir. Bu 
durumlarda en etkili pekiştireç olan değişik zamanlı pekiştireç yer almaktadır. 
Pekiştirecin zamanın belli olmaması davranışın tekrarlanmasında etkili olmak-
tadır (Vyse, 2013). Böylece zamanla davranış inanç haline dönüşmektedir.

Batıl inanç sadece profesyonel sporcularda değil, amatör oyuncularda (Bre-
vers, 2011) hatta taraftarlarda (Hanks ve diğ., 2016) bile görülmektedir. Spor-
da batıl inançların nedenleri üzerine yapılan çalışmalarda açıklayıcı faktörlerin 
tespit edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Çalışmalar cinsiyet yaş, eğitim, spor 
branşı, sporcu kimliği, kişilik özellikleri, durumsal faktörler, kültürel faktörler 
gibi başlıklar altında incelenmiş ve bunların açıklayıcı faktör olabileceği değer-
lendirilmiştir. Cinsiyetin ayırt edici bir bulgu olduğu görülmektedir. Her ne kadar 
cinsiyetler arası anlamlı farklılığın çıkmadığı çalışmalar (Flanagan, 2013; Işık 
ve diğ., 2015) olsa da cinsiyetler arası farklılığa işaret eden bulgular hatta kadın 
sporcuların erkek sporculardan daha fazla batıl inanç davranışı gösterdiklerine 
yönelik bulgular da literatürde yer almaktadır (Perkos ve diğ. 2013; Barut ve diğ. 
2016). Bazı çalışmalarda ise batıl inanç kullanım sıklığı ile cinsiyet arasında fark-
lılık bulunmazken batıl inancın alt boyutlarında farklılık olduğu görülmektedir. 
Örneğin kadınlar giyim kuşam alt boyutunda veya uğurlu nesne taşıma alt bo-
yutlarında anlamlı farklılık gösterirken erkekler performans öncesi veya oyun 
sırasında daha fazla batıl inanç veya davranış göstermektedirler (Buhrmann ve 
diğ. 1982). Batıl inanç ve davranışlar konusundaki cinsiyet farklılıkları bazen de 
cinsiyetten çok sporcu kimliği ile açıklanmaktadır (Neil ve diğ., 1981). Ancak ka-
dın ve erkek sporcuların batıl inancın farklı alt boyutlarında faklılık gösterdikleri 
bilinmektedir (Perkos ve diğ., 2013). Yine eğitim ile batıl inanç davranışı arasın-
da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (Tunçel, 2013). Örneğin  sadece ön li-
sans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları üzerine yapılan çalışmada eğitim 
ile batıl inanç ve davranış arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Hatta aynı 
çalışmada mesleğin de ayır edici bir faktör olmadığı görülmektedir. Spor branşı 
batıl inanç ilişkisine bakıldığın da ise batıl inanç  ilk çalışmalarda futbolcularda 
tespit edilse de günümüzde basketboldan (Foster ve diğ., 2006), tenise (Mut-
lu ve diğ., 2016) yüzmeden (Wakefield ve diğ., 2017) buz hokeyine (Schıppers, 
Van Lange, 2006) beyzboldan (Burger ve Lynn 2005) voleybola (Schıppers, Van 
Lange, 2006) kadar pek çok branşta profesyonel oyuncu tarafından kullanıldığı 
görülmektedir. Sadece takım sporları ile bireysel sporlar arasında batıl inanç kul-
lanımında farklılık görülmektedir. Bazı çalışmalarda profesyonel olarak bireysel 
spor yapanların takım sporlarından daha fazla batıl inanç kullandıkları tespit 
edilmiştir (Bleak, Frederick, 1998). Ancak literatürde tam tersi yönde de veriler 
bulunmaktadır (Flanagan, 2013). Bulgu bireysel sporlarda başarı ya da başarı-
sızlık bireysel performans ile takım sporlarında ise tüm takım ile paylaşılması ile 
açıklanmaktadır. Sporda batıl inanç ve davranışların kullanımı ile ilgili yine kül-
türel faktörlerin de belirleyici olmadığı yani batılı doğulu veya Afrikalı olmak ile 
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batıl inanç arasında bir ilişkiye rastlanılmamaktadır. Amerikalı, Japon ve Afrikalı 
sporcularda da batıl inanç ve davranışlar görülmektedir (Burger ve Lynn, 2005). 
Doğu toplumlarındaki sporcular ile batı toplumlarındaki sporcular arasında bi-
reysel performansa ilişkin batıl inanç ile takım performansına yönelik batıl inanç 
ve davranışlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır.

Batıl inançlar ile ilişkili tespit edilebilen ayırt edici faktörlerin başında ise du-
rumsal faktörler gelmektedir. İçinde bulunulan durumun zor, kritik ama önemli 
olduğu zamanlar batıl inançlarda artış görülmektedir (Dömötör ve diğ. 2016). 
Burada batıl inanç kullanımındaki amacın duyguları düzenleme ve olayları kont-
rol etme olduğu görülmektedir (Wright ve Erdal, 2008). Yaşamda pek çok du-
rumda olduğu gibi spor karşılaşmaları veya yarışlarında da  kontrol edilebilir 
ve kontrol edilemez faktörler yer almaktadır. Batıl inançlar kontrol edilemeyen 
alanları kontrol etme isteği veya kaygıyı azaltmak amacı ile sıklıkla kullanılmak-
tadır. Olumlu düşünce, dingin bir zihin başarılı spor kariyerinde psikolojik ön ko-
şuldur (Sheard, 2012).  Maçın ya da yarışmanın önemli ve kritik olduğu sonucun 
öngörülemediği zamanlar ve performansları kariyerlerinde önemli bir faktör 
olan profesyonel oyuncular ile batıl inanç davranışı arasında ilişki görülmektedir 
(Dömötör ve diğ. 2016). Batıl inançlar yarışmalar, karşılaşmalar gibi öngörüle-
meyen durumlarda kontrol ve zihinsel rahatlamayı arttırabilir. Kontrol edileme-
yen durumlarda kontrol hissi ile belirsizliğin ortadan kaldırılması ve duyguların 
düzenlenmesi ile iki kat etki sunabilir (Benedetti, Frisaldi, 2014).

Batıl inançları açıklamak üzere yapılan çalışmalarda durumsal faktörlerin yanı 
sıra kişilik özelliklerine de vurgu yapılmaktadır. Örneğin A tipi kişilik özelliği (Todd 
ve Brrown, 2003), dış denetim odaklı (Schıppers, Van Lange, 2006; Burke ve diğ., 
2006), yüksek ego (Van Raalteved diğ., 1991) ve yüksek kaygı (Zebb ve Moore, 
2003) yine sporcu kimliği (Brevers ve diğ., 2011) iyimserlik ve karamsarlık (Berdi 
ve diğ., 2011) kişisel kontrol gibi kişilik özellikleri ile batıl inanç arasında ilişki bu-
lunduğu görülmektedir. Kısacası bir takım kişisel ve durumsal karmaşık faktörler 
spordaki batıl davranışların ortaya çıkmasında belirleyici olmaktadır. 

Peki batıl inançlar sporcu performansı ve sonuçlarını etkilemekte midir? Duy-
gu durumunu düzenleme, kaygıyı azaltmada plesebo etkisi yaptığı 0.25 oranında 
etki büyüklüğünü açıkladığı bulgulanmaktadır (Lindheimer ve diğ., 2015). Yine bir 
başka çalışmada plesebo etkisi ve batıl inançlar performansın %25’ni açıkladığını 
göstermektedir (Rekhviashvili, Gupta, 2015). Ayrıca batıl inançların bilinen bir za-
rarının tespit edilmediği vurgulanmaktadır. Bu durumda batıl inanç ve davranışlar 
faydalı mıdır? 

Batıl inanç ile ilgili literatürde dini inanç ve ritüellerin de batıl inanç kavramı 
içersinde değerlendirilmesinin yanlış önerme ve paradoksal yanlışlıklara neden 
olduğu düşünülmektedir. Nitekim batıl inanç literatüründe dua, büyü ve nazar gibi 
kavramlar da batıl inanç olarak değerlendirilmektedir. Batıl inançlar ile %25 lik 
performansı açıklayan olgular bunlar da olabilir. Bu konuda yapılacak çalışmaların 
faydalı olacağı düşünülmektedir. Aksi takdirde neden sonuç ilişkisi içinde açıkla-
namayan bir olgu neden sonuç ilişkisi dışında  kabul edilirliği tartışmalı olacaktır. 
Dini inançlar ile batıl inançlar arasında işlevsellik açısından benzerlikler buluna-
bilir. Örneğin sporda performans öncesi kaygıyı azaltma kontrolü sağlama, duygu 
durumun düzenlemesine yardımcı olmak bunlar arasında yer alabilir. Ancak dini 
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inanç ve davranışlar ile batıl inanç ve davranışlar arasında büyük farklılıklar oldu-
ğu ilahiyatçılar tarafından sıklıkla vurgulanmaktadır (Köse, Ayten, 2009; Marinse 
2013). Dini inanç ve davranışlar bütünsel anlamın yanı sıra geniş bir psikolojik çe-
şitlilik sağlayabilir. Dini inançlar yaşam ve birey ile ilgili daha derin anlam ve buna 
bağlı olarak iyi olma sağlamaktadır. Ayrıca dini uygulamalar batıl inançlardaki gibi 
performans odaklı değil, Yaratıcı ile iletişim kurma amaçlıdır. Böylece olumsuz so-
nuçların gerçekçi olarak kabullenilmesi mümkündür (Marinise, 2013; Frisaldi, Pie-
dimonte, Benedetti, 2015). Yine dini inançlar ile batıl inançlar arasında olumsuz 
ilişki farklı çalışmalarda vurgulanmaktadır. Örneğin sporcularda yüksek dindarlık 
dua ile olumlu ilişkili; batıl inanç ile olumsuz ilişkili bulunmaktadır (Burke ve diğ. 
2006; Zaugg, 1980). Bu nedenle literatürde kullanılan batıl inanç ve davranışlar 
ölçeğinin ilahiyatçılar özellikle din psikolojisi çalışanları ile birlikte yeniden de-
ğerlendirilmesi faydalı olabilir. Çünkü ölçekte dini inanç kaynaklı örneğin dua gibi 
tekrarlamalı davranışlar batıl inanç olarak yer almaktadır. Ayrıca İslam dininde ya-
pılması yasak olan ama olumsuz sonuçları olabileceği kabul edilen büyü nazar gibi 
kavramlar başta Hristiyanlık ve Yahudilik olmak üzere pek çok dini inançta da yer 
almaktadır. Dua, nazar, büyü gibi kavramları neden sonuç ilişkisi içinde açıklayan  
çalışmalar da literatürde yer almaktadır (Köse, Ayten, 2009). Bunlar ayrıştırılma-
dan alınan batıl inanç sonuçları batıl inancın faydalı olabileceğine yönelik tartışma-
lı bir sonuca götürdüğü düşünülmektedir.

YÖNTEM
Katılımcılar
Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan ve aktif olarak herhangi bir 

spor branşında antrenmanlara katılan 62(%41,6) kadın ve 87 (%58,4) erkek 
toplam 149 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların 61 (%40,9)’i bireysel 
spor yaparken 88 (% 59,1)’i takım sporu yapmaktadır.

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak Buhrmann ve Zaugg (1981) tarafından 

geliştirilen Barut (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Batıl İnanç ve Davranış 
Envanterinin kullanılmıştır. Ölçeğin orjinal adı “Superstitiuos Ritual Questionnai-
re”dir.   Uygulamada test tekrar test yöntemi uygulanmış, bu  çalışmanın sonucunda 
ölçeğin test tekrar test korelasyon katsayısı 0,95 bulunmuş ve envanterin güveni-
lir olduğu görülmüştür. Envanterin geçerliliğinin ölçülmemiş olmasının nedeni ise 
orijinal envanterin bazı maddelerinin çıkarılıp yerine kültüre uygun maddelerin 
yazılmasından dolayı envanterin orijinal envanterden çıkıp özgün bir hal alması ve 
analizinde de elde edilen toplam puanların değil batıl davranış kullanım sıklıkları-
nın değerlendirmeye alınmasından dolayıdır. Envanterin anlaşırlığı konusunda bir 
sorunla karşılaşılmadığından uygulama aşamasına geçilmiştir.

Verilerin İstatistiksel Analiz
Verilerin normallik dağılım koşullarını sağladığı durumlarda T  testi,  bağım-

sız ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Betimleyici istatistik 
olarak ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Analizler 
için SPSS for Windows 8.1 programı kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında 
anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.
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Bulgular
Tablo 1: Cinsiyet Değişkenine Göre Sporda Batıl İnanç ve Davranış Alt Boyutları T- Testi 

Sonuçları
Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma T p

Giyim ve Görünüş Kadın 62 14,54 4,82 ,754 ,452Erkek 87 14,02 3,67

Uğurlu nesne Kadın 62 12,09 4,59 2,241 ,027*Erkek 87 10,58 3,62

Oyun öncesi Kadın 62 25,51 7,87 -3,234 ,002*Erkek 87 29,88 8,30

Oyun Sırasında Kadın 62 5,32 2,72 ,267 ,790Erkek 87 5,20 2,51

Takım Davranımları Kadın 62 3,96 1,62 -,406 ,685Erkek 87 4,08 1,69

Dua Etme Kadın 62 6,43 3,24 -1,491 ,138Erkek 87 7,27 3,48

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre Sporda Batıl 
İnanç ve Davranış  alt boyutlarında istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını 
belirlemek için bağımsız iki örnek T Testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan 
analiz sonucunda kadın ve erkek cinsiyet değişkenine göre uğurlu nesne alt boyu-
tunda (p=,027) ve oyun öncesi alt boyutunda (p=,002) istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık saptanmıştır. Giyim ve Görünüş, Oyun Sırasında, Takım davranışları ve 
dua etme alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Tablo 2: Branş Değişkenine Göre Sporda Batıl İnanç ve Davranış Alt Boyutları T- Testi 
Sonuçları

Branş N Ortalama Standart Sapma T p

Giyim ve Görünüş Bireysel 61 13,95 4,50 -,705 ,482Takım 88 14,44 3,96

Uğurlu nesne Bireysel 61 11,00 4,16 -,530 ,592Takım 88 11,36 4,08

Oyun öncesi Bireysel 61 26,54 8,11 -1,866 ,064Takım 88 29,12 8,44

Oyun Sırasında Bireysel 61 4,22 2,01 -4,236 ,000*Takım 88 5,96 2,72

Takım Davranımları Bireysel 61 3,29 1,50 -4,833 ,000*Takım 88 4,59 1,58

Dua Etme Bireysel 61 7,44 3,41 1,549 ,124Takım 88 6,56 3,36

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin branş değişkenine göre Sporda Batıl İnanç 
ve Davranış  alt boyutlarında istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını belirle-
mek için bağımsız iki örnek T Testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda bireysel ve takım sporları değişkenine göre oyun sırasında alt boyu-
tunda (p=,000) ve takım davranımları alt boyutunda (p=,000) istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Giyim ve Görünüş, Uğurlu Nesne Oyun Öncesi, ve 
Dua Etme alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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TARTIŞMA 
Bu çalışmanın amacı aktif olarak herhangi bir spor branşında antrenman-

lara katılan üniversite öğrencilerinin batıl inanç ve davranışlarının cinsiyet ve 
takım sporları ile bireysel sporlar bağlamında değerlendirilmesidir. Çalışmaya 
62(%41,6) kadın  87 (% 58,4) erkek toplam 149 kişi katılmıştır. Araştırmaya katı-
lan sporcuların 61 (% 40,9)’i bireysel spor yaparken 88 (% 59,1)’inin takım sporu 
yaptıkları belirlenmiştir. Çalışmada cinsiyetler arası anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Kadın katılımcıların uğurlu nesne kullanmaları erkek katılımcılardan anlamlı ola-
rak farklılık göstermiştir. Bulgunun literatür ile uyumu olduğu değerlendirilmekte-
dir. Nitekim bazı çalışmalarda kadın katılımcıların daha fazla uğurlu nesne kullan-
dıkları belirlenmiştir (Gregory ve Petrie, 1972). Araştırmada erkek katılımcıların 
ise oyun öncesi batıl inanç ve davranışlarının kadınlardan anlamlı olarak daha faz-
la olduğu belirlenmiştir. Oyun öncesi kullanılan batıl inanç ve davranışlar  oyun 
performansını etkilemek isteği ile ilişkili bulunmaktadır (Cotterill, 2010). Dolayısı 
ile erkek katılımcıların oyun performansına yönelik batıl inanç kullandıkları söy-
lenebilir. Bulgunun literatür ile uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Aslında bazı 
çalışmalarda oyun öncesi batıl inanç cinsiyetten çok sporcu kimliği ile ilişkili olarak 
bulgulanmıştır (Manapace, 2012; Neil ve diğ., 1981). Yani profesyonel sporcularda 
oyun öncesi batıl inançlar daha fazla kullanılmaktadır (Flanagan, 2013). Çalışmada 
erkeklerde daha fazla görülmesi erkek katılımcılar arasında profesyonel sporcula-
rın daha fazla olabileceğini düşündürmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda oyun 
öncesi batıl inanç kullanımının cinsiyet ile mi profesyonellik ile mi ilişki olduğunu 
belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir.

Araştırmada cevap aranan bir diğer soru ise  bireysel ve takım sporları ile ba-
tıl inanç arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlginç bir şekilde oyun sırasında batıl 
inanç, takım sporları yapanlarda bireysel spor yapanlardan anlamlı derece de daha 
fazla bulunmuştur. Özellikle batıda yapılan çalışmalarda bireysel spor yapanların 
daha fazla batıl inanç ve davranış sergiledikleri görülmektedir (Dömötör ve diğ. 
2016). Bireysel sporlardaki sporcularda  başarısızlık bireysel olarak açıklandığı 
için kendilerini daha fazla baskı altında hissedip durumu batıl inançlar ile kont-
rol edilebilir hale getirmeye çalıştıkları ile açıklanmaktadır. Yine takım sporları 
yapanlarda başarısızlık paylaşıldığı için takım sporları yapanların daha az batıl 
inanç ve davranış sergilemiş olabilecekleri belirtilmektedir (Bleak ve Frederick, 
1998). Ancak bu çalışmada takım sporları yapanlarda anlamlı olarak daha fazla 
batıl inanç görülmüştür. Literatürde bununun nedeni daha çok kültürel farklılıklar 
ile açıklanmaktadır. Yani doğu toplumlarının takım performansını batı toplumları-
nın bireysel performansı öncelemeleri ile açıklanmaktadır (Burger ve Lynn, 2005). 
Doğu toplumu olmak ile ilişkili olabilir. Yine katılımcıların elit sporcular olmaması 
ile ilişkili olabilir (Swann ve diğ., 2012). Bununla birlikte   Barut ve diğ. (2016) ta-
rafından ülkemizde yapılan çalışmada bireysel spor olan tenis oyuncularının takım 
sporu olan basketbol oyuncularından daha az batıl inanç kullandıkları görülmüş-
tür. Bu veri ülkemizde takım sporlarına bireysel sporlardan daha fazla ilgi gösteril-
mesi ile de ilişkili olabilir. Ancak bu konuda daha açıklayıcı verilere ihtiyaç olduğu 
görülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda bu soruya cevap aranabilir. Yine ta-
kım davranımları ile batıl inanç arasında takım sporları yapanların bireysel spor 
yapanlardan anlamlı olarak daha fazla batıl inanç kullandıkları tespit edilmiştir. Ta-
kım sporları yapanların bireysel spor yapanlardan batıl inancın alt boyutlarından 
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olan hem oyun sırasında hem de takım davranımlarında anlamlı olarak daha fazla 
batıl inanç ve davranış  kullandıkları görülmektedir. Bu çalışmada takım sporla-
rı yapanların daha fazla batıl inanç davranışı kullandıkları görülmüştür. Yukarıda 
ifade edildiği gibi kültürel farklılıktan kaynaklanıyor olabilir. Doğu toplumlarında-
ki sporcular takım başarısını bireysel başarıdan önde tutmaktadırlar. Bu nedenle 
doğu toplumlarında takım oyunlarında daha fazla batıl inanç görülüyor olabilir. Bir 
başka nedeni ise ülkemizde takım sporlarına bireysel sporlardan daha fazla ilgi 
gösterilmesi olabilir. Bunun ile ilişkili olarak takım sporları yapanların performans 
kaygısını arttırabilir. Kaygıyı kontrol etmek duygu durumunun düzenlemek amacı 
ile takım sporları yapan katılımcılar  bireysel spor yapan katılımcılardan daha fazla 
batıl inanç ve davranış gösteriyor olabilir (Swann ve diğ., 2012). Ancak bu soruya 
cevap olabilecek ve daha büyük örneklemler ile yapılacak çalışmalar açıklayıcı ola-
bilir. Ayrıca hem bireysel ve hem takım sporları yapan sporcular ile yapılacak nitel 
araştırmalar açıklayıcı olabilir. 

Araştırmada batıl inancın altı boyutundan dört boyutunda anlamlı olarak 
farklılıklar tespit edilmiştir. Giyim ve görünüş alt boyutu ile dua etme alt boyutla-
rında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Burada batıl inanç ölçeği ile ilişkili 
tartışılması gerektiği düşünülen başlıklardan bir tanesi dua etmenin batıl inanç 
olarak değerlendirilmesidir. Dua ve batıl inancın kullanım ve işlevselliği açısından 
benzerlikler olabilir. Örneğin her ikisinde de kontrol edilemez durumlarda kontrol 
hissi sağlayarak duygu durumunun düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Sporcu 
performansını arttırabilmektedir. Nitekim performans üzerinde  0.25 etki büyük-
lüğüne sahip olduğu görülmektedir (Lindheimer ve diğ. 2015). Her ikisinde de 
tekrarlamalı davranışlar görülebilir. Ancak neden sonuç ilişkisi açısından araların-
da anlamlı bir farklılık vardır. Dua, Yaratıcı ile iletişim kurma amacıdır. Dua, kendi 
sınırlılıklarının farkında olmak ve sınırsız olan varlık ile iletişim kurmaktır. Dua 
davranışı performans amaçlı değil Yaratıcı ile iletişim kurma amaçlıdır. Dolayısıyla 
düşük performans sonuçlarının gerçekçi kabullenilmesi mümkündür (Marinise, 
2013; Frisaldi, Piedimonte, Benedetti, 2015). Ayrıca dini inançlar ile batıl inanç-
lar arasında negatif ilişki olduğu görülmektedir. Dindar insanlar ile batıl inançlar 
arsında ilişki bulunamamaktadır. Dindarlık ile dua arasında olumlu; batıl inanç 
ile olumsuz ilişki bulunmaktadır (Burke ve diğ. 2006; Zaugg, 1980). Dua dışında 
nazar ve büyünün de batıl inançlardan farklı olarak değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. Nazarın diğer insanları etkileyebileceği, İslam ve diğer dinler 
de kabul edilmektedir. Bakışın diğerlerinin enerjisini düşürebileceğine yönelik 
neden sonuç ilişkisi içersinde açıklanan çalışmalar oldukça yaygındır. Yine büyü 
ise İslam dinin de yapılması yasaklanmış ancak olumsuz sonuçlarının olabileceği 
değerlendirilmiştir. Hristiyanlık ve Yahudilik başta olmak üzere diğer inançlarda 
da aralarındaki farklılıklar ile birlikte büyünün olumsuz sonuçları olduğu kabul 
edilmektedir. İnancın ötesinde neden sonuç ilişkisi içersinde büyü ve nazar gibi ol-
guların açıklandığı onlarca çalışma literatürde yer almaktadır (Köse, Ayten, 2009; 
Ekroll ve diğ., 2017; Balon, Segraves 2017). Tüm bu kavramların hepsinin batıl 
inanç olarak değerlendirilmesi ve ölçekte buna göre yer verilmesi konunun an-
laşılması, tanımlanması ve açıklamasını sınırlandırdığı düşünülmektedir. Örneğin 
sporcuların en çok üzerinde durdukları konu performanstır. Peki performans ile 
batıl inanç arasında ilişki var mıdır. Yani batıl inançlar performansı etkilemekte 
midir? Bu sorunun cevabı % 25 oranında evettir. (Lindheimer, O’connor, Dihman, 
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2015; Rekhviashvili, Gupta, 2015). O zaman bir başka tartışma konusu ortaya çık-
maktadır. O halde batıl inançlar zararlı mıdır? Bilinen bir zararı olduğuna yönelik 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Hep aynı tişörtü giymenin, çoraplarını kesip maça 
çıkmanın, parmağına yara bandı yapıştırmanın, topu belli bir sayıda sektirmenin 
kimseye bilenen bir zararı olmadığına, performansı %25 oranında  açıkladığına 
göre batıl inanç zararlı değildir sonucuna varılabilir. Nitekim literatür de bu çalış-
malara rastlamak mümkündür (Schıppers, Van Lange, 2006). Bunun ise ilginç bir 
paradoks olduğu düşünülmektedir. Bu konuda ilahiyatçılar ile özellikle din psi-
kolojisi çalışanları ile nelerin batıl inanç olabileceğine yönelik çalışmalar faydalı 
olabilir. İnanç ile ilgili çalışmaların uzmanları ile yapılması daha anlamlı sonuç-
lara ulaşılmasını sağlayabilir. Nitekim performans üzerindeki %25 başarının dua 
ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca batıl inançların olumlu-olumsuz 
sonuçları üzerine çalışmalar yapılabilir. Çünkü  yanlış bir neden sonuç ilişkisinin 
zihin sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, batıl inanç neden sonuç ilişkisi içinde açıklanamayan olgu ve 
nesneler arasında böyle bir ilişkinin varlığını öne sürmektir. Sporcularda batıl 
inanç davranışlarına sıklıkla rastlamak mümkündür. Kontrolü sağlamak ve duy-
gu durumunu düzenlemek amacı ile kullanıldığı değerlendirilmektedir. Çalışma-
da batıl inanç ölçeğinin; uğurlu nesne, oyun öncesi, takım davranımları, oyun es-
nasında alt boyutlarında anlamlı olarak batıl inanç davranışlarının kullanıldığı, 
dua etme ve giyim kuşam alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 
edilmiştir. Kadın katılımcıların uğurlu nesne, erkek katılımcıların oyun öncesin-
de, takım sporları yapanlar hem oyun esnasında hem de takım davranımları alt 
boyutlarında anlamlı olarak daha fazla batıl inanç kullandıkları tespit edilmiştir. 
Ülkemizde yapılan çalışmalarda takım sporları yapanların batıl inanç kullanımı 
batı toplumlarında yapılan çalışmaların aksine daha fazla görülmektedir. Bu ko-
nunun neden ve nasılının açıklayacak nitel çalışmaların yapılmasının faydalı ola-
cağı önerilmektedir. Ayrıca batıl inanç olarak değerlendirilen dini inanç ve ritüel-
lerin batıl inanç literatüründen  ilahiyat ve din psikolojisi çalışanları ile yapılacak 
iş birliği ile ayıklamasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Nitekim yanlış 
neden sonuç ilişkisi ile yanlış ve bilimsel açıdan paradoksal sonuçlara ulaşılabile-
ceği düşünülmektedir. Yanlış neden sonuç ilişkisinin zihin sağlığını olumsuz etki-
leyebileceği düşünülmektedir. Ancak bu konuda daha fazla deneysel çalışmanın 
açıklayıcı olacağı değerlendirilmektedir.
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İLAHİYAT/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNDE 
PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİNİ 

TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN DERSLERLE 
İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİ

Muhammed Ali YAZIBAŞI

GİRİŞ
Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerin başında pedagojik for-

masyon bilgisi gelmektedir. Bu bilgi sayesinde öğretmen, öğretim sürecinin baş-
langıcıdan itibaren eğitim-öğretimin her aşamasında hangi strateji, yöntem ve 
tekniği kullanması gerektiğini bilir. Pedagojik formasyon dersiyle neyi, nerede, 
ne zaman, nasıl kullanacağını donanımını elde eder. Bir tarih öğretmenini tarih-
çiden, bir kimya öğretmenini kimyacıdan ayıran temel özellik, sağlam bir genel 
kültür ve alan bilgisi ile birlikte pedagojik formasyon bilgisine sahip olmasıdır 
(Küçükahmet, 2002:6). Soyut konuların yer aldığı din eğitim-öğretimi söz konu-
su olduğunda pedagojik formasyon bilgisi daha da önem arz etmektedir. Araş-
tırmada 2017-2018 eğitim öğretim yılında İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi ders 
programlarına seçmeli ders olarak konulan pedagojik formasyon dersleri ile ilgi-
li öğrencilerin değerlendirmelerine yer verilecektir.  

İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Ders Programlarındaki Pedagojik 
Formasyon Dersinin Tarihçesi
Öğretmenlik meslek dersi, düzenli olarak ilk defa Ahmet Cevdet’in Darülmu-

allimin için hazırlamış olduğu Nizamname’de “Usul-i İfade ve Talim” isimli bir 
dersle yer almaya başlamıştır. (Binbaşıoğlu, 1995: 23). 1913 yılında Darü’l Hila-
feti’l Aliye’nin Âli kısmında “Usul-i Tedris” ismiyle pedagojik formasyon dersine 
yer verilmiştir. Aynı dönemde medreselerin farklı seviyelerinin ders programla-
rında da “İlm-i Terbiye”, “Usul-i Terbiye ve Talim” gibi farklı isimlerde öğretmen-
lik meslek konularını içeren dersler görülmüştür (Atay, 1983: 263-267). 

1924 yılında açılan İlahiyat Fakültesinin ders programında pedagojik for-
masyon dersine yer verilmemiştir. (Aydın, 2016: 85). 4 Haziran 1949 tarihinde 
açılan Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinin 1953-1954 öğretim yılından iti-
baren sadece 4. sınıflarda okutulmak üzere haftada 2 saat pedagoji dersine prog-
ramda yer verilmeye başlanmıştır (Koçtaş, 1989: 11). 1966-1967 öğretim yılında 
pedagoji dersi 3. ve 4.  sınıflarda birer saat olacak şekilde programda yer almaya 
devam etmiştir (Aydın, 2016: 131). 1973-1974 öğretim yılında tekrar bir deği-
şikliğe gidilerek pedagoji dersleri ilahiyat fakültesi öğrencilerine isteğe bağlı ve 
program dışı şeklinde verilmeye başlanmıştır. (Aydın, 2016: 134).    

1959 yılında ilki İstanbul’da açılan Yüksek İslam Enstitülerinin (Öcal, 2011: 
405) 1959-1972 yılları arasındaki öğretim programında pedagojik formasyon 
dersine yer verilmemiştir. Fakat 1972-1973 öğretim yılında ikinci sınıftan itiba-
ren formasyon dersi zorunlu olarak enstitülerin ders programlarında yer alma-
ya başlamıştır (Aydın, 2016: 158). 1971-1972 öğretim yılında eğitime başlayan 

CHAPTER 
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Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi üçüncü sınıftan itibaren 
Tefsir ve Hadis, Kelam ve İslam Felsefesi, Fıkıh ve İslam Hukuku ile İslam Dil ve 
Edebiyatları Bölümü olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır (Ev, 2003: 258). 1975-
1976 öğretim yılına kadar İslam Dil ve Edebiyatları bölümü hariç diğerlerinde 
pedagoji derslerine yer verilmiştir. Tefsir ve Hadis Bölümünde beşinci sınıfta iki 
saat, Kelam ve İslam Felsefesi Bölümünde dördüncü ve beşinci sınıflarda birer 
saat olmak üzere pedagojik formasyon dersine yer verilmiştir. 1976 yılından 
sonraki dönemde ise İslami İlimler Fakültesi’nin hiçbir bölümünde pedagoji der-
sine yer verilmemiştir (Aydın, 2016: 164-168). 

2547 Sayılı YÖK’nun geçici 28. maddesi gereğince Erzurum İslami İlimler Fa-
kültesi ve Yozgat Yüksek İslam Enstitüsü hariç diğer enstitüler İlahiyat Fakültesi-
ne dönüştürülmüştür. (Aydın, 2016: 200). Fakültelerin programlarında 21 saati 
bulan 9 çeşit öğretmenlik bilgisi dersine yer verilmiştir (Kaya-Nazıroğlu, 2010: 
134). YÖK’ün 11.07.1997 tarihli kararıyla 1998-1999 öğretim yılından itibaren 
İlahiyat Fakültelerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve İlahiyat Li-
sans Programı olmak üzere iki farklı program oluşturulmuştur. 1998-2010 yıl-
ları arasında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programında 
pedagojik formasyon derslerine yer verilirken İlahiyat lisans programlarında 
yer verilmemiştir. (Aydın, 2016: 339). 2014 yılından itibaren de İlköğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümüne öğrenci alınmaması ile birlikte 
formasyon derslerinin zorunlu veya seçmeli olarak yüksek din öğretimi kurum-
larında yer almamıştır. YÖK’ün almış olduğu bir kararla (Yök’ün 17.11.2017 tarih 
ve 75850160-104.01.07.01-E.78992 sayılı yazısı) 2017-2018 eğitim-öğretim yı-
lından itibaren İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi programlarına 25 kredi tutarın-
da seçmeli ders olarak pedagojik formasyon derslerine yer verilmeye başlanmış-
tır. (Yazıbaşı, 2018: 152-168).

Araştırmanın Problemi
Yüksek din öğretimi müfredatları incelendiğinde pedagojik formasyon dersi-

nin İsteğe bağlı ve program dışı, Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Serti-
fikası gibi farklı şekillerde ders programlarında yer aldığı görülmektedir. 2017-
2018 öğretim yılı güz döneminden itibaren de pedagojik formasyon dersi İlahi-
yat/İslami İlimler Fakültesi ders programlarının seçmeli dersler gurubu içeri-
sinde yer almaya başlamıştır. Öğretmenliği meslek olarak tercih etmeyi düşünen 
öğrencilerin toplam 25 krediden oluşan dersleri seçmeleri gerekmektedir. 

Pedagojik formasyon dersinin seçmeli de olsa İlahiyat/İslami İlimler Fakül-
tesi programlarına konulması hem zaman hem de ekonomik kaybı önlemesi ba-
kımından fakülte öğrencileri için büyük bir imkân olmuştur. Ancak söz konusu 
derslerde belirlenen kazanımların elde edilip edilmemesi, ders programlarının 
niteliği, ders içeriklerinin din ve ahlak öğretimine katkısı, eğitim-öğretim mater-
yalleri, öğretim üyelerinin yeterlikleri, öğretmenlik uygulama ders saatinin ye-
terli olup olmadığı gibi hususların değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda, İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi programlarında yer alan pedagojik 
formasyon dersinin din ve ahlak bilgisi öğretimi yapacak öğretmen adayları için 
yeterli olup olmadığı çalışmanın problemini oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Amaç, ders içerikleri ve değerlendirme eğitim programının temelini oluştu-

ran üç önemli unsurdur (Şişman, 2006: 11). Bunlar arasında amaç hayati önem 
taşımaktadır. Fakat öğretim yöntem ve teknikleri, öğretim materyalleri ve de-
ğerlendirme de programların hedeflere ulaşılmasında büyük bir öneme sahip-
tir. Bu bağlamda pedagojik formasyon ders grubu içerisinde yer alan derslerde 
belirlenen kazanımların öğretmen adayları tarafından elde edilebilmesi için ders 
içerikleri, eğitim-öğretim materyalleri, uygulamalı derslere ağırlık verilmesi, 
derslerde yapılacak mikro öğrenmelerle öğrencileri hem öğretmen uygulama 
derslerine hem de çalışma hayatına hazırlama gibi hususlara önem verilmelidir.

Seçmeli pedagojik formasyon dersi için tercih edilen ders kitapları, eğitim-öğ-
retim materyalleri, ders içeriklerinin din eğitim-öğretime katkısı ve uygunluğu, 
derslerin dönemlere göre dağılımı gibi hususlarda sürecin kontrolü hususunda-
ki önemli mekanizmalardan birisini öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın 
amacı da, pedagojik formasyon dersini seçen İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi 
son sınıf öğrencilerinin söz konusu dersleri seçme nedenleri, eğitim-öğretim ma-
teryallerinin kullanımı, öğretim üyelerinin yeterlikleri gibi konularda değerlen-
dirmelerini tespit etmektir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler daha sonraki 
dönemlerde seçmeli pedagojik formasyon dersi ile ilgili YÖK, MEB ve üniversi-
teler tarafından yapılacak hazırlıklara katkı sağlaması araştırmayı önemli hale 
getirmektedir. Çalışmayı önemli kılan diğer bir unsur ise, pedagojik formasyon 
dersi ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında çoğunlukla Pedagoji Formasyon 
Sertifikası alan öğrenciler üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Demirtaş-Kıraç, 
2016:138-152; Yapıcı-Yapıcı, 2013:1421-1429; Yılmaz, 2015:287-310; Gün, 
2017: 125-162; Gurol-Türkan- Som, 2018: 103-122; Kara- Sağlam, 2014:28-96). 
Ancak bu çalışma dönemlere dağıtılarak uygulanan pedagojik formasyon dersini 
tercih eden öğrencilerle yapılmıştır.

Çalışmanın sonucunda test edilmesi beklenen hipotezler şunlardır:

• Öğrenciler pedagojik formasyon dersinin sadece öğretmen olabilmek 
için seçmektedir.

• Pedagojik formasyon dersi öğrencilere din ve ahlak eğitimcisi olabilme 
yeterliğini verememektedir. 

• Pedagojik formasyon dersinin veren öğretim üyelerinin İlahiyat/İslami 
İlimler Fakültesinden olması kazanımlara olumlu katkı sağlamaktadır. 

• Pedagojik formasyon dersindeki kazanımlar öğrencilerin günlük hayatta 
kullanabileceği niteliktedir.

• Öğretmenlik uygulama dersinin en az iki dönem olması gerekmektedir.
• “Okul Deneyimi” dersinin programa konulması öğretmenlik uygulama 

dersinde öğrencilere katkı sağlamaktadır.
• Pedagojik formasyon dersinin dönemlere yayılması kazanımları olumlu 

yönde etkilemektedir. 
• Pedagojik formasyon dersi öğrencilerinin kendi alanında uzmanlaşmala-

rına engel olmaktadır.
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Araştırmanın Yöntemi ve Modeli 
Çalışmada, bilimsel araştırma yöntemi olarak anket ve tarama modeli kulla-

nılmıştır. Anket, “Kalem, kağıt kullanılarak bireyin ya da grubun araştırma prob-
lemiyle ilgili olarak görüşlerinin alındığı bir veri toplama tekniğine anket denir.” 
(Erden, 2017:116) şeklinde tanımlanmaktadır. Tarama modeli, olayların, obje-
lerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların ‘ne’ olduğunu açıkla-
maya çalışan;  olayların sosyal olay ve olguları herhangi bir ekleme ve çıkarma 
yapmadan, olayları olduğu gibi ortaya koyarak tespit edilmesine olanak sağlayan 
araştırma modelidir (Karasar, 2016: 109). Araştırmada “İlahiyat/İslami İlimler 
Fakültesinde Pedagojik Formasyon Derslerini Tercih Eden Öğrencilerin Ders-
lerle İlgili Değerlendirmeleri” konu edinilmektedir. Pedagoji formasyon dersini 
tercih eden öğrencilerin derslerde okutulan kaynak eserler, ders içerikleri, öğre-
tim üyelerinin yeterlikleri, öğretme ve öğretme ortamları gibi konularda değer-
lendirmelerini tespit etmeye yönelik bu araştırmada, maksada uygun bir model 
olarak tarama modeli tercih edilmiştir.  

Evren ve Örneklem
Evren, araştırma sonucunda ulaşılan bulguların genellendiği, geçerli kabul 

edildiği elemanlar bütünüdür. Bu bütün, ortak özellikleri olan canlı ya da cansız 
her türlü eleman grubunu içerebilir (Karasar, 2016: 148).  Örneklem ise, tespit 
edilen bir evrenden tespit edilen kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni tam 
anlamda yansıttığı kabul edilen küçük grup şeklinde tanımlanmaktadır. Bilimsel 
araştırmalarda büyük gruplar üzerinde çalışmak ekonomik sıkıntılara neden ol-
duğu için küçük gruplar tercih edilmektedir (Gürbüz-Şahin, 2016: 127). Evreni, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde 2017-2018 
eğitim-öğretim yılında ders alan tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, 
üç üniversitede 2017-2018 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon dersini 
seçen ve öğretmenlik uygulaması dersine devam eden 4. sınıf öğrencilerinden 
249 öğrenci oluşturmaktadır. Anket, üç üniversitedeki İlahiyat/İslami İlimler 
Fakültesi öğrencilerinden pedagojik formasyon dersini tercih eden tüm 4. sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. Örnek grubu oluşturan fakülteler ve öğrenci sayıları 
tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Evreni ve Örnek Grubunu Oluşturan Fakülteler ve Öğrenci Sayıları 

Sıra No Okul Adı
Evren

Öğrenci 
Sayısı

Örnek Grubu 
Öğrenci 
Sayıları

Ankara Üniv. İlahiyat Fakültesi 202 ̴ 158 (157,83)
Eskişehir Osmangazi Üniv. İlahiyat Fakültesi 80 ̴ 63 (62,51)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. İslami İlimler Fakültesi 20 15 (15,62)

Toplam 302 236

Örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfi örnekleme (bkz. Yamane, 2006: 
101-193) yöntemi seçilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 
%95 güvenirlik seviyesinde (Z=2) ve duyarlılığını da ±1 kişi olacak şekilde ka-
tılımcı sınırları içinde örnek çapı hesaplanmıştır. Örnek çapını hesaplamak için 
evren olarak Tablo 1’de görüleceği üzere pedagojik formasyon derslerine giren 
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öğrenci sayısı alınmıştır (N=302). Saha çalışması sonucunda verilerden hesap-
lanan standart sapma değeri de ( ) 269,812 olarak elde edilmiştir. Örnek çapı,

         
Eş (1)’deki formül kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda 
örnek çapı 236 (235,96= ̴236) olarak elde edilmiştir. Hesaplanan örnek çapını 
fakültelere paylaştırmak için orantılı paylaştırma yöntemi (bkz. Yamane, 2006: 
167-169) (  ) kullanılarak Tablo 1’deki gibi örnek çapları dağılımları 
hesaplanmıştır. 

Veri Toplama Aracı
Sosyal bilimlerde gözlemleri standartlaştırmak üzere başvurulan araçlardan 

birsini anket oluşturmaktadır (Balcı, 2016: 148). Araştırmada anket ve model 
tarama tekniği kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, mezun olduğu okul türü, okul tercih nedeni, 
anne-babanın eğitim durumu, ailenin gelir durumu, ailenin ikamet ettiği yer gibi 
demografik bilgilere yer verilmiştir. 

İkinci bölümde ise seçmeli pedagojik formasyon dersini tercih eden İlahiyat/
İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin ders içerikleri, öğretim elemanlarının ye-
terlikleri, öğretmenlik uygulama derslerinin süresi ile ilgili değerlendirmelerini 
içeren kırk maddeye yer verilmiştir. Bu bölümde, 5’li likert tipi ölçek kullanılmış-
tır. Ölçekte “Kesinlikle Katılmıyorum” 1, “Katılmıyorum” 2, “Kısmen Katılıyorum” 
3, “Katılıyorum” 4 ve “Kesinlikle Katılıyorum” 5 değerlerini almıştır. Verilerin 
beşli ölçekten elde edilmiş olması nedeniyle bağımsız değişkenler ile arasındaki 
ilişkiyi açıklayabilecek puan aralıkları şu şekilde belirlenmiştir. (%20’lik (1/5) 
puan aralıkları dikkate alınmıştır.

 Tablo 2. Ölçek Puan Sınırları 
Puan Sınırı Etkililik Düzeyi
1,00-2,98 Kesinlikle Katılmıyorum
2,99-3,13 Katılmıyorum
3,14-3,28 Kısmen Katılıyorum
3,29-3,40 Katılıyorum
3,41-5,00 Kesinlikle Katılıyorum

Veri Analizi
Araştırmaya katılan öğrencilerden elde edilen veriler SPSS 24 istatistik paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın güvenirliği için güvenilirlik 
analizi ve geçerliliği için de faktör analizi ve örneklemi oluşturan öğrencilerin 
demografik özelliklerini incelenmek için de frekans analizi yapılmıştır. 

Yapı Geçerliliği
Faktör analizi, yapı geçerliğini ortaya koyan yollardan birisidir. Bu doğrultuda 

faktör analizi ölçeğimize uygulandığında şu veriler ortaya çıkmıştır;
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Tablo 3. KMO ve Bartlett’s Test Sonuçları
KMO ve Bartlett’s Testi

Kaiser-Meyer-Olkin Testi 0,817

Bartlett’s Testi
Ki-Kare 3390,531
Serbestlik Derecesi 780
P Değeri 0,000

Çalışmaya katılan öğrencilerinden elde edilen verilerin yapı geçerliliğini incele-
mek için “Temel Bileşenler Tekniği” ve “Direct Oblimin” döndürme yöntemi kullanıl-
mıştır. Öncelikle faktör analizin uygulanabilirliğini ele almak için Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve Bartletts testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre KMO testi so-
nucu 0,817 ve Bartletts testi  x2 değeri 3390,531  (p<0,05) olarak hesaplanmıştır. 
Uygulanan bu test istatistikleri ile faktör analizi yapabilmek için yeterli örneklem 
büyüklüğünün olduğu ve verilerin de yapısal olarak geçerliliği olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Madde Faktör Yükleri, Faktörlerin Açıkladığı Varyans Değerleri ve Madde Analizi
Madde Fak. 1 Fak. 2 Fak. 3 Fak. 4 Fak. 5 Fak.6

B3 ,574
B7 ,361

B20 ,714
B17 ,552
B21 ,595
B28 ,339
B34 ,581
B14 ,645
B16 -,756
B2 ,520
B5 -,726
B6 ,832

B15 ,408
B9 -,685

B31 ,565
B8 ,715

B10 ,335
B11 ,728
B12 -,489
B13 ,374
B18 -,812
B19 ,388
B26 ,518
B27 ,765
B25 ,650
B30 ,783
B29 ,318
B32 ,624
B35 ,733
B39 ,816
B24 ,538
B1 -,580

B23 -,369
B36 -,773
B22 -,677
B4 -,840

B33 ,316
B37 ,667
B38 ,538
B40 -,497

Varyans Değerleri % 24,527 % 10,034 % 8,013 % 6,228 % 5,561 %5,123
Toplam Varyans: %24,527
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Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere faktör analizi ile araştırmanın 6 faktörlü bir ya-
pıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın 
%24,527’ini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. 

Bu faktörlerden birincisi 3, 7, 14, 16, 17, 20, 21, 28 ve 34 nolu maddelerden 
oluşan, seçilen pedagojik formasyon dersinin kazanımlarını inceleyen Pedagojik 
Formasyon Dersinin Kazanımlarının Değerlendirilmesi alt boyutudur. 

İkincisi 2, 5, 6, 9, 15 ve 31 nolu maddelerden oluşan öğrencilerin seçmeli 
pedagojik formasyon dersini tercih etmesinde etkili olduğu düşünülen etkileri 
inceleyen Pedagojik Formasyon Dersinin Tercih Nedenlerinin Değerlendi-
rilmesi alt boyutudur. 

Üçüncüsü 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 26 ve 27 nolu maddelerden oluşan öğren-
cilerin seçmeli pedagojik formasyon dersini içerik bakımından değerlendirme-
lerini inceleyen Eğitim-Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi 
alt boyutudur. 

Dördüncüsü 24, 25, 29, 30, 32, 35 ve 39 nolu maddelerden oluşan öğrencile-
rin seçmeli pedagojik formasyon dersini akademisyen, öğretim elemanı ve süre 
bakımından değerlendirildiği Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saatle-
rinin Değerlendirilmesi alt boyutudur. 

Beşincisi 1, 4, 22, 23 ve 36 nolu maddelerden oluşan öğrencilerin seçmeli 
pedagojik formasyon dersi ile ilgili negatif içerikli değerlendirmeleri Olumsuz 
Faktörlerin Değerlendirilmesi alt boyutu olarak ele alınmıştır. 

Altıncısı 33, 37, 38 ve 40 nolu maddelerden oluşan öğrencilerin öğretmenlik 
uygulama dersi hakkında değerlendirmeleri inceleyen Öğretmenlik Uygulama 
Dersinin Değerlendirilmesi alt boyutudur.

F1- Pedagojik Formasyon Dersinin Kazanımlarının Değerlendirilmesi alt 
boyutu

• Pedagojik formasyon derslerinin hayatımın her alanında yararlı olacağı-
na inanıyorum.

• Pedagojik formasyon derslerinden edindiğim kazanımlar kendime olan 
güvenimi artırmaktadır.

• Pedagojik formasyon derslerinin kazandırdıkları Öğretmenlik Uygulama 
derslerinde ihtiyaçlarıma cevap veriyor.

• Pedagojik formasyon derslerine sınıf ortamını gözlemleyebileceğim bir 
dersin dahil edilmesi staj derslerime ve çalışma hayatıma katkı sağlar.

• Pedagojik formasyon derslerinde teorik olarak öğrendiğim bilgiler Öğ-
retmenlik Uygulama dersine katkı sağlıyor.

• Pedagojik formasyon derslerinin kazandırdığı bilgi ve beceriler din ve ah-
lak eğitimcisi olabilmek için yeterlidir.

F2- Pedagojik Formasyon Dersinin Tercih Nedenlerinin Değerlendiril-
mesi alt boyutu

• Pedagojik formasyon dersleri ilgimi çekiyor.
• Bugün tercih etme imkânım olsa pedagojik formasyon dersleri yerine 

alanla ilgili seçmeli dersleri tercih ederim.



İlahiyat Alanında Akademik Çalışmalar26

• Pedagojik formasyon derslerini isteyerek seçiyorum.
• Pedagojik formasyon derslerinin içeriklerini inceleyerek seçiyorum.
• Pedagojik formasyon derslerini not ortalamamı yükselteceği için tercih 

ediyorum.
• Pedagojik formasyon derslerini sadece öğretmen olabilmek için tercih edi-

yorum.

F3- Eğitim-Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesinin alt 
boyutu
• Pedagojik formasyon derslerinde konular öğrenci merkezli işleniyor.
• Pedagojik formasyon derslerinde uygulamalara yeterince vakit ayrılıyor.
• Pedagojik formasyon derslerinde farklı eğitim-öğretim materyalleri kul-

lanılmaktadır.
• Pedagojik formasyon derslerinde kullanılan ders materyalleri öğrencinin 

anlayabileceği düzeydedir.
• Şu an müfredatta yer alan pedagojik formasyon derslerinin yeterli oldu-

ğuna inanıyorum.  
• Pedagojik formasyon derslerinde ölçme ve değerlendirme objektif bir şe-

kilde yapılmaktadır.
• Pedagojik formasyon dersleri işlenirken farklı eğitim-öğretim yöntem ve 

teknikleri kullanılmaktadır.

F4- Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saatlerinin Değerlendirilmesi 
alt boyutu
• Pedagojik formasyon derslerine eğitim fakültesi öğretim elemanlarının 

gelmesi gerektiğini düşünüyorum.
• Pedagojik formasyon derslerinin dönemlere yayılması konuları daha iyi 

anlamamızı sağlar.
• Öğretmenlik Uygulama dersi süresinin daha fazla olmasının meslek haya-

tıma katkı sağlayacağına inanıyorum.  
• Öğretmenlik Uygulama ders saatinin yeterli olduğunu düşünüyorum.
• Öğretmenlik Uygulama dersinin en az iki yarıyıl olması gerektiğini düşünü-

yorum.
• Pedagojik formasyon derslerini fakülte programı dışında kısa sürede 

eğitim fakültelerinde verilmekte olan pedagojik sertifika programları ile 
almak istiyorum.

F5- Olumsuz Faktörlerin Değerlendirilmesi alt boyutu
• Pedagojik formasyon alanında kendimi yetersiz hissediyorum.
• Pedagojik formasyon dersleri içerik olarak din eğitim-öğretimi alanına 

hitap etmemektir.
• Öğretmenlik Uygulama dersine gittiğim okullarda danışman öğretmenler 

bizimle tecrübelerini yeteri kadar paylaşmıyor.
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• Pedagojik formasyon dersleri ilahiyat alanında uzmanlaşmamıza engel 
olmaktadır.

• Pedagojik formasyon derslerini gönülsüz olarak seçiyorum.

F6- Öğretmenlik Uygulama Dersinin Değerlendirilmesi alt boyutu
• Öğretmenlik Uygulama dersine gittiğim okullarda danışman (rehber) öğ-

retmenler bizimle yeteri kadar ilgileniyor.
• Öğretmenlik Uygulama dersinde konu anlatırken kendimi yeterli ve rahat 

hissediyorum.
• Öğretmenlik Uygulama dersinde okullarda yeteri kadar konu anlatma 

imkânı buluyorum.
• Pedagojik formasyon programına “Okul Deneyimi” dersinin konulması 

gerekir.
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi pedagojik formasyon derslerini tercih eden 

öğrencilerin derslerle ilgili değerlendirmelerini ölçen sorulardan oluşmaktadır. 
Ölçek, Faktör analizi sonucu oluşan alt boyutlara göre gruplandırılmıştır. Alt bo-
yutların isimlendirilmesinde eğitim uzmanlarının görüşlerinden faydalanılmıştır.

Güvenilirliğe İlişkin Bulgular 
Araştırmanın güvenilirlik katsayısını incelemek için Cronbach’s alfa değeri 

kullanılmıştır. Cronbach’s alfa katsayısının 0,70 olması araştırmanın güvenirliliği 
için yeterlidir. Anketin ikinci kısmında seçmeli pedagojik formasyon dersini ter-
cih eden öğrencilerin dersle ilgili değerlendirmelerinin saptanması için sorulan 
40 sorunun Cronbach’s alfa değeri 0,814’dir. Başka bir ifade ile araştırmanın gü-
venilir olduğu söylenebilir. 

Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Araştırmamıza katılan öğrencilerin demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, sınıf, 

anne ve babasının eğitim durumu vb.) incelenmiş olup Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri

Değişken Çalışma Grubu
Sayı 
(N)

Yüzdelik 
(%)

Üniversite 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 158 63,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 76 30,5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 15 6,0

Cinsiyet Kız 184 73,9
Erkek 65 26,1

Yaş
19-22 11 4,4
22-25 221 88,8
26 ve Üzeri 17 6,8

Mezun 
Olunan 
Lise Türü

Fen Lise 1 ,4
Sosyal Bilimler Lisesi 3 1,2
Anadolu Lisesi 63 25,3
Sağlık Meslek ve Teknik Lisesi 1 ,4
Anadolu İmam-Hatip Lisesi 151 60,6
Diğer 30 12,0
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İlahiyat/
İslami 
İlimler 
Fakültesini 
Tercih 
Nedeni

Aile Tavsiyesi 22 8,8
Öğretmen Tavsiyesi 26 10,4
Arkadaş Tavsiyesi 1 ,4
Kendi İsteği 191 76,7
İş İmkânı 7 2,8
Diğer 2 ,8

Annenin 
Eğitim 
Durumu

Okuma-Yazma Bilmiyor 18 7,2
İlkokul 153 61,4
Ortaokul 39 15,7
Lise 29 11,6
Lisans 9 3,6
Lisansüstü 1 ,4

Babanın 
Eğitim 
Durumu

Okuma-Yazma Bilmiyor 3 1,2
İlkokul 80 32,1
Ortaokul 43 17,3
Lise 60 24,1
Lisans 55 22,1
Lisansüstü 8 3,2

Ailenin 
Gelir 
Durumu

0-1.500 40 16,1
1.501-3.000 127 51,0
3.001-5.000 58 23,3
5.001 ve Üzeri 24 9,6

Ailenin 
Yaşadığı 
Yer

Köy 43 17,3
Kasaba 16 6,4
İlçe 69 27,7
İl 121 48,6

Toplam: 249 100,0

Tablo 5’e göre araştırmaya 249 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın %73,9’unu 
kız öğrenciler, %26,1’ini de erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 

Anketler Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi olmak üzere üç farklı üniversiteyi kapsayacak şekilde uygulanmıştır. 
Araştırmanın %63,5’ini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, %30,5’ini Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve %6’sını da Ankara Yıldırım Be-
yazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi oluşturmaktadır. Bu bilgilere göre An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin katılım oranının fazla olduğu söylenebilir. 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin örnek çapı 63 olmasına 
rağmen anket 76 kişiye uygulanmıştır. Örnek çapı hesaplama yöntemi ortalama 
etrafındaki yayılmaya sahip olup, merkezi limit teoremine (Alptekin, Ekni, Gam-
gam; 2006:312-316) göre bu durum araştırma için herhangi bir problem oluş-
turmamaktadır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin, %88,8’i 22-25 yaş arasında, %4,4’ü 19-22 
yaş arasında ve %6,8’i 26 ve üzeri yaşlardadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%60,6‘sı Anadolu İmam Hatip Lisesinden, %25,3’ü Anadolu Lisesinden, %1,2’si 
Sosyal Bilimler Lisesinden, %0,4’ü de Fen Lisesi veya Sağlık Meslek ve Teknik 
Lisesinden ve %12’si de diğer liselerden mezun olmuştur.  Araştırmaya katılan 
öğrencilerin %76,7’si kendi isteği ile, %10,4’ü öğretmen tavsiyesi ile, %8,8’i aile 
tavsiyesi ile, %2,8’i de iş imkânı çok olduğu için, %0,4’ü de arkadaş tavsiyesi ile 
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İlahiyat/ İslami İlimler fakültesini tercih etmiştir. Öğrencilerin %0,8’i de diğer 
nedenlerden dolayı İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih etmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %61,4’ünün annesinin eğitim durumu ilko-
kul, %15,7’si ortaokul, %11,6’sı lise, %3,6’sı lisans ve %0,4’ü de yüksek lisans 
mezunudur. Geriye kalan %7,2’si de okuma-yazma bilmemektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %32,1’inin babasının eğitim durumu ilko-
kul, %24,1’i lise, %22,1’i lisans %17,3’ü ortaokul, ve %3,2’si de yüksek lisans 
mezunudur. Geriye kalan %1,2’si de okuma-yazma bilmemektedir. Anne ve baba 
eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler çoğunluğu oluşturmaktadır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin %51’i 1.501-3.000 TL arasında, %23,3’ü 
3.001-5.000 TL arasında, %16,1’i 0-1.500 TL arasında ve %9,6’sı da 5.001 ve 
üzeri gelire sahip olduklarını beyan etmişlerdir. Aile geliri 1501 ile 3000 TL ara-
sında olan öğrenciler çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %48,6’sının aileleri ilde, %27,7’sinin aileleri 
ilçede, %17,3’ünün aileleri köyde ve %6,4’ünün de aileleri kasabada yaşamaktadır. 

Tablo 6. Madde Analizleri ve Maddelerin Alt Boyutlara Göre Dağılımı

Madde Faktör Alt Boyutları N Std. 
Sapma

Faktör 1. Pedagojik Formasyon Dersinde Elde Kazanımların Değerlendirilmesi

B3 Pedagojik formasyon derslerinin hayatımın her alanında yararlı 
olacağına inanıyorum. 249 3,9558 1,07485

B7 Pedagojik formasyon derslerini almamanın meslek hayatımda büyük 
eksiklik olacağına  inanıyorum. 249 3,7349 1,17175

B20 Pedagojik formasyon derslerinde elde ettiğim kazanımlarla iyi bir 
öğretmen olacağıma inanıyorum. 249 3,4378 1,17653

B17 Pedagojik formasyon derslerinden edindiğim kazanımlar kendime olan 
güvenimi artırır. 249 3,6747 1,16510

B21 Pedagojik formasyon derslerinin kazandırdıkları Öğretmenlik 
Uygulama (staj/uygulama) derslerinde ihtiyaçlarıma cevap veriyor. 249 3,4016 1,26338

B28 Pedagojik formasyon derslerine sınıf ortamını gözlemleyebileceğim bir 
dersin dahil edilmesi staj derslerime ve çalışma hayatıma katkı sağlar. 249 4,0040 ,90917

B34 Pedagojik formasyon derslerinde teorik olarak öğrendiğim bilgiler 
Öğretmenlik Uygulama dersine (staj / uygulama) katkı sağlıyor. 249 3,6546 1,15754

B14
Pedagojik formasyon derslerinde edindiğim bilgileri öğretmenlik 
dışındaki mesleklerde de (imam-hatip, müezzin kayyım, kuran kursu 
öğreticiliği vb.) kullanabilirim.

249 3,9839 1,09238

B16 Pedagojik formasyon derslerinin kazandırdığı bilgi ve beceriler din ve 
ahlak eğitimcisi olabilmek için yeterlidir. 249 2,7631 1,12705

Faktör 2.  Pedagojik Formasyon Dersinin Tercih Nedenlerinin Değerlendirilmesi
B2 Pedagojik formasyon dersleri ilgimi çekiyor. 249 3,6345 1,26641

B5 Bugün tercih etme imkânım olsa pedagojik formasyon dersleri 
yerine alanla ilgili (ilahiyat) seçmeli dersleri tercih ederim. 249 2,4980 1,31715

B6 Pedagojik formasyon derslerini isteyerek seçiyorum.   
249 3,7510 1,20911

B15 Pedagojik formasyon derslerinin içeriklerini inceleyerek seçiyorum. 249 2,5301 1,19141

B9 Pedagojik formasyon derslerini not ortalamamı yükselteceği için 
seçiyorum. 249 1,9036 1,03504

B31 Pedagojik formasyon derslerini sadece öğretmen olabilmek için 
seçiyorum. 249 2,6667 1,34004

Faktör 3. Eğitim-Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesi
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B8 Pedagojik formasyon derslerinde konular öğrenci merkezli işleniyor. 249 2,9157 1,23005

B10 Pedagojik formasyon derslerinde uygulamalara yeterince vakit 
ayrılıyor. 249 2,8434 1,25867

B11 Pedagojik formasyon derslerinde farklı eğitim-öğretim materyalleri 
kullanılıyor. 249 2,8112 1,34723

B12 Pedagojik formasyon derslerinde konular öğretmen merkezli 
işleniyor. 249 3,3012 1,17503

B13 Pedagojik formasyon derslerinde kullanılan ders materyalleri (ders 
kitapları, cd, dvd) öğrencinin anlayabileceği düzeydedir. 249 3,7430 1,01511

B18 Pedagojik formasyon derslerine eğitim ile ilgi farklı derslerin 
eklenmesi gerektiğine inanıyorum. 249 3,6627 1,02324

B19 Şu an müfredatta yer alan pedagojik formasyon derslerinin yeterli 
olduğuna inanıyorum.  249 3,0602 1,15020

B26 Pedagojik formasyon derslerinde ölçme ve değerlendirme objektif 
bir şekilde yapılır. 249 3,5341 1,10344

B27 Pedagojik formasyon dersleri işlenirken farklı eğitim-öğretim 
yöntem ve teknikleri kullanılır. 249 3,3333 1,25617

Faktör 4. Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saatlerinin Değerlendirilmesi

B25 Pedagojik formasyon derslerine eğitim fakültesi öğretim 
elemanlarının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 249 3,4418 1,26269

B30 Pedagojik formasyon derslerinin fakültemiz din eğitimi bölümü 
öğretim elemanları tarafından verilmesini daha faydalı buluyorum. 249 3,3293 1,28106

B29 Pedagojik formasyon derslerinin dönemlere yayılması konuları daha 
iyi anlamamızı sağlar. 249 4,1124 ,94794

B32
Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersi (staj / uygulama) 
süresinin daha fazla olmasının meslek hayatıma katkı sağlayacağına 
inanıyorum.  

249 3,4177 1,28352

B35 Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) ders saatinin yeterli 
olduğunu düşünüyorum 249 3,7751 1,02274

B39 Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersinin en az iki yarıyıl 
olması gerektiğini düşünüyorum. 249 3,5984 1,24084

B24
Pedagojik formasyon derslerini fakülte programı dışında kısa sürede 
eğitim fakültelerinde verilmekte olan pedagojik sertifika programları 
ile almak istiyorum.

249 2,4578 1,34675

Faktör 5. Olumsuz Faktörlerin Değerlendirilmesi

B1 Pedagojik formasyon alanında kendimi yetersiz hissediyorum. 249 2,8514 1,23377

B23 Pedagojik formasyon dersleri içerik olarak din eğitim-öğretimi 
alanına hitap etmemektir. 249 2,4618 1,23766

B36
Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersine gittiğim okullarda 
danışman (rehber) öğretmenler bizimle tecrübelerini yeteri kadar 
paylaşmıyor.

249 2,5141 1,24467

B22 Pedagojik formasyon dersleri ilahiyat alanında uzmanlaşmamıza 
engel olmaktadır. 249 2,2691 1,18963

B4 Pedagojik formasyon derslerini gönülsüz olarak seçiyorum. 249 2,0522 1,15759

Faktör 6. Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) Dersinin Değerlendirilmesi

B33 Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersine gittiğim okullarda 
danışman (rehber) öğretmenler bizimle yeteri kadar ilgileniyor. 249 3,8353 1,12208

B37 Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersinde konu anlatırken 
kendimi yeterli ve rahat hissediyorum. 249 3,6104 1,09104

B38 Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersinde okullarda yeteri 
kadar konu anlatma imkânı buluyorum. 249 3,7068 1,12450

B40
Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersine gitmeden önce sınıf 
ortamını gözlemleyebileceğim (Okul Deneyimi) bir dersin pedagojik 
formasyon dersleri içerisinde olmasının eksikliğini hissediyorum  

249 3,3775 1,17520
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Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere faktör analizi ile araştırmanın 6 faktörlü bir 
yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Faktör analizi sonucunda toplam varyansın 
%24,527’ini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. 

Bu faktörlerden birincisi 3, 7, 14, 16, 17, 20, 21, 28 ve 34 no’lu maddelerden 
oluşan, seçilen pedagojik formasyon dersinin kazanımlarını inceleyen Pedagojik 
Formasyon Dersinin Kazanımlarının Değerlendirilmesi alt boyutudur. 

İkincisi 2, 5, 6, 9, 15 ve 31 no’lu maddelerden oluşan öğrencilerin seçmeli pe-
dagojik formasyon dersini tercih etmesinde etkili olduğu düşünülen etkileri ince-
leyen Pedagojik Formasyon Dersinin Tercih Nedenlerinin Değerlendirilmesi 
alt boyutudur. 

Üçüncüsü 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 26 ve 27 no’lu maddelerden oluşan öğrenci-
lerin seçmeli pedagojik formasyon dersini içerik bakımından değerlendirmelerini 
inceleyen Eğitim-Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendirilmesinin alt 
boyutudur. 

Dördüncüsü 24, 25, 29, 30, 32, 35 ve 39 no’lu maddelerden oluşan öğrencile-
rin seçmeli pedagojik formasyon dersini akademisyen, öğretim elemanı ve süre 
bakımından değerlendirildiği Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saatle-
rinin Değerlendirilmesi alt boyutudur. 

Beşincisi 1, 4, 22, 23 ve 36 no’lu maddelerden oluşan öğrencilerin seçmeli 
pedagojik formasyon dersi ile ilgili negatif içerikli değerlendirmeleri Olumsuz 
Faktörlerin Değerlendirilmesi alt boyutu olarak ele alınmıştır. 

Altıncısı 33, 37, 38 ve 40 nolu maddelerden oluşan öğrencilerin öğretmenlik 
uygulama (staj/uygulama) dersi hakkında değerlendirmeleri inceleyen Öğret-
menlik Uygulama (staj/uygulama) Dersinin Değerlendirilmesi alt boyutudur.

Bulgular ve Yorumlar
Anket formun yer alan faktörlerin analizi neticesinde anketin altı faktörlü bir 

yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Faktör 1. Pedagojik Formasyon Dersinde Elde Kazanımların 
Değerlendirilmesi
Tablo 5’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin pedagojik formasyon der-

sinin kazanımları ile ilgili değerlendirmelerini içeren Pedagojik formasyon 
dersinin hayatımın her alanında yararlı olacağına inanıyorum (3,95), Pedagojik 
formasyon derslerinde edindiğim bilgileri öğretmenlik dışındaki mesleklerde de 
(imam-hatip, müezzin kayyım, kuran kursu öğreticiliği vb.) kullanabilirim (3,98), 
Pedagojik formasyon derslerinden edindiğim kazanımlar kendime olan güvenimi 
artırmaktadır (3,67), Pedagojik formasyon derslerinde teorik olarak öğrendiğim 
bilgiler Öğretmenlik Uygulama dersine (staj / uygulama) katkı sağlıyor (3,65) 
faktörlerin ortalama değerlerine bakıldığında öğrencilerin pedagojik formasyon 
derslerinde elde ettikleri kazanımları hem meslek hayatlarında hem de günlük 
yaşamlarında kullanabilecekleri yönünde olumlu değerlendirmede bulundukları 
görülmektedir. 
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Faktör 2. Pedagojik Formasyon Dersinin Tercih Nedenlerinin 
Değerlendirilmesi
Pedagojik formasyon dersinin tercih nedenlerinin değerlendirilmesi ile ilgili, 

Pedagojik formasyon dersleri ilgimi çekiyor (3,63), Pedagojik formasyon derslerini 
isteyerek seçiyorum (3,75) gibi faktörlerin aldığı ortalama değerler öğrencilerin 
dersleri isteyerek ve bilinçli olarak seçtiklerini göstermektedir.  

Faktör 3. Eğitim-Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Değerlendiril-
mesi 
Pedagojik formasyon ders programı, ders içerikleri ve konu anlatım yöntem 

ve teknikleri ile ilgili Pedagojik formasyon derslerinde konular öğrenci merkezli 
işleniyor (2,91), Pedagojik formasyon derslerinde uygulamalara yeterince vakit 
ayrılıyor (2,84), Pedagojik formasyon derslerinde farklı eğitim-öğretim materyal-
leri kullanılmaktadır (2,81) ve Pedagojik formasyon derslerinde konular öğretmen 
merkezli işleniyor (3,30) faktörlerin aldığı ortalama değerler incelendiğinde pe-
dagojik formasyon derslerinin hem öğretmen merkezli hem de öğrenci merkezli 
işlendiği değerlendirilmesi yapılmaktadır.  

Faktör 4. Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saatlerinin 
Değerlendirilmesi
Pedagojik formasyon dersinin süresi ile ilgili öğrenci görüşlerinin değerlendi-

rildiği Pedagojik formasyon derslerinin dönemlere yayılması konuları daha iyi an-
lamamızı sağlar (4,11) faktörde, öğrenciler formasyon dersinin dönemlere dağı-
larak diğer derslerle birlikte verilmesinin daha yararlı olacağı yönünde değerlen-
dirme yapmaktadır. Söz konusu derslere giren öğretim üyeleri ile ilgili Pedagojik 
formasyon derslerine eğitim fakültesi öğretim elemanlarının gelmesi gerektiğini 
düşünüyorum (3,44) ve Pedagojik formasyon derslerinin fakültemiz din eğitimi 
bölümü öğretim elemanları tarafından verilmesini daha faydalı buluyorum (3,32) 
faktörlerin aldığı ortalama değerlere bakıldığında benzerlik görülmektedir. 

Öğretmenlik Uygulama dersleri ile ilgili Öğretmenlik Uygulama dersi süresinin 
daha fazla olmasının meslek hayatıma katkı sağlayacağına inanıyorum (3,41), Öğ-
retmenlik Uygulama ders saatinin yeterli olduğunu düşünüyorum (3,77) değerlen-
dirmelere bakıldığında, öğrenciler bir taraftan söz konusu dersin ders saatinin 
yeterli olduğunu savunurken diğer taraftan da Öğretmenlik Uygulama (staj/uygu-
lama) dersinin en az iki yarıyıl olması gerektiğini düşünüyorum (3,59) değerlendir-
mesi ile de söz konusu dersin en az iki dönem olması gerektiğini savunmaktadır. 

Faktör 5. Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) Dersinin 
Değerlendirilmesi
Öğretmenlik uygulama dersleri ile ilgili faktörlerin Öğretmenlik Uygulama 

(staj/uygulama) dersinde konu anlatırken kendimi yeterli ve rahat hissediyorum 
(3,61), Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) dersinde okullarda yeteri kadar 
konu anlatma imkânı buluyorum (3,70) aldığı ortalama değerlere bakıldığında 
öğrencilerin olumlu yönde değerlendirmede yaptıkları görülmektedir. Öğren-
cilerin rehber öğretmeleri değerlendirmelerine yönelik Öğretmenlik Uygulama 
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(staj/uygulama) dersine gittiğim okullarda danışman (rehber) öğretmenler bizim-
le yeteri kadar ilgileniyor (3,83) faktörün aldığı ortalama değer rehber öğretmen-
lerin kendileriyle ilgilendiklerini göstermektedir.

Araştırmanın Hipotezlerine Ait Bulgular:
Araştırmaya katılan öğrencilerin bağımsız değişkenlere göre alt boyutların 

analizi yapılmıştır. Pedagojik formasyon dersi tercihlerinde bağımsız değişken-
lerin alt boyutlar üzerinde etkisini incelemek için Mann-Whitney U Test ve Krus-
kal Wallis Test istatistiği uygulanmıştır. Uygulanacak test istatistiklerin analizi 
sonucunda elde edilen P değerinin 0,05’den küçük olması yokluk hipotezinin 
%95 güven güzeyinde red edileceği ifade edilmektedir (Gamgam- Altunkaynak, 
2008:173-178). Bu bilgi doğrultusunda analiz yorumları yapılmıştır. 

Hipotezler:
1. Bağımsız değişkenlerin, Pedagojik Formasyon Derslerin Kazanımı üze-

rinde etkisinin incelenmesi 
2. Bağımsız değişkenlerin, Pedagojik Formasyon Ders Seçimi ve Tercih 

Edilmesi üzerinde etkisinin incelenmesi 
3. Bağımsız değişkenlerin Eğitim-Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Kulla-

nımı üzerinde etkisinin incelenmesi 
4. Bağımsız değişkenlerin, Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saatle-

ri üzerinde etkisinin incelenmesi
5. Bağımsız değişkenlerin, Olumsuz Sorular üzerinde etkisinin incelenmesi 
6. Bağımsız değişkenlerin Öğretmenlik Uygulama Dersi Değerlendirme-

leri üzerinde etkisinin incelenmesi 

Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere Göre Pedagojik Formasyon 
Ders Kazanımı Faktörünün Analizi ve Yorumlanması
Pedagojik formasyon ders kazanımları faktöründe cinsiyetin, üniversitenin, 

yaşın, öğrencilerin mezun olduğu lise türünün, anne ve babanın eğitim düzeyi-
nin, aile gelirinin gibi araştırmada kullanılan bağımsız değişkenlerin bir etkisi 
olup olmadığı Tablo 7’teki gibi özetlenebilir.

Tablo 7. Bağımsız değişkenlerin, Pedagojik Formasyon Ders Kazanımı Faktörü Üzerinde 
Etkisinin İncelenmesi

Bağımsız Değişkenler Test İstatistiği Test İstatistik 
Değeri P Değeri

Üniversite Kruskal Wallis Test 7,419 0,024*
Cinsiyet Mann-Whitney U 5407,500 ,251
Yaş Kruskal Wallis Test ,223 ,895
Mezun Olunan Lise Kruskal Wallis Test 2,584 ,764
İlahiyat/İslami İlimler 
Fakültesini Tercih Nedeni Kruskal Wallis Test 1,530 ,910

Annenin Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test ,374 ,996
Babanın Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 4,948 ,422
Ailenin Gelir Durumu Kruskal Wallis Test 2,129 ,546
Ailenin Yaşadığı Yer Kruskal Wallis Test 1,014 ,798

*(p < 0,05) ** (p<0,10)
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Tablo 7’de görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin pedagojik formasyon 
ders kazanımları üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

• Üniversitenin pedagojik formasyon ders kazanımları üzerinde etkisi olup 
olmadığı incelenmiştir. 

• Cinsiyetin ve yaşın pedagojik formasyon ders kazanımları üzerinde etkisi 
olup olmadığı incelenmiştir. 

• Mezun olunan lisenin pedagojik formasyon ders kazanımları üzerinde 
etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih nedenlerinin pedagojik formas-
yon ders kazanımları üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Anne ve babanın eğitim durumunun pedagojik formasyon ders kazanım-
ları üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Ailenin gelir durumunun ve yaşadığı yerin pedagojik formasyon ders ka-
zanımları üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

Tablo 7’de pedagojik formasyon ders kazanımları üzerinde etkisi olan (p < 0,05) 
bağımsız değişken, öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitedir. Başka bir ifade ile 
üniversitelerde verilen eğitimdeki farklılıklardan dolayı eğitim görülen fakültenin 
pedagojik formasyon ders kazanımları üzerinde etki oluşturduğu söylenebilir. 

Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere Göre Pedagojik Formasyon 
Dersinin Tercih Nedenleri Faktörünün Analizi ve Yorumlanması
Pedagojik formasyon ders seçiminde cinsiyetin, üniversitenin, yaşın, öğrencile-

rin mezun olduğu lise, anne ve baba eğitim düzeyi, aile geliri vb. araştırmada kulla-
nılan bağımsız değişkenlerin bir etkisi olup olmadığı Tablo 8’deki gibi özetlenebilir.

Tablo 8. Bağımsız değişkenlerin, Pedagojik Formasyon Ders Seçimi ve Tercih Edilmesi 
Faktörü Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

Bağımsız Değişkenler Test İstatistiği Test İstatistik Değeri P Değeri
Üniversite Kruskal Wallis Test ,427 ,808
Cinsiyet Mann-Whitney U 5077,000 0,068**
Yaş Kruskal Wallis Test 4,316 ,116
Mezun Olunan Lise Kruskal Wallis Test 5,977 ,308
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini 
Tercih Nedeni

Kruskal Wallis Test 5,271 ,384

Annenin Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 7,876 ,163
Babanın Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 1,936 ,858
Ailenin Gelir Durumu Kruskal Wallis Test 5,858 ,119
Ailenin Yaşadığı Yer Kruskal Wallis Test 3,488 ,322
*(p < 0,05) ** (p<0,10)

Tablo 8’de görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin ders seçimi ve tercihleri 
üzerinde etkisi incelenmiştir.  

• Üniversitenin pedagojik formasyon ders seçimi ve tercihlerinde etkisi 
olup olmadığı incelenmiştir. 

• Cinsiyetin ve yaşın pedagojik formasyon ders seçimi ve tercihlerinde et-
kisi olup olmadığı incelenmiştir. 

• Mezun olunan lisenin pedagojik formasyon ders seçimi ve tercihlerinde 
etkisi olup olmadığı incelenmiştir.
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• İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih nedenlerin pedagojik formas-
yon ders seçimi ve tercihlerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Anne ve babanın eğitim durumunun pedagojik formasyon ders seçimi ve 
tercihlerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Ailenin gelir durumunun ve yaşadığı yerin pedagojik formasyon ders se-
çimi ve tercihlerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

Tablo 8’de pedagojik formasyon ders seçimi ve tercihlerinde etkisi olan (p < 
0,05) bağımsız değişken cinsiyettir. Kızlar ile erkekler arasında pedagojik for-
masyon ders seçimi ve tercihlerinde anlamlı bir farklılaşma olduğu söylenebilir. 
Analiz sonucunda pedagojik formasyon ders seçimi ve tercihlerinde oluşturulan 
yargılara veya sorulara, erkeklere oranla kızların çoğunluğu katılmaktadır. 

Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere Göre Pedagojik Formasyon 
Dersi, Eğitim Programları ve Değerlendirmelerine Ait Analiz ve Yo-
rumlanması
Pedagojik formasyon ders içerikleri değerlendirmeleri üzerinde cinsiyetin, 

üniversitenin, yaşın, öğrencilerin mezun olduğu lise, anne ve baba eğitim düzeyi, 
aile geliri vb. araştırmada kullanılan bağımsız değişkenlerin bir etkisi olup olma-
dığı Tablo 9’deki gibi özetlenebilir.

Tablo 9. Bağımsız değişkenlerin, Pedagojik Formasyonu Eğitim Programları ve Ders 
İçeriklerinin Değerlendirilmesi Faktörü Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

Bağımsız Değişkenler Test İstatistiği Test İstatistik 
Değeri P Değeri

Üniversite Kruskal Wallis Test 3,979 ,137
Cinsiyet Mann-Whitney U 5426,5 ,266
Yaş Kruskal Wallis Test 2,701 ,259
Mezun Olunan Lise Kruskal Wallis Test 8,691 ,122
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini Tercih Nedeni Kruskal Wallis Test 5,588 ,348
Annenin Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 3,458 ,630
Babanın Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 9,815 ,081**
Ailenin Gelir Durumu Kruskal Wallis Test 8,912 ,030*
Ailenin Yaşadığı Yer Kruskal Wallis Test 2,958 ,398

*(p < 0,05) ** (p<0,10)

Tablo 9’da görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin pedagojik formasyon 
ders, eğitim programları ve değerlendirmeleri üzerinde etkisi incelenmiştir.  

• Üniversitenin pedagojik formasyon eğitim programları ve ders içerikleri-
nin değerlendirmesi üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 

• Cinsiyetin ve yaşın pedagojik formasyon eğitim programları ve ders içe-
riklerinin değerlendirmesi üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 

• Mezun olunan lise türünün eğitim programları ve ders içeriklerinin de-
ğerlendirmesi üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih nedenlerinin eğitim programları 
ve ders içeriklerinin değerlendirmesi üzerinde etkisi olup olmadığı ince-
lenmiştir.

• Anne ve babanın eğitim durumunun eğitim programları ve ders içerikle-
rinin değerlendirmesi üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Ailenin gelir durumunun ve yaşadığı yerin eğitim programları ve ders içe-
riklerinin değerlendirmesi üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.
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Tablo 9’da pedagojik formasyon derslerinde konular işlenirken kullanılan  
eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin değerlendirmesi üzerinde etkisi olan (p 
< 0,05) bağımsız değişken babanın eğitim durumu ve ailenin gelir durumudur. 
Babası lisansüstü eğitime sahip olanların eğitim programları ve ders içerikleri-
nin değerlendirmesine ait yargılara veya sorulara diğer eğitim düzeylerine oran-
la katılımın çoğunlukta olduğu söylenebilir. Aile geliri düştükçe pedagojik for-
masyon eğitim programları ve ders içeriklerinin değerlendirmesine ait yargılara 
veya sorulara katılım oranı da düşmektedir. 

Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere Göre Öğretim Üyelerinin 
Yeterlikleri ve Ders Saati Faktörünün Analizi ve Yorumlanması
Pedagojik formasyon derslerine giren öğretim üyelerinin yeterlikleri ve ders 

içerikleri, konu anlatımında kullanılan öğretim yöntem ve ilkeleri hakkında yapı-
lan değerlendirmeler üzerinde cinsiyetin, yaşın, aile geliri vb. araştırmada kullanı-
lan bağımsız değişkenlerin bir etkisi olup olmadığı Tablo 10’daki gibi özetlenebilir.

Tablo 10. Bağımsız değişkenlerin, Öğretim Üyelerinin Yeterlikleri ve Ders Saati Faktörü 
Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

Bağımsız Değişkenler Test İstatistiği Test İstatistik 
Değeri P Değeri

Üniversite Kruskal Wallis Test ,363 ,834
Cinsiyet Mann-Whitney U 5750,500 ,644
Yaş Kruskal Wallis Test ,162 ,922
Mezun Olunan Lise Kruskal Wallis Test 8,715 ,121
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini Tercih Nedeni Kruskal Wallis Test 2,423 ,788
Annenin Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 5,766 ,330
Babanın Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test ,319 ,997
Ailenin Gelir Durumu Kruskal Wallis Test 5,217 ,157
Ailenin Yaşadığı Yer Kruskal Wallis Test 8,213 ,042*

*(p < 0,05) ** (p<0,10)

Tablo 10’da görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin öğretim üyelerinin ye-
terlikleri ve ders içerikleri, konu anlatımında kullanılan öğretim yöntem ve ilke-
leri ve ders saati faktörü üzerinde etkisi incelenmiştir. 

• Üniversitenin öğretim üyeleri ve ders saati faktörü üzerinde etkisi olup olma-
dığı incelenmiştir. 

• Cinsiyetin ve yaşın öğretim üyeleri ve ders saati faktörü üzerinde etkisi olup 
olmadığı incelenmiştir. 

• Mezun olunan lise türünün öğretim üyeleri ve ders saati faktörü üzerinde et-
kisi olup olmadığı incelenmiştir.

• İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih nedenlerinin öğretim üyeleri ve ders 
saati faktörü üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Anne ve babanın eğitim durumunun öğretim üyeleri ve ders saati faktörü üze-
rinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Ailenin gelir durumunun ve yaşadığı yerin öğretim üyeleri ve ders saati faktö-
rü üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

Tablo 10’da öğretim üyelerinin yeterlikleri ve ders içerikleri, konuların işlen-
mesinde kullanılan öğretim yöntem ve ilkeleri faktörü üzerinde etkisi olan (p < 



Muhammed Ali YAZIBAŞI 37

0,05) bağımsız değişken ailenin yaşadığı yerdir. Başka bir ifade ile öğrencilerin 
ailelerinin yaşadığı yerler arasında öğretim üyeleri ve ders saati faktörü üzerinde 
anlamlı bir farklılaşma olduğu söylenebilir. Analiz sonucunda aileleri kasabada 
ve köyde ikamet eden öğrenciler için öğretim üyeleri ve ders saati faktörü değer-
lendirmeleri veya önem derecesi diğerlerine oranla daha yüksektir. 

Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere Göre Olumsuz Sorular 
Faktörünün Analizi ve Yorumlanması
Pedagojik formasyon dersi hakkındaki olumsuz sorular üzerinde cinsiyetin, 

üniversitenin, yaşın, öğrencilerin mezun olduğu lise, anne ve baba eğitim düzeyi, 
aile geliri vb. araştırmada kullanılan bağımsız değişkenlerin bir etkisi olup olma-
dığı Tablo 11’deki gibi özetlenebilir.

Tablo 11. Bağımsız değişkenlerin, Olumsuz Sorular Faktörü Üzerinde Etkisinin  
İncelenmesi

Bağımsız Değişkenler Test İstatistiği Test İstatistik 
Değeri P Değeri

Üniversite Kruskal Wallis Test 10,266 ,006*
Cinsiyet Mann-Whitney U 5532,500 ,368
Yaş Kruskal Wallis Test ,915 ,633
Mezun Olunan Lise Kruskal Wallis Test 4,764 ,445
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini Tercih Nedeni Kruskal Wallis Test 3,349 ,646
Annenin Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 6,733 ,241
Babanın Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 5,128 ,400
Ailenin Gelir Durumu Kruskal Wallis Test 3,250 ,355
Ailenin Yaşadığı Yer Kruskal Wallis Test 6,440 ,092**

*(p < 0,05) ** (p<0,10)

Tablo 11’de görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin olumsuz sorular üzerin-
de etkisi incelenmiştir. 

• Üniversitenin olumsuz sorular üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 
• Cinsiyetin ve yaşın olumsuz sorular üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 
• Mezun olunan lisenin olumsuz sorular üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.
• İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih nedenlerin olumsuz sorular üzerinde 

etkisi olup olmadığı incelenmiştir.
• Anne ve babanın eğitim durumunun olumsuz sorular üzerinde etkisi olup ol-

madığı incelenmiştir.
• Ailenin gelir durumunun ve yaşadığı yerin olumsuz sorular üzerinde etkisi olup 

olmadığı incelenmiştir.
Tablo 11’de olumsuz sorular üzerinde etkisi olan (p < 0,05) bağımsız değiş-

ken üniversite ve ailenin yaşadığı yerdir. Analiz sonucunda aileleri kasabada ve 
köyde ikamet eden öğrenciler için olumsuz sorular üzerinde değerlendirmeleri 
diğerlerine oranla daha yüksektir. Yani olumsuz sorulara “Katılmıyorum” diyen-
lerin çoğunluğu aileleri il ve ilçelerde ikamet etmektedir. Benzer şekilde öğrenci-
lerin öğrenim gördüğü üniversiteler arasında olumsuz sorular üzerinde anlamlı 
bir farklılaşma olduğu söylenebilir. Analiz sonucunda olumsuz sorulara “Katılmı-
yorum” diyenlerin çoğunluğu Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim 
gören öğrenciler oluşturmaktadır. 
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Öğrencilerin Bağımsız Değişkenlere Göre Öğretmenlik Uygulama 
(staj/uygulama) Dersi Değerlendirmelerine Ait Analiz ve Yorum-
lanması
Öğretmenlik uygulama (staj/uygulama) dersi değerlendirmelerinde cinsiye-

tin, yaşın, aile geliri vb. araştırmada kullanılan bağımsız değişkenlerin bir etkisi 
olup olmadığı Tablo 12’deki gibi özetlenebilir.

Tablo 12. Bağımsız değişkenlerin, Öğretmenlik Uygulama (staj/uygulama) Dersi 
Değerlendirmeleri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi

Bağımsız Değişkenler Test İstatistiği Test İstatistik 
Değeri P Değeri

Üniversite Kruskal Wallis Test 2,082 ,353
Cinsiyet Mann-Whitney U 5696,00 ,567
Yaş Kruskal Wallis Test ,136 ,934
Mezun Olunan Lise Kruskal Wallis Test 7,246 ,203
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini Tercih Nedeni Kruskal Wallis Test 5,674 ,339
Annenin Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 12,159 ,033*
Babanın Eğitim Durumu Kruskal Wallis Test 2,708 ,745
Ailenin Gelir Durumu Kruskal Wallis Test 3,770 ,287
Ailenin Yaşadığı Yer Kruskal Wallis Test 4,334 ,228
*(p < 0,05) ** (p<0,10)

Tablo 12’de görüldüğü üzere bağımsız değişkenlerin öğretmenlik uygulama 
dersi değerlendirmeleri üzerinde etkisi incelenmiştir.  

• Üniversitenin öğretmenlik uygulama dersi değerlendirmeleri üzerinde etkisi 
olup olmadığı incelenmiştir. 

• Cinsiyetin ve yaşın öğretmenlik uygulama dersi değerlendirmeleri üzerinde 
etkisi olup olmadığı incelenmiştir. 

• Mezun olunan lisenin öğretmenlik uygulama dersi değerlendirmeleri üzerin-
de etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• İlahiyat/İslami İlimler Fakültesini tercih nedenlerin öğretmenlik uygulama 
dersi değerlendirmeleri üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Anne ve babanın eğitim durumunun öğretmenlik uygulama dersi değerlen-
dirmeleri üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.

• Ailenin gelir durumunun ve yaşadığı yerin öğretmenlik uygulama dersi de-
ğerlendirmeleri üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir.
Tablo 12’de öğretmenlik uygulama dersi değerlendirmeleri üzerinde etki-

si olan (p < 0,05) bağımsız değişken annenin eğitim durumudur. Öğrencilerin 
annesinin eğitim durumunun öğretmenlik uygulama dersi değerlendirmeleri 
üzerinde anlamlı bir farklılaşma olduğu söylenebilir. Annenin eğitim düzeyi öğ-
retmenlik uygulama dersi değerlendirmeleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Sonuç ve Öneriler
Öğretmenler sahip oldukları pedagojik formasyon bilgisi sayesinde öğret-

men, öğretim sürecinin başlangıcıdan itibaren eğitim-öğretimin her aşamasında 
hangi strateji, yöntem ve tekniğin kullanması gerektiğini bilir. Çalışmanın amacı 
da, İlahiyat/İslami İlimler Fakülelerinin ders programlarına seçmeli ders olarak 
konulan pedagojik formasyon dersleri ile ilgili görüşlerini tespit etmektir. Çalış-
mada elde edilen veriler öğrencilerin pedagojik formasyon derslerini severek ve 
isteyerek seçtiklerini göstermektedir. 
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Pedagojik formasyon dersinde işlenen teorik bilgilerin Öğretmenlik Uygula-
ma dersinde din ve ahlak öğretimi hususunda öğrencilere katkı sağladığına yö-
nelik değerlendirmeler ön plana çıkmaktadır. Bu durum, “Pedagojik formasyon 
derslerinin kazandırdığı bilgi ve becerilerin hem din-ahlak öğretimine hem de 
öğrencinin uygulama derslerinde kendilerini rahat hissetmelerine katkı sağlar” 
hipotezini doğrularken “Pedagojik formasyon ders kazanımları öğrencilere din 
ve ahlak eğitimcisi olabilme yeterliğini vermemektedir” hipotezini doğrulama-
maktadır.

Öğrencilerin pedagojik formasyon derslerinin eğitim fakültesi ve ya din eği-
timi öğretim üyeleri tarafından verilmesi ile ilgili değerlendirmelerine benzerlik 
göstermektedir. Bu durum dersleri verecek öğretmenlerin hangi alandan olması 
gerektiği ile ilgili “Pedagojik formasyon dersinin veren öğretim elemanlarının 
İlahiyat/İslami İlimler Fakültesinden olması kazanımlara olumlu katkı sağla-
maktadır” hipotezi doğrulamamaktadır. Öğretmen adayları Öğretmenlik Uygu-
lama dersine başlamadan önce sınıf ortamını gözlemleyebilecekleri bir dersin 
müfredata konulması konusunda ortak bir değerlendirmede bulunmaktadır. Bu 
sonuç, “Okul Deneyimi” şeklinde bir dersin programa konulmasının öğretmenlik 
uygulama dersinde öğrencilere katkı sağlar” hipotezini doğrulamaktadır.  

Öğretmen adaylarının pedagojik formasyon dersinin dört yıla dağıtılarak ve-
rilmesi ile ilgili değerlendirmelerine bakıldığında, söz konusu dersin dönemlere 
dağıtılarak verilmesinin daha yararlı olduğu yönündedir. Bu durum pedagojik 
formasyon dersinin verilme süresi ile ilgili “Pedagojik formasyon dersinin dö-
nemlere yayılması kazanımları olumlu yönde etkileyecektir” hipotezini doğrula-
maktadır. Pedagojik formasyon dersinin öğrencilerin kendi alanlarında uzman-
laşmalarına engel oluyor düşüncesi ilgili öğretmen adaylarının değerlendirme-
lerine bakıldığında, adayların böyle bir kaygılarının olmadığı görülmektedir. Bu 
durum “Seçmeli pedagojik formasyon dersi öğrencilerin alanla ilgili uzmanlaş-
malarına engel olmaktadır” hipotezin doğru olmadığını ortaya koymaktadır.

Pedagojik formasyon dersi ile ilgili önerileri şu şekilde sırlamak mümkündür;

1. Pedagojik formasyon ders grubuna öğrencinin sınıf ortamını gözlemleye-
bileceği bir dersin ilave edilmesi gerekmektedir. Ayrıca Öğretmenlik Uygulama 
dersine iki dönemde yer verilmesi gerekmektedir.

3. Pedagojik formasyon ders grubunda bireyin dinî gelişimi ile ilgili bir derse 
yer verilmesi gerekmektedir.
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