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ÖZET
Araştumada, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin bazı bağımsız değişken

ler açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'dersine karşı tutumlan incelenmiştir.
Araştumanın örneklemini, Samsnn ilindeki ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde değişik okııllardan tesadüfi olarak seçilen 944 öğrenci oluştunuuştur. Araş
tumada bilgi toplamak amacıyla "kişisel bilgi anketi" ile "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeği" klll1anılınıştır. 20 maddelik Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Dersi Tutum Ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93
ve ölçeğinmaddelerinin birinci fakiör yükleri 0.51- 0.76 arasında bulumnuştur.
Bu ölçüler, ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunun kanıtı sayılmıştır. Anket ve
ölçek yoluyla toplanan veriler "varyans analizi" ile değerlendirilmiştir.
Araştınn!ll sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin büyük çoğunlu
ğunun (%86'sının) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine karşı tutumlarının olumlu olduğu anlaşılmıştır. Aynca, öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersine karşı tutumlan ile bazı bağınısız değişkenler arasında önemli bir ilişki
olduğu görülmüştür. Bu bağınısız değişkenlerden bazılan şunlardır: Öğrencile
rin 01.111 düzeyi, anne-babanın öğrenim ve dindarlıkdüzeyi, annenin çocuğa
karşı tutumu, ailenin çocuğuna dinI bilgi vennek isteyip istememesi, öğrencinin
01.111 dışında dinI eğitim almış olup olmaması, öğrencilerin ders kitaplanm beğenip beğemnemesi, öğrencilerin derste yeterli bir dinı bilgi alıp alamadığım
algılaması, öğrencilerin dersteki başan düzeyi, öğrencilerin dersin öğretmenini
sevip sevmemesi, ders öğretmenlerinin öğrencilerine karşı tutumları, öğrencile
rin öğretmenin ders işleme yöntemini beğeııip beğemnemesi.

GiRİş

Din, insanla birlikte doğmuş ve onunla devam eden bir kurumdur. Tarihin hiçbir döneminde dinden uzak bir insan toplumu gösterilemez. 1
"Din eğitimi tarihin her döneminde ve her toplumda bir ihtiyaç olarak
görülmüştür. Din eğitimi, toplumlarda önceleri aile ve dinı kurumlarda yapı
lırken, daha sonralan okul programlanna girmiştir. Osmanlı döneminde, Din

* O.M.Ü.İlalıiyat Fakiiltesi Din Eğitinıi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
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Osman Cililcı, "Günümüzde Din İhtiyacı ve Din Eğitimi" Selçuk Üııiversitesiİlillıiyat FaDergisi, Sayı:3, Konya, 1990, s.191.
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Duyuşsal davranışların önemli bir kısmını oluşturan tutum, bir kimsenin herhangi bir objeye karşı olumlu ya da olumsuz davranış göstermedeki
duygusal eğilimidir. Tutum objesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi olduğunda; bu derse karşı bir öğrencinin tutumu henüz gelişmemiş ise tutumu
"nötr", bu dersi beğenmiyor ve reddediyor ise tutumu "olumsuz", bu dersi
seviyorsa tutumu "olumlu"dur. Genellikle bir derse karşı olumlu tutum, derste
başanb olma, dersin konulanna ilgi duyma, konulann önemini görebilme
sonucunda 01uşur. 9
Eğitim ve öğretiınde tutum iki açıdan önem taşımaktadır. Birincisi,
öğrencinin okula, derse ve öğretmene karşı geliştirdiği tuuun öğrencinin başa
nsını etkilemektedir. Bu nedenle, öğrencinin yeteneği ve ilgisi kadar tutumunun da bilinmesi gerekir. İkincisi ise, eğitimin önemli amaçlarından biri olarak, öğrencilerin belli kurum, değer ve faaliyetlere karşı olumlu tutum ile
yetiştirilmesidir. Lo Din ve aWak eğitiminin amacı, öğrencilere dini ve ahlaki
davranışlara karşı olumlu tutumlar kazandınnaktır.
Dine karşı tutum ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve bu dersin
öğretmenine karşı tuuım arasında yakınbir ilişki vardır. II Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi öğretmenini seven ve olumlu tuuım içinde olan öğrenci, bu
dersi genellikle sevmekte ve olumlu tuu!m geliştirebilmektedir. Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersine karşı olumlu tutum geliştiren öğrencinin giderek diril
tutumu da olumlu yö:ıfde oluşabilmektedir.
Öğrencilerin derslerle ilgili duyuşsal özellikleri (derslere karşı olan iLgi, tutum ve özgüven), öğrencilerin dersteki başansının dörtte birini (%25'ini)
12
açıklayabilmektedir. Bir başka ifade ile, öğrencinin derslere karşı geliştirdiği
duygusal özelliklerinin öğrenme düzeyine etkisi, yaklaşık olarak toplam etkenIerin dörtte biri (%25'i) kadardır. Öğrencilerin duyuşsal özellikleri ile
başansı arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır. Başan ile duyuşsal özellikler
karşılıklı olarak birbiriyle etkileşmektedir. Yani, başan duyuşsal özellikleri,
duyuşsal özellikler de daha sonra başarıyı etkilemektedir. Bir dersteki başan
ya da başansızlık sonuçta öğrencinin bu derse karşı nasıl bir tutuma sahip
olduğunu ve onun bu konuda daha çok öğrenmeye istek duyup duymadığım
belirleyen başlıca etken olmaktadır. Öğretmen, öğretilnin kalitesini artırarak
duyuşsal özelliklerin etkisini olumlu yönde değiştirebilir. Bunun için, öğren
ciye baş an zevki tattınlmalı ve tatmin olma fırsatı verilmelidir.!3
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M.Fuat Turgut, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme M etatları, Ankara, 1984. s.155.
Cemal Yıldırun, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ÖSYM Eğitim Yayınları, Ankara,
1983, s.51.

Mevlüt Kaya, Dili Eğitiminde İletişim ve Dinı Tutum, Etüt Yayını, Samsun, 1998, s.167.
12 Benjarnin S.Bloom, İnsaıı Nitelikleri ve OkıMa Öğrenme, Çev.:D.Ali Özçelik, Milli Eğitim
Basımevi, Ankara, 1979, s.102.
13 Nurettin Fidan. OkuMa Öğrenme ve Öğretme, Alkım Yayını, Ankara, 1985, s.205.
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Öğrenci bin KUltürü ve Ahlak Bilgisi dersine olumlu tutum geliştirir
se, bu dersle ilgili ödevleri yapar, derse istekli çalışır. Aksine, derse olumsuz
tutum geliştirirse derse girmek istemez, derse katılmaz, ödevlerini yapmada
ı4
çatışmaya girebilir. Bir derse karşı öğrencinin olumlu tutuma sahip olması;
onun karşılık vernıe isteği göstennesi, karşılık vermekten tatınin olması, olumlu bir yönü, bir değeri olduğunu kabuI1enmesi ve bir değer olarak kabu1üne taraftar olması demektir.]5 Öğrencilerin sevdikleri bir derse çalışma eği
limleri ve başarılı olma arzuları, sevmedikleri derse göre daha fazla olduğu
gönilür. Derse karşı tutumun olumlu olduğu derslerde motivasyon da yüksektir.
Öğrencilerin hoşuna giden yaşantılar sağlayan öğretmenlerin dersi
genel olarak sevilir ve o derse karşı olumlu bir tutum gelişir. Bu nedenle öğ
retmenler derslerini zevkli hale getirıneli, kendilerini öğrencilere sevdirmeli,
öğrenciye iyi ömek oİmalı, cezadan kaçmmalı ve ödülü cömertçe kuIlanmaIı
16
dır. Öğretmenler öncelikle bilgiyi öğretmeyi değil, dersi ve bilgiyi sevmeyi
öğretmelidir. Öğrenciye bilgi sevdirilecek olursa, öğrenciler bilgiyi bulur ve
öğrenirler.

Din Kültüni ve Ahlak Bilgisi dersine karşı olumlu tutum geliştiren öğ
renciler, bu dersin çalışmalarına daha istekle katılır ve başarıları artar. Bu
nedenle, derslerde bilgi ve beceriyle ilgili davranışlara ağırlık verirken, dersin
duygu ve tutum boyutu ihmal edilmemelidir. Çünkü din, ahlak ve karakter
eğitiminin duyuşsal yönü, bilişsel yönüne göre daha fazla önem taşımaktadır.
Bir ders, konu, öğrenme ve benzeri şeylere yönelik tutum ile başarı arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında araştınna1a
rın arttığı ve önenı kazandığı görülmektedir. Ancak, ülkemizde Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik öğrencilerin tutumunu araştıran bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu araştımmda, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik tutumlarını etkileyen etmenleri belirlemek
amaçlanmıştır. Öğrencilerin DKAB dersine karşı geliştirdikleri tutumlarının
ve bu tutumları etkileyen etmenlerin bilinmesi, derse karşı olumlu tutum geliştirme ve olumsuz tutumların olumlu yönde değiştirilmesi açısmdan önemli
görülmektedir.
Bu

araştımmda öğrencilerin smıf

ve

öğrenim

düzeyi, cinsiyeti,

yaşı,

yerleşim yeri, ailesinin ekonomik dunımu, aıll1e-babanın öğrenim düzeyi ve
mesIeği, anne-babanm çocuğuna karşı tutumu ve dindarlık düzeyi, Din Kültüıii ve Ahlak Bilgisi dersindeki başarısı ve bu dersin öğretmenini sevip sev-

memesi, bu dersin işleniş yöntemi gibi değişkenler bakımmdan öğrencilerin
14
15

Gü!ten Ülgen. Eğitim Psikolojifi. Ankm·a. 1994, s.81.
Dunnuş Ali Özçelik, Eğitim Programları ve Öğretim, ÖSYM Eğitim Yayınlan, Ankara,
1989. s.! 09.
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Mevlüt Kaya ve Aşkın Asan, "Dilli ve Ahlakl Bilgi, Beceri ve Tutum Öğretiminin Etkili
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Din Küıtürü ve Ahlak Bilgisi dersine karşı tutumlarının farklılık gösteri
p

göstermediği incelenmiştir.

Hipotezler
Araştırmanın

hipotezleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olup, bu hipotezler bulgular bölümünde test edilmeye çalışılmıştır.
1. Cinsiyete göre öğrencilerin DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
dersine
karşı tutumlan arasında önemli bir fark yoktur.
2. Sınıf, okul ve yaş düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin DKAB dersine
yönelik
tutum düzeyi düşmektedir.
3. Yerleşim yerine göre, .kırsal kesim öğrencilerinin DKAB dersine
ilişkin
tutumu, şehirlerde yaşayan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumundan
daha olumludur.
4. Ailenin ekonomik durumu yükseldikçe, öğrencilerin DKAB dersine
karşı
tutum düzeyi düşmektedir.
5. Anne ve babanın öğrenim düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin DKAB
dersine
karşı tutum düzeyi düşmektedir.
6. Anne ve babanın mesleğine göre öğrencilerin DKAB dersine karşı
tutumları arasında önemli bir fark yoktur.
7. Anne ve babanın çocuklarına karşı tutumunu demokratik olarak algılay
an
öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumlan, anne-babanın
tutumlarını 0torİter ve ilgisiz olarak algılayan öğrencilerin tutumla
rına göre daha 0lumludur
8. Anne ve babanın dindarlık düzeyi yükseldikçe, öğrencilerin DKAB
dersine
ilişkin tutum düzeyi olumlu yönde artmaktadır.
9. çocuğuna okulda veya okul dışında daha fazla dinı bilgi vermek
isteyen
ailelerin çocuklarının DKAB dersine ilişkin tutumu, istemeyen aileleri
n
çocuklarının DKAB dersine ilişkin tutumuna göre daha
olumludur.
i O. Okulda DKAB dersini almadan önce ailede veya camide din eğitimi
alan
öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu, almaya
n öğrencilerin DKAB
dersine ilişkin tutumundan daha olumludur.
lL. DKAB ders kitaplarını beğenen öğrencilerin DKAB dersine ilişkin
tutumu beğenmeyen öğrencilere göre daha olumludur.
12. DKAB dersinde istediği düzeyde yeterli bir din ve ahlak bilgisi alabildi
ği
görüşünde olan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu
, yeterli bir din
ve ahlak bilgisi alamadığı görüşünde olan öğrencilerin DKAB dersine
iliş
kin tutumuna göre daha olumludur.
13. DKAB dersinde başanh olan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu
,
bu derste başarısız olan öğrencilerin tutumuna göre daha olumludur.

48 / Doç.Dr. Mevliit KAYA

14. Okulda diğer derslerdeki genel başarı düzeyi yiiksek olan öğrencilerin
DKAB dersine ilişkin tutum düzeyi daha yiiksektiL
15. DKAB dersi öğretmenlerini seven öğrencilerin DKAB dersiİıe ait tutumları, DKAB dersi öğretmenlerini sevmeyen öğrencilerin~bu derse ilişkin
tutumlarmdan daha olumludur.
16. DKAB dersi öğretmenlerinin öğrencilere karşı tutumunu demokratik olarak algılayan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumları, öğretmenin tutwıılarını otoriter ve ilgisiz algılayan öğrencilerin tııtumlarına göre daha
olumludur.
17. DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme yöntemini beğenen öğrencilerin
DKAB dersine karşı tutumları, beğenmeyen öğrencilerin tııtumlarına göre
daha olumluduL

i 8. Arkadaşlarının dine karşı tııtuımı olumlu olan öğrencilerin DKAB dersine
karşı tutumları, arkadaşlarının

dine karşı tutuımı olumsuz ve ilgisiz olanla-

ra göre daha olumludur.
19. Televizyondaki dini içerikli programları çoğunlukla izleyen öğrencilerin
DKAB dersine ilişkin tııtumlan, bu programları ara sıra izleyen ve hiç izlemeyen öğrencilere göre daha olumludur.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu araştırıııanın evrenini, Samsun ili ve ilçelerinde bulunan ilköğre
tim ve ortaöğretim okullarında 1998-1999 öğretim yılında kayıtlı bulunan
öğrenciler meydana getirıııektedir.
Araştımıanın örneklemini ise, Samsun ili ve ilçeleri ilköğretim okullarından 381 öğrenci ve ortaöğretim okullarından 563 öğrenci olmak üzere tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen toplam 944 öğrenci oluştıımlUştur. Örneklem
seçiminde, okullarda her sınıf düzeyinden ve yerleşim yeri olarak da büyük
şehir. kasaba ve kırsal kesimden öğrencilerin alınınasına çalışılmıştır.
Öğrencilerden bir kısmı anketteki bazı sonılan cevaplandırmadıkları
için "Bulgular ve Y onımlar" bölümündeki tabloların bazılarında genel toplamlar 944 sayısından daha düşük bulunmuştıır.
Araştımıanın

retim

okullarına

ve

örneklemini oluştııran öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğ
göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

sınıflara

İlkve OrtaöğretimÖğrencilerinin DKAB Dersine Karşı Tııtllnılan.l

İlköğretim Okulları

Samsun 23 Nisan

Sıruf

Sayı

6

43

Bafra Dedeağaç

6

12

Ladik Atatürk

6

41

Tov.:

96

Samsun 23 Nisan

7

97

Bafra Dedeağaç

7

17

Ladik Atatürk

7
Top.:

32
146

Samsun 23 Nisan

8

41

Samsun G.S.Kefeli

8

64

Ladik Atatürk

8

34

Tov.:
G.Top

139
381

Sıruf

Sayı

Samsun N.Kemal L.

9

87

Bafra Anadolu L.

9

Ortaöğretim Okulları

Ladik Cok PrOg.L.

9
Top.:

36
47
170

LO
LO

55

Samsun End.Mes.L.
Bafra Anadolu L.

10

64

Samsun N.Kemal L.

Ladik Akpınar A.Ö.L.
Samsun N.Kemal L.
Samsun End.Mes.L.
BafraL.
Ladik Cok PrOg.L.

LO

34
64

Top.:

217

II
II

48
24

II
II
Top.:

176

G.Top

563

55
49

49
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Bilgi Toplama Araçları
ı. Kişisel Bilgi

Anketi:

Araştırn1aı1ın bağımsız değişkenlerini belirlemek amacıyla hazırlanan
ankette 20 tane kapalı uçlu sonı bulum11akiadır. Ankette öğrencilerin DKAB
dersine karşı tutumunu etkileyebileceği düşünülen ve DKAB dersine ilişkin
tutlım ile ilişkili olabileceği varsayılan 20 bağımsız değişken belirlenmiştir.
Öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumunu etkileyebileceği düşünülen faktörler seçenekli sonı haline getirilerek ankete konulmuştlır. Anketin ön denemesi yapılarak, gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Dersi Tutum Ölçeği:
Araştırmanın bağımlı değişkeni

olan

"öğrencilerin

DKAB dersine

İ

lişkin tutlımu" araştırmacı tarafindan geliştirilen "DKAB Dersi Tutum Ölçeği" ile ölçülmüştür. DKAB Dersi Tutum Ölçeğinin hazırlaıımasında başka

dersler için geliştirilen tlıtum ölçeklerinden yararlaıulmıştır. 17

"DKAB Dersi Tutlun Ölçeği"ni geliştirmek amacıyla önce 64 tutum
maddesi tesbit edilmiştir. Hazırlanan bu listedeki maddelerin DKAB dersine
karşı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin tlıtumunu ne derece ölçebileceği, 1998-1999 öğretim yılı yaz yan yılında "Eğitimde Ölçme ve Değerlendir
me" dersini alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İHihiyat Fakültesi üçüncü sınıf
öğrencilerinden 106 öğrenciye yazılı olarak sonılmuştur. Öğrenciler her maddeyi DKAB dersine karşı tlıtumu "iyi ölçer", "kısmen ölçer", "ölçemez" ve
"kararsızım" seçeneklerinden biriııı işaretleyerek görüşlerini belirtmişlerdir.
Her maddenin frekansları ve yüzdeleri bulunmuştlır. "İyi ölçer" ve "ölçer"
seçeneklerinin yüzde toplamı %90'mn üzerinde olan maddeler seçilerek 45
maddelik yeni bir taslak "DKAB Dersi Tutum Ölçeği" listesi oluştunılmuştur.
Hazırlanan 24 olumlu ve 21 olumsuz toplam 45 maddelik taslak
"DKAB Dersi Tutlım Ölçeği" ilköğretim ve ortaöğretin1den örneklem olarak
alınan 944 öğrenciye uygulanmıştır. Her bir madde, 'Xesinlikle katılıyonım,
Katılıyonım, Kararsızım, Katılmıyonım, Kesinlikle katılmıyonım" şeklinde
Likert tipi eşit aralıklı ölçek üzerinde cevaplandınlmıştır.

"DKAB Dersi Tutuın Ölçeği"ne öğrencilerin verdiği cevapların puolumlu maddelerde "Kesinlikle katılıyonım" seçeneğine 5,

anlanmasında
17

~.-.-.'

Petek Aşkar, "Matematik Dersine Yönelik Tutuınu Ölçen Likert Tipi Bir Ölçeğin Geliştiril
mesi" Eğitim ve Bilim Dergisi, Ciltll, 8ayl:62, TED Yayını, Ankara, 1986, 8.35: Giray
Berberoğlu, "Kimyaya İlişkin Tutumlann Ölçülmesi". Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt:l4. Sa)"1:76, TED YayılU, Ankara, 1990, s.23-25; Petek Aşkar, H.Yavuz, M.Köksal, "Bilgisayar
Destekli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği" 1:-gitim ve Bilim Dergisi, Ciltl5, Sayl:81, TED
Yayım, Ankara, 1991,3.32; Nilgün Köklü, "Araştınmiya Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi" Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt:16, 8a)'I:86, TED Yayını, Ankara, 1992, s.34-36;
Nilgün Köklü, -'Bir İstatistik Tutuın Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği" Eğitim ve Bilim
Dergisi, Cilt18, Sayl:93, TED Yayıııı, Ankara, 1994, s.44--45.
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"Katılıyonun" seçeneğine 4. "Kararsızım" seçeneğine 3, "Katılnuyorum"
seçeneğine

2 ve "Kesinlikle katılmıyorum" seçeneğine 1 puan verilmiştir.
Olumsuz maddelerde ise puanlama olumlu maddelerin ters yönünde yapıl
mıştır. Öğrencinin her maddeden aldığı puanların toplamı, onun DKAB dersİ
neilişkin toplam tutum puaıulli ortaya çıkarmıştır.

SPSS bilgisayar istatistik paket progranunda öğrencilerin ölçeğe verdikleri cevaplar değerlendirilmiş; madde puanları ile toplam puan korelasyonu
bulunmuş ve faktör analizi yapılmıştır. Madde puanları ile toplam puan
korelasyon katsayısı ve faktör analizinde 1. Faktör yükü yüksek bulunan 20
adet madde (llolumlu ve 9 olumsuz madde) seçilerek araştırmallin verilerini
veren "DKAB Dersi Tutum Ölçeği" oluşturulmuştur.
"DKAB Dersi Tutum Ölçeği"nden alınabilen en yüksek puaıı
(20x5= 100), en düşük puan ise (20xl =20)' dir.
"DKAB Dersi Tutum Ölçeği" maddelerinin madde-toplam puan
korelasyon katsayıları ve birinci faktör yükleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Din Kiiltürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Dersi
Tutum Ölçeği Maddeleri
1. DKAB çok sevdiğim bir derstir.
2. DKAB ders kitaolamu ilgiyle okurum.
3. DKAB ders konulaı:ım okumak benim için zevkli bir iştir.
4. DKAB dersi konularun öğrel1llleye merak duvmaın.
5. DKAB dersi benim icin gereksizdir.
6. DKAB dersi benim için ilgi çekici değildir.
7. DKAB dersi ile ilgili daha çok şey öğrenmek isterinı.
8. DKAB dersi ile il.gili ödevleri yapmak bana zevk verir.
9. DKAB dersi konularını çalışırken zamanım zevkli geçer.
10. DKAB dersi konularını öğrenmek bana güven verir.
11. DKAB dersi seçmeli olsa, bu dersi seçmem.
12. DKAB dersi, beninı için sıkıcı bir derstir.
13. DKAB dersinde mutlu olamam.
14. DKAB dersinden hoşlanmm.
15. DKAB dersine ayrılan ders saatlerinin fazla olmasını isterim.
16.DKAB dersine çalışmak hoşuma gitmez.
17. DKAB dersine çok önem veririm.
18. DKAB dersine girmekten hiç zevk aImam.
19. DKAB dersinde derse katılmaktan mutluluk duyarım.
20. DKAB dersleri genellikle bıktıncı olur.

1.Fak.

M.-P.

Yükü

KoreL.
0.71
0.62

0.71
0.62
0.63
0.51
0.58
0.68
0.60
0.66
0.65
0.62
0.63
0.76
0.69
0.68
0.65
0.69
0.69
0.69
0.67
0.66

0.63
0.52
0.58
0.68
0.60
0.66
0.65
0.62
0.63
0.76
0.69
0.67
0.66
0.68
0.69
0.68
0.66
0.66
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Tabloda görüldüğü gibi, "DKAB Dersi Tutum Ölçeği" maddelerinin
birinci faktör yükleri 0.51-0.76 arasında; maddelerin puanlan ileölçeğin toplam puanı arasında bulunan korelasyon katsayılan ise 0.52-0.76 arasında değişmektedir. Ayrıca, faktör analizinde ölçeğin birinci faktöJle açıklanabilen
varyans oranı %42.86, birinci faktör özdeğeri (eigenvalues) 8.57, ölçeğin
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0.95 ve Bartlett test değeri 8493.10 olarak
bulunmuştur.

"DKAB Dersi Tutum Ölçeği" puanları üzerinde yapılan faktör analizi
sonucu, maddelerin faktör yüklerinin birinci faktörde toplanması ve yüksek
olması; madde puanları ile toplam tutum puanı arasında korelasyon katsayıla
rının önemli düzeyde yüksek bulunması "DKAB Dersi Tutum Ölçeği"nin
geçerlik özelliğine sahip olduğunu göstermektedir. Ölçekteki her bir maddenin öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumunu ölçebildiği, dolayısıyla hazır
lanaıı ölçeğin amacına hizmet ettiği ve geçerli olduğu söylenebilir. Ölçekteki
tutum maddelerinin faktör analizi sonucu birinci faktör ile açıklanan varyans
oranının %42.86 olarak bulunması, "DKABDersi Tutuın Ölçeği"nin tek boyutlu bir ölçek olduğunun da göstergesidir.
"DKAB Dersi Tutum Ölçeği"nin Cronbach Alpha güvenlik katsayısı
0.93, tek ve çift maddelerin test-yarı test güvenirlik katsayısı 0.89, ölçeğin ilk
ve son yansına ait test-yan test güvenirlik katsayısı ise 0.86 olarak bulunmuştur. Test-yan test güvenirlik katsayılarından, testin bütününe ait güvenirlik katsayısı (Spearman-Brown formülü r = 2ry / l+r y ile) 0.89 olarak ortaya
çıkmıştır. Çeşitli yollardan elde edilen güvenirlik katsayılarının yüksek olması, DKAB Dersi Tutum Ölçeğinin güvenilir olduğunu göstennektedir.
Bilgilerin

Toplanması

Araştıroıanın bilgilerini toplamak aınacı ile hazırlanan "Kişisel Bilgi
Anketi" ve "DKAB Dersi Tutum Ölçeği" ilköğretim ve ortaöğretim öğrencile
rine 1999 yılı Mayıs ayı içinde uygularulllştır. Anketler Saınsun merkez 0kullannda araştırmacının bizzat kendisi tarafindan, Bafra ve Ladik ilçelerindeki okullarda ise DKAB öğretmeni olmayan farklı branştan iki öğretmen
tarafindan uygulanmıştır. Anketlerin bir sınıfta uygulanması yaklaşık 15-20
dakika almıştır.

Bilgilerin Analizi
"Kişisel Bilgi Anketi" ve "DKAB Dersi Tutum Ölçeği" yoluyla topbilgiler SPSS bilgisayar istatistiksel paket prograınında işlenmiş ve
istatistiksel analizleri yapılmıştır.
laııan

Bilgilerin analizinde, bağımsız değişkenlere göre öğrencilerin DKAB
dersine ilişkin tutumlan incelenıniştir. Bağımsız değişken gmplarırıa düşen
öğrencilerin sayıları (N), toplaın gmp içindeki yüzdeleri (%), gmplara düşen
öğrencilerin DKAB dersi tutum puan ortalaınası (x) ve standart sapmaları (S)
hesaplanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde varyaııs analizi (ANOVA-F
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Testi) ve t-testi

kullanılmıştır.

Çoklu

karşılaştınnalarda
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ise Scheffe testinden

yararlanılmiştır.

Hipotezlerin test edilmesinde en çok 0.05 hata payı kabul edilmiştir.
Önemlilik düzeyleri 0.05'den büyük bulunduğu dununlarda, bu sonuçlar da
(p<0.01) veya (p<O.OOl) olarak gösterilmiştir.
Bilgilerin istatistiksel analizi sonucu elde edilen sonuçlar "Bulgular ve
Yorumlar" bölümünde tablolaştınlarak verilmiştir.
BULGULAR ve YORUMLAR
Bu bölümde, araştınnada elde edilen bulgular
dayalı olarak bazı yorumlar yapılmıştır.

sunulmuş

ve bunlara

ı. Cinsiyete Göre Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları

Tablo-I: Cinsiyete Göre Öğrencilerin
DKAB Dersi Tutımı Puanlarınm İstatistiksel Analizi
Cinsiyet
N
%
SD
t
X
S
P
1. Erkek
582 62.6 77.4 15.1
2. Kız
348 37.4 75.5 15.1 928 1.87
p>0.05
Genel Toplam
Önemsiz
930 100.0 76.7 15.1

.

Anket uygulanan öğrencilerin %62.6'sı erkek, %37.4'ü kız öğrenci
dir. Kız öğrencilerin DKAB dersine karşı tuuım puan ortalaması (X=75.5),
erkek öğrencilerin uıtum puanlarının ortalaması ise (X=77.4) olarak bulunmuşuır. Kız ve erkek öğrencilerin DKAB dersi uıuıınpnanları ortalaması
arasında t-testi sonucu (p>0.05) düzeyinde önemli bir fark görülmemiştir.
Dolayısıyla, "Cinsiyete göre öğrencilerin DKAB dersine karşı tutum/an at{lsznda önemli birfark yoktur" hipotezi kabul edilmektedir.
Cinsiyet bakımından, ilköğretim ve ortaöğretim kız ve erkek öğrenci
lerinin DKAB dersine karşı tuuımlarında bir farklılaşma olmadığı göri.ilmektedir. Cinsiyet değişkeninin, öğrencilerin DKAB dersine yönelik tnuınııı üzerinde bir etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.
2. Okul, Sınıf ve Yaş Düzeylerine Göre Öğrencilerin
DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-2: Oku/ Düzeylerine Göre Öğrenci/erin
DKAB Denıi Tutum Puanlanmn İstatistiksel Analizi
Okul Düzeyi
N
%
X
SD
S
t
P
1. İlköğretim
381 40.4 78.6 14.3
2. Ortaöğretim
563 59.6 75.2 15.7 942 3.36 p<O.Ol
Genel Toplam 944 100.0 76.6 15.2
Önemli
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öğretim

Anket uygulanan öğrencilerin %40A 'ünü
(lise) öğrencileri oluşturmuştur.

ilköğretim, %59.6'sını orta-

İlköğretim öğrencilerinin DKAB dersine ilişkin tutum puan
ortalaması (X=78.6), ortaöğretim öğrencilerinin tutum puan ortalam
eısından (X=75.2)
daha yüksek olarak bulunmuştur. İlköğretim ve ortaöğretim öğrenci
lerinin

DKAB dersi tutum puan ortalamalan
olduğu görülmüştür.

arasındaki farkın

t-testi sonucu önemli

İlköğretim öğrencilerine göre ortaöğretim öğrencilerinin DKAB
dersine karşı tutum düzeyinin düşmesinin birçok nedeni bulunınaktadır
. Bu nedenlerin birinin "din" kurumuna karşı yapılan olumsuz propagandala
nn olması, değişik basın-yayın yoluyla gençlerin bu iletişimI
e etkileşmesidir. Lise
çağındaki öğrenciler, yaşantılan sonucu kendi kişilikl
erine uygun bir felsefe
ve düşünce sistemi oluşturur. Felsefi düşüncenin önemli bir kısmı,
siyası ve
dilli tutumdur. Kişilik yapısının belirginleşmesi ile "din" kurumuna ve
dolayı
sıyla DKAB dersine karşı gelişen olumlu ya da oluınsu
z yöndeki tutumun
gücü de artar.
Tablo-3: SmifDüzeylerine Göre Öğrenci/erin DKAB Dersi Tutum Puanla
rznın İstatistiksel Analiz i
Sınıf Düzeyi
N
%
X
S
1 2 3 4 5 6
1. İlköğretim 6
96
lO.2
76.0 15.8
- - - - 2. İlköğretim 7
146
15.5
81.3 12.5 - - * *
3. İlköğretim 8
139
14.7
77.6 14.8 - - - 4. Ortaöğretim 9
170
18.0
79.6 14.2 - - * *
5. Ortaöğretim LO
217
23.0
73.6 16.2 - * - *
6. Ortaöğretim 11
176
18.6
73.0 15.5 - * - * Genel Toplam
944
100.0 76.6 15.2
S.D.=5/983 F=8.19
p<O.OOl
Önemli
*p<0.05

Tablo-3 'de, anket uygulanan öğrencilerin %10.2'si ilköğretim
%15.5'i 7.sınıf, %14.7'si 8.sınıfla, %18'i ortaöğretiın 9.sınıf, %23'ü
ve %18.6'sı lL.sınıfla bulunmaktadır.

6.sınıf,

IO.sınıf

Sınıf düzeyleri bakımından öğrencilerin DKAB dersine
ilişkin
tumlarının değişip değişmediğine varyans analizi ile
bakılmış

tuve (p<O.OOI)
düzeyinde ortalamalar arasında önemli bir fark ortaya çıkmıştır. Çoklu
karşı
laştırmada, ortalamalar arasındaki farkın ilköğretim 7. sınıf
ile ortaöğretim 10.
ve lL.sınıflar arasında, aynca ortaöğretim 9.sınıf ile ortaöğretim
10. ve
11.sınıflar arasında önemli olduğu anlaşılmıştır. Ortaöğretim
10 ve
ll.sınıflarda öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutum
düzeylerinin düştüğü
görülmektedir .
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Tahlo-..f.: Yaş Düzeylerine Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tut1lln Puanla
rınm
İstatistiksel Analiz i
ı.

Yaş Düzeyleri
11-12 yaş

N

%

X

S

85

9.0

76.8

15.7

1 2

2. 13-14 yaş

248

26.3

79.0

13.9

3.15-16vaş

283

30.0

78.9

14.0

4. 17-18

292

30.9

72.5

16.1

36

3.8

74.0

18.3

944

100.0

76.6

15.2

yaş

5. 18 yaş ve büyük
Genel Toplam
S.D.=4/939

F=9.08

p<O.OOl

Önemli

3 4

5

- - - - * - * - *
*
- - - *p<0.05

Tablo-4 'de yaş düzeylerine göre öğrencilerin %9 'u 11-12 yaş,
%26.3 'ü 13-14 yaş, %30.9 'u 17-18 yaş ve %3.8'i 18 yaş ve üstünde
dağılım

göstermiştir.

17-18
tur.

Öğrencilerin DKAB dersi tutum puanları ortalamaları arasındaki
fark,
grubu ile 13-14 yaş ve 15-16 yaş grubu arasında önemli bulunmuş

yaş

Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4 'deki veriler birlikte ele alındığında "SImj,' okul ve yaş düzeyi yükseldikçe öğrencilerin DKAB dersine yönelik
tutum
düzeyi düşmektedir" şeIdinde düzenlenen hipotezin büyiik ölçüde doğrula
ndı
ğı görülmektedir.
Bu araştınnada, ilköğretimden ortaöğretiıne doğru öğrencilerin sınıf
ve yaş düzeyleri yükseldikçe öğrencilerin DKAB dersine yönelik tutum
puan
ortalamalarının düşmesi ile başka bir araştırmada öğrenci
lerin matematik ve
fen derslerine karşı tutumlarının ilkokul 5.sınıftan lise ve dengi okullar
ın son
sınıflarına doğru sürekli olarak olumsuz yönde değişme
sinin gözlenmesi benzerlik göstermektedir. 18
Gerek okul ve sınıf düzeyi, gerekse yaş düzeylerine göre öğrencilerin
DKAB dersine karşı tutumlarının olumsuz yönde değişmesinde, lise yılların
da
soyut ve eleştirel düşünceye geçişin, arkadaş, kitle iletişim araçları ve
eğitim
gibi değişkenlerin etkisinin olduğu düşünülebilir.

18

Yaşar Baykul, ilkokul Beşiııci Smıftaıı Lise ve Deııgi Okullar m SOIl
Smıjlarma Kadar

ıl1atematik ve Fen DersleriııeKarşı Tulwııda Gürülen Değişme
ler J'e Öğrenci Seçme S11Ia-

J'l1Idaki Baran ile ilişkili Olduğu Düşüııüleıı BaZi Faktörler,
1990. s.42.

ÖSYM YayIlU, Ankara,
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3. Yerleşim Yerine Göre Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı
Tutumları

Tablo-5: Yerleşim Yerine Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tııtum Puanlarının
İstatistiksel Analizi
Yerleşim Yeri

N
183

%

X

S

19.4

79.1

14.9

283
475

30.1

73.0

15.7

*

3. Şehir-İl

50.5

77.8

14.7

-

Genel Toolam

941

100.0

76.6

15.2

ı.

Köy

2. Kasaba-İlçe

1

2
*

3

*

*

S.D.=2/983 F=1L.98
u<O.OOl Önemli
*0<0.05
Yerleşim yerine göre .öğrencilerin %19.4'ü köylerde, %30.1'i kasabalarda ve %SO,S'i şehirlerde hayatının çoğunluğunu geçirdiği Tablo-S'de
görülmektedir.
Hayatının çoğunluğunu geçirdiği yerleşim

yerine göre, öğrencilerin
tutum1anmn farklılaştığı varyans analizi sonucundan
anlaşılmaktadır. Yerleşim yerine göre en düşük tutum puan ortalamasına sahip
olarak kasabalarda yaşayan öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumu, köy ve
şehirlerde yaşayaıı öğrencilerin DKAB dersine karş1 olan tutum puanı orta1amasından farklılık göstermektedir.
Elde edilen bu sonuçlar, "Yerleşim yerine göre. kırsal kesim öğrenci
lerinin DKAB dersine ilişkin tutumu. şehirlerde yaşayan öğrencilerin DKAB
dersine ilişkin tutumundan daha olumludur." hipotezini kısmen doğrulamak
tadır. Kasabalarda yaşayan öğrencilerin DK.AB dersine karşı tutumunun, şe
hirlerde yaşayan öğrencilerin tutumundan düşük bulunması ilginç bir sonuç
olarak görülmektedir. Araştmnada elde edilen bu sonucun, bu konuda yapıla
cak başka araştırma sonuçlan ile birlikte değerlendirilmesi daha sağlıklı yargılar ortaya çıkarabilir.
DKAB dersine

karşı

4. Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Öğrencilerin
DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-6: Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum
Puanlarının İstatistiksel Analizi

2. Orta

N
90
816

3.Düşük

33

Ekonomik. Durum
1.Yüksek

Genel Toolam
S.D.= 2/936

%

9.6

X
75.2

S
16.7

86.9

76.7

14.9

3.5

74.3

19.5

939 100.0 76.6
15.2
F= 0.88 0>0.05 önemsiz

Öğrencilerin %9.6'S1 kendi a1g1lamalarına göre ailelerinin ekonomik
durumunu yüksek, %86.9'u orta ve %3.S'i düşük olarak görmektedir.

· İlk ve OrtaöğretimÖğrencilerinin DKAB Dersine Karşı Tl/tıll/dan ,
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Ailenin ekon'omik durumunu yüksek, orta ve düşük olarak algılayan
nKAB dersine ilişkin tutumlan arasmda varyans analizi sonucu
önemli bir fark görülmemiştir. Bu sonuca göre, "Ailenin ekonomik durumu
yükseldikçe. öğrencilerin DKAB dersine karşı tutum düzeyi düşmektedir"
hipotezi doğrulanmamaktadır.
Ekonomik durum ile din değişkenleri arasmda bazı araştınnalarda bir
ilişki olduğu gözlenmektedir.!9 Ekonomik durum farklılıklarının bu araştır
mada öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumunda önemli bir fark ortaya çı
kannamış olması, üniversite öğrencilerinin dinl tutumlar! ile ilgili başka bazı
2o
araştınna sonuçlanyla benzerlik göstennektedir.
öğrencilerin

5. Anne ve Babanın Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin DK.AB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-7: Annenin Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum
Puanlarının İstatistiksel Analizi
%
1 2 3 4 5
Annenin Öğreninu
N
X
S
1. İlkokula gitmemiş 125
- - * *
13.4 79.0 15.2
2. İlkokul
52.6 77.3 14.6 491
- * - 3. Ortaokul
114 12.2 76.0 13.7 - 4. Lise
141
15.1 73.0 16.5 * * 5. Yüksekokul
71.5 18.2 * - - 63
6.7
Genel Toplam
934 100.0 76.6 15.3
S.D.=4/929 F=5.23
p<O.OO1
Önemli
*0<0.05

..

Tablo-7'deki sayısal bilgilere göre, öğrencilerin annelerinin %13.4'ü
ilkokula gitmemiş, %52.6'sı ilkokul mezunu, %12.2'si ortaokul mezunu,
% i 5. i ' i lise ve %6.7'si yüksekokul mezunu olduğu görülmektedir.
Annenin öğrenim durumuna göre, öğrencilerin DKAB dersi tutum
puan ortalamalan arasında varyans analizi sonucu (p<O.00 I) düzeyinde önemli bir fark bulunmuştur. Annesi lise ve yüksekokul mezunu olan öğrenci
ler ile annesi ilkokula gitmemiş olan, aynca anııesi lise mezunu olan öğrenci-

Erdoğan Fırat, Üııiversite Öğreııcilerimle AYalı İııaııcı ve Dili Duygusu (Yayınlanmamış
Dakiara Tezi), A.Ü. İlahiyat Fakiiltesi, Ankara 1977, s.81; Kayhan Mutlu, "Bir Dindarlık ÖLçeği" İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt3, SayıA, Ankara, 1989, s.197; M.Emin Kökiaş,
Türkiye'de Dini Hayat, İşaret Yayınları, İstanbul, 1993, s.97: N.Voltan Acar ve diğ. "Bireylerin Dindarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İnceleıunesi" Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakiUtesi Dergisi, Sayı: 12, Ankara, 1996, s.50.
20 Suat Anar, "Üniversite Öğrencilerinin Bazı Özellikleriyle Değerleri Üzerine Bir Araştırma"
Uluslararası Terörizmve Geııçlik Sempozyumu, (24-26 Nisan1985), Cumhuriyet Üniversitesi Yayınlan, Sivas, 1986, s.141; Kaya, a.g.e., s.122.
19
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ler ile annesi ilkokul mezunu olan öğrencilerin DKAB dersi tutUln puan ortalamaları arasındaki fark önemli görülmüştür.
Tablo-8: Babanın Öğrenim Durumuna Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum
. Puanlarının İstatistiksel Analizi
1 2 3 4 5
Babanın Öğrenimi
%
N
X
S
1. İlkokula gitmemiş

30

3.2

78.2

13.7

2. İlkokul

315

33.8

78.9

14.6

3. Ortaokul

193

20.7

77.3

13.2

4. Lise

236

25.4

75.6

14.9

5. Yüksekokul

157

16.9

72.5

18.5

Genel Toplam

931

100.0

76.6

15.2

S.D.=4/926

D<O.OOl

F=5.13

Önemli

- - - - - - * -

-

*
-

*D<0.05

Anket uygulanan öğrencilerin babalanrun %3.2'si ilkokula gitmemiş,
%33.8'i ilkokul, %20.7'si ortaokul, %25.4'ü lise ve %16.9'u yüksekokul meıunudur.

Babaınn öğrenim durumuna göre öğrencilerin DKAB dersine ilişkin
tutum düzeyi, babanın öğrenim düzeyi yükseldikçe düşmektedir. Babası yüksekokul mezunu olan öğrenciler ile babası ilkokul menmu olan öğrencilerin
DKAB dersi tutum puan ortalaınaları arasındaki fark önemli görülmektedir.
Tablo-7 ve Tablo-8'de gÖriüen aııne-babanın öğrenim düzeyi ile ilgili
sonuçlar, "Anne ve babanın öğrenim düzeyi yükseldikçe. öğrencilerin DKAB
dersine karşı tutum düzeyi düşmektedir." hipotezini kısmen doğrulamaktadır.
Bu konuda yapılan araştınnaların önemli bir kısmında, aııne-babaıun
öğrenim durumu ile dini inanç ve tutumlar arasında, bu araştınnanın hipotezi
doğrultusunda bir ilişki göriihnüştür.21 Yükseköğrenimli aııne-babaların dini
tutumlarının düşük düzeyde öğrenimli olanlara göre dalıa olumsuz görülmesinden hareketle, yükseköğrenimli anne-babalar çocuklarının DKAB dersine
karşı tutumUl1U da olumsuz yönde etkilemiş olduğu söylenebilir.

Kaya, a.g.e.. ss.125-128.
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. 6. Ann e ve Babanın Mesleğine Gö
re Öğrencilerin
DKAB Dersine Karşı Tutıimları
Tablo-9: Annenin Mesleğine Göre
Öğrencilerin DK AB Dersi Tut
wn Puanlarının İstatistiksel Analizi
Annenin Meslelti
1. Memur
2. İşçi

N

%

X

79
46

8.5

71.6

17.3

4.9

74A

3. Çiftçi

14.9

21

2.3

83.3

4. Serbest mes lek

12.5

15

1.6

77.2

ISA

760

81.5

76.9

15.0

12

1.3
100 .0

81.4

13.0

76.6

15.2

5. Ev kadını
6.

Başka

Genel Toolam
S.D.=5/927 F=3 .04

933

0>0.05

S

Önemsiz

Örneklem olarak alınan öğrencil
erin annelerinin çoğunluğunun
(%81.5) ev kadını olduğu görülmekte
dir. Annelerinin mesleğine göre öğre
n
cilerin DKAB dersine karşı tutumla
n arasında önemli bir fark görtilmemİşt
İr.
Tablo-lO: Babanın Mesleğine Göre
Öğrencilerin DKAB Dersi Tutu
m Puanlanm n İstatistikselAnalizi
BabanınMesleği

N

%

1. Memur

258

2. İşçi

27.6

X
75.2

16.3

250

26.7

78.1

3. Ciftci

14.3

78

8.3

77.7

13.8

294

31.5

OA

76.3
84.5

-15.6

4

4. Serbest meslek
5. İşsiz
6.

Başka

5.5

51

Genel Toplam
S.D.=5/929

S

F=1.31

5.5
75.2 14.0
100.0 76.6 15.2
0>0.05
Önemsiz

935

Öğrencilerin babalarının %31.5'
i serbest meslek, %27.6'sı memur,
%26.7'si işçi ve %8.3'ü çiftçidir.
Babalarının mesleğine göre
öğrencilerin
DKAB dersine ilişkin tutumlannın
varyans analizi sonucu (p>O.Oj) değİ

dİği görülmüştür.

şme

Tablo-9 ve Tablo-lO'da görülen,
anne-babanın mesleği bak
ımından
tutumlan ile ilgili sonuçlar, "Anne
ve babaDKAB dersine karşı tutumları ara
sında önemli birf ark yoktur." şeklinde kur
ulan hipotezi doğrulamaktadır.
Bu araştınna sonuçlarına göre, ann
e-babanın mesleği ile öğrencil
erin
DKAB dersine karşı tutumlan aras
ında önemli bir ilişkİ olmadı
ğı ortaya çıköğrencilerin pK AB dersine
karşı
nın mesleğine göre öğrencil
erin

60

i

Doç.Dr. Mevlilt KAYA

maktadır. Anne-babaıim farklı

dersine

karşı

mesleklerden
tutumu üzerinde önemli bir etkisi

olmasıııııı, çocukların
olmadığı

DKAB
ileri sürülebilir.

7. Anne ve Babanın Tutumuna Göre Öğrencilerin DKAB-Dersine Karşı
Tutumları

Tablo-ll: Annenin Tutumuna Göre Öğrenci/erin DKAB Dersi Tutum Puanlarz11ln !s·tatistiksel Analizi
Annenin Tutmnu
%
1 2 3 4
N
X
S
1. Otoriter
84
9.0
78.8 13.6
- * *
2. Demokratik
- *
806
86.1 76.9 14.9 3. İlgisiz
12
1.3
65.3 19.1 * 4. Başka
34
3.6
68.4 20.2 * * Genel Toplam
936 100.0 76.6 15.2
S.D.=3/932 F=6.36
Önemli
*D<0.05
0<0.001
Öğrencilerin %86.1 'i annelerinin kendilerine karşı tutumunu demokratik, %9'u otoriter ve %1.3 'ü ilgisiz olarak algılamıştır.
Öğrencilerin a11l1elerinin kendilerine karşı olan tutumlarını algılayışı
na göre, DKAB dersine ilişkin tutumları arasında varyans analizi sonucu önemli bir fark görülmüştür. Bu farkın ilgisiz arıne tutumu ile otoriter amıe
tutumu arasında olduğu aıılaşılmaktadır.

Tablo-l2: Babanm Tutumuna Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tufımı Puanlarmm İstatistikselAnalizi
Babanın Tutumu
%
N
X
S
1. Otoriter
86
9.3
76.7 15.6
2. Deınokratik
780
84.7 77.1 14.8
3. İlgisiz
30
74.2 15.2
3.3
4. Başka
25
2.7
70.5 17.8
Genel Toplam
921 100.0 76.8 15.0
S.D.=3/917 F=1.88
p>0.05 Önemsiz
Öğrencilerin %84.7'si kendilerine karşı babalarının tutumunu demokratik, %9.3' ü otoriter ve %3.3 'ü ilgisiz olarak algılamıştır.
Babalarının kendilerine karşı tutumlarını algılayışına göre öğrencile
rin DKAB dersi tutum puanları ortalamaları arasındaki fark varyans analizi
sonucu önemsiz bulunmuştur.

Tablo-ll ve Tablo-12' deki sonuçlara göre "Anne ve babanzn çocuklarzna karşı tutumunu demokratik olarak algılayan öğrencilerin DKAB dersine
ilişkin tutumlarz. anne-babanın tutumlarznı otoriter ve ilgisiz olarak algilayalı

İlkveOrtaöğretimÖğreııcilerİIIİII DKAB Dersİııe Karşı Tutumlc
m':

öğrencilerin

zin

tutuml anna göre daha olumludur."

doğnılanmadığı göıiilmektedir.

şeklinde
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ifade edilen hipote-

Babanın tutumu na göre öğrencilerin DKAB
ortalaması ilgisiz tutuında düşük olmakl a birlikte,

dersine ilişkin tutum puan
istatistiksel anlamda fark
önemli görülmemiştir. Öğrencilerin DKAB dersine karşı tutum puan
ortalaması en düşük (X=65.3) olarak ilgisiz tutıuna sahip
olan annelerin çocukların
da olduğu görülmüştür. Annenin çocuğuna karşı ilgisiz davranması
çocuğun
davranışlan üzerinde olumsuz yönde etkili olmaktadır.
Anne-babanın ilgisiz
tutumu, diğer kişilik özelliklerini olumsuz etkilediği gibi, öğrencilerin
DKAB
dersine ilişkin tutum düzeyinin de düşmesine neden olmaktadır.
8. Anne ve Babanın Dindarlığına Göre Öğrencilerin
DKA,B Dersin e Karşı Tutumları
Tablo-13: Annenin Dindarlzğma Göre Öğrenci/erin DKAB Dersi Tutwn
Pıı
anlarm m İstatistikselAnalizi
Annenin Dindarlığı
N
%
X
S
1 2 3
1. Çok dindar
406 44.4 81.0 14.2
* *
2. Biraz dindar
485 53.1 73.6 14.8
*
*
3. Dindar değil
23
2.5
65.9 19.6 * *
Genel Toplam 914 100.0 76.7 15.2
"'
S.D.=2/911 F=34.1
1
p<O.OOl Önemli
*p<0.05
Öğrencilerin %44.4' ü annelerinin çok dindar olduğunu, %53.
l'j biraz
dindar olduğunu, %2.5'i de dindar olmadığını ifade etmiştir.
Annelerinin çok dindar olduğunu ifade eden öğrencilerin DKAB dersi
tutum puan ortalaması (X=81), annelerinin biraz dindar olduğunu
belirten
öğrencilerin ortalaması (X=73.6) ve annelerinin dindar
olmadığını belirten
öğrencilerin ortalaması da (X=65.9) olarak bulunmuştur.
Annenin dindarlık düzeyi bakımmdan öğrencilerin DKAB dersi tutum
puan ortalamalan arasındaki farkların varyans analizi sonucu (p<O. 001)
düzeyinde önemli olduğu göıiilmüştür.
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Tablo-14: Babanın Dindarlığına Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tutwn Puanlarının İstatistiksel Analizi
Babanın Dindarlığı
%
N
X
S
1 2 3
1. Cok dindar
328 36.4 81.9 13.8
* :::
2. Biraz dindar
523
58.0 74.6 14.5 *
*
3. Dindar değil
50
5.6
64.3 19.2 * *
Genel Toolam 901 100.0 76.7 15.2
S.D.=2/898 F=44.94
Önemli
0<0.001
*0<0.05
Öğrencilere göre, babalarının %36.4'ü çok dindar, %58'i biraz dindar,
%5.6'sl da dindar değildir.
Babanın dindarlık

düzeyine göre, öğrencilerin DKAB dersine karşı
Babas111ln çok dindar olduğunu ifade eden öğrenc,ile
rin DKAB dersi tutum puan ortalaması(X=81.9), babas111ln biraz dindar olduğıınu ifade edenlerin ortalaması (X=74.6), babasının dindar olmadığını belirten öğrencilerin ortalaması ise (X=64.3) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin
DKAB dersi tutum puan ortalaması arasındaki farkın önemli olup olmadığına
varyans analizi ile bakıImış ve üç grubun ortalamasının birbirinden farklı oltutumları incelenmiştir.

duğu görülmüştür.

Tablo-U ve Tablo-14'deki anne-babanın dindarlık düzeyi ile ilgili
sonuçlara bakıldığında "Anne ve babanın dindarlık düzeyi }'iikseldikçe öğren
cilerin DKAB dersine ilişkin tutwn düzeyi olumlu yönde artmaktadır." hipotezinin doğmlandığı görülmektedir.
İslam Dininde evlenecek eşlerde aranan özelliklerden önemli birisi
dindarlıktır.

Hz.Muhammed, "Kadın dört özelliği için nikahlanır; malı, soyu,
güzelliği ve dini için. Sen dindar olanı seç. ,,22 buyurmaktadır. Anne-babanın
dindarlık dummu, çocuklarının dindarlık özelliğini de etkilemektedir. A11l1ebabanın dindarlık düzeyi ileçocuklarının dinı tutum düzeyi arasında bir İlişki
olduğu gibi,23 anne-babanın dindarlık düzeyi ile öğrencilerin DKAB dersine
karşı tutumları arasında da önemli bir pozitif ilişki bulwııuaktadır.

22

23

B ulıari, Nikalz, 15.
Kaya. a.g.e.. s.237.
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9. Ailenin çocuğuna Dinı Bilgi Verme k İsteyip İstememesine Göre
Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-15: Ailenin çocuğuna Okıtlda ve Okıtl Dışmda
Daha Fazla Bilgi Vermek İsteyip İstememesine Göre Öğrenci/erin
DKAB Dersi Tutum Puanlarının İstatistiksel Analizi
ı.

. Secenek
Evet, ister

2.

Hayır,

N

%

564

60.2

istemez
3. Bilmiyor

69
304

7.4
32.4

Genel Tonlam

937

X
81.2

13.1

59.7

16.6

72.1
100.0 76.7
n<O.OOI Önemli

14.3

S

1 2

3

* *
*
*
* *

15.2

S.D.=2/934 F=100.51
*n<0.05
Öğrencilerin %60.2 'si ailelerinin okulda ve okul dışında kendile
rine
daha fazla dinı bilgi vem1ek isteyeceğini, %7.4'ü ailelerinin kendile
rine okulda ve okul dışında daha fazla dinı bilgi vermek istemeyeceğini, öğrenci
lerin
%32.4 'ü de bu konuda ailelerinin fikirlerini bilmediğini ve kararsız
olduğunu
ifade etmiştir.

Ailelerin çocuklarına daha fazla din eğitimi verınek isteyip istememelerine göre, öğrencilerin DKAB dersi tutum puan ortalamaları
arasmda
varyans analizi sonucu (p<0. 001) düzeyinde önemli fark görtHmüşti.ir.
Öğren
cilerin DKAB dersi tutı1m puanı ortalaması en yüksek (X=81.2) olarak
çocuğuna daha fazla din eğitimi vem1ek isteyen ailelerd
e, en düşük ortalama
(X=59.7) ise çocuğuna daha fazla din eğitimi vennek istemeyen aileleri
n öğ
rencilerinde ortaya çıkmıştır.
Elde edilen sonuçlar, "Ailenin çocuğuna okıtlda veya okıtl dışında daha fazla dinı bilgi vermek isteyen aileler inçocu klarmm DKAB dersine
ilişkin
tutumu, istemeyen ailelerin çocuklarının DKAB dersine ilişkin tutumı
ma göre
daha olumludur." hipotezini doğrulamaktadır.
çocuğuna okulda ve okul dışında daha fazla dinı bilgi vermek
isteyen
anne-babaların dine karşı tutumu nun olumlu, çocuğu
nun dinı bilgi almasım
istemeyen anne-babaların ise olumsuz bir dinı tutuma sahip olduğu
söylenebilir. Anne-babanın olumlu bir dinı tutuma sahip olması ve ibadetl
erini sık

lıkla yapması, çocuğun dinı tutumu nu da olumlu olarak
etkilemektedir. Bu
durumun tersi ise, çocuğun dilli tutumunu olumsuz yönde değiştinnekted 24
ir.
Öğrencinin dinı tutumu olumlu olduğunda, DKAB dersine karşı tutumu
nun da.
olumlu, dinı tutumu olumsuz olduğunda ise DKAB dersine karşı tutumu
nun
olumsuz olma ihtimali yüksektir. Çünkü, din kurumu ile DKAB dersi
birbiriyle yakından ilişkilidir.

24

Kaya, a.g.e., 8.237.
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10. Ailede veya Camide Dinı Bilgi Alıp Almadığına Göre Öğrencilerin
DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-16: Okulda DKAB Dersini Almadan Önce Öğrencilerin
Ailede veya Camide Dini Bilgi Alıp Almadığına Göre Ögrenci/erin
DKAB Dersi Tutum Puanlarının İstatistiksel Analizi
%
SD
t
Seçenek
X
S
N
P
ı. Evet, aldı
742 79.4 78.3 14.1
2. Hayır, almadı 192 20.6 70.0 17.5 932 6.88 p<O.OOl
Önemli
Genel Toplam 934 100.0 76.4 15.3
Öğrencilerin %79.4'ü okulda DKAB dersini almadan önce ailede veya camide dinı bilgi aldığını, %20.6'sı ise almadığını belirtmiştir.
Okuldaki DKAB dersini almadan önce dinı bilgi aldığını belirten öğ
rencilerin DKAB dersi tutum puan ortalaması (X=78.3), dinı bilgi almadığım
belirten öğrencilerin ortalaması ise (X=70) olarak buluıunuştur. İki ortalama
arasındaki fark t-testi sonucu önemli görülmüştür. Dolayısıyla, elde edilen bu
sonuç ile "Okulda DKAB dersini almadan önce ai/ede veya camide din eğiti
mi alan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu. almayan öğrenci/erin
DKAB dersine ilişkin tutumundan daha olumludur." hipotezi kabul edilmektedir.
Öğrencilerin okul dışında ailede ve camide din eğitimi almış olması,
ailesinin ve kendilerinin dinı tutumlarının olumlu olduğunun bir göstergesidir.
Dinı tutumlarınm olumlu olması ise, bu öğrencilerin DKAB dersine karşı
olumlu bir tutuma sahip olduğunu ve bu dersi sevdiğini göstermektedir.
11. DKAB Ders

Kitaplarını Beğenip Beğenmediğine Göre

Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları

Tablo-l 7: Öğrencilerin DKAB Ders Kitaplarını Beğenip Beğenmediğine Göre
Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum Puanlarının İstatistiksel Analizi
Seçenek

N

%

1. Evet, beğeniyar
2. Kısmen beğeniyor
3. Hayır, beğenmiyar

463
347
128

49.4
37.0
13.6

81.0 12.7
73.7 14.5
69.3 19.3

Genel Toplam

938

100.0

76.7

S.D.=2/935

F=44.71

p<O.OOI

X

Önemli

S

1 2 3

* *
*
*
* *

15.1
*p<0.05

Öğrencilerin %49.4'ü DKAB ders kitaplarını beğenmekte, %3Tsi
ise beğenmemektedir. DKAB ders kitaplarını
beğenmeyen öğrencilerden bazıları, kitapların yeteri kadar ayrıntılı olmaması
ve dilli bilgilere yeterince yer vermemesi gibi gerekçeler belirtmişlerdir.
kısmen beğenmekte, %13.6'sı

tutum

DKAB ders kitaplarım beğenen öğrencilerin DKAB dersine ilişkin
(X=81), kısmen beğenen öğrencilerin ortalaması

puanlarımn ortalaması
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(X=73.7) ve DKAB ders kitaplanın beğenmeyen öğrencilerin ortalam
ası
(X=69.3) olarak bulunmuştur.
DK.AB ders kitaplanm beğenip beğenmemelerine göre öğrencilerin
DK.AB dersi tutum puan ortalamalan arasında varyans analizi
sonucu
(p<0.00 1) düzeyinde önerrili bir fark ortaya çıkmıştır. Bu sonuç ile,
"DKAB
ders kitaplarını beğenen öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu, beğenm
e
yen öğrencilere göre daha olumludur." hipotezi doğrulanmaktadır.
Öğrencilerin DKAB ders kitaplarını beğenmesi, bu derse karşı
öğren
cilerin olumlu tutum geliştinnesinden de ileri gelebilir. Öğrenci DK.AB
dersİ
ni sevmiyorsa, bu durum dersin kitaplanın da beğenmemesine neden
olabilir.
Aynca , bir dersin kitabımn baskı, içerik, ve dil açısından öğrenciler tarafind
an
beğenilmesi, onların dersi sevmesine neden olabilir.
12. DKAB Dersin de İstediği Düzey de Yeterl i Bir Din ve Ahlak
Bilgisi Alıp Almadığına Göre Öğrencilerin DKAB
Dersin e Karşı Tutumları
Tablo-18: DKAB Dersinde İstediği Düzeyde Yeterli Bir Din ve Ahlak Bilgisi
Alıp Almadığına Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum Puanla
rının İstatis
tilesel Analizi
Seçenek
N
%
X
S
1 2 3
1. Evet, alıyor
424 45.2 78.8 13.8
* *
2. Kısmen alıyor ~ 349 37.2 75.0 15.2
*
3. Hayır, alamıyor 165 17.6 74.8 17.2
* Genel Toplam 938 100.0 76.7 15.2
S.D.=2/935 F=7.52 p<O.OOl Önemli
*p<0.05
Öğrencilerin o/045.2'si DKAB dersinde istediği düzeyde yeterli
din ve
bilgisi aldığını belirtirken, öğrencilerin %37.2'si kısmen din ve ahlak
bilgisini alabildiğini, %17.6' sı da yeterli din ve ahlak bilgisi alamadı
ğını bealılak

lirtmiştir.

DKAB dersinde istediği düzeyde yeterli bir din ve ahlak bilgisi alabelirten öğrencilerin bazılan; ders saati sayısının az olduğunu, derslerin yüzeysel işlendiğini, dini bilgilere ağırlık verilmediğini ve seviyen
in
altında verildiğini ifade etınişlerdir.
DKAB dersinde istediği düzeyde yeterli bir din ve ahlak bilgisi alıp
almadığını ifade edişlerine göre öğrencilerin DK.AB dersi
tutum puan ortalamalan arasında varyans analizi sonucu önemli fark görülmüştür. DK.AB
dersinde yeterli bir din ve ahlak bilgisi aldığını belirten öğrencilerin DK.AB
dersi
tutum puan ortalamasının (X=78.8), kısmen aldığını ve yeterli alamadı
ğını
belirten öğrencilerin puan ortalamasından yüksek olduğu anlaşılmaktadı
r.
Elde edilen bu sonuç ile "DKAB dersinde istediği düzeyde yeterli bir
din ve ahlak bilgisi alabildiği görüşünde olan öğrencilerin DKAB
dersine
madığını
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ilişkin tutumu, yeterli bir din ve ahlak bilgisi alamadığı görüşünde olan öğ
rencilerin DKAB dersine ilişkin tutumuna göre daha olzımlzıdur." hipotezi
doğmlaıunaktadır.

DKAB dersinde yeterli bir din ve ahlak bilgisi almama ile bu derse
karşı tutum puanımn düşük bulumnası arasmdaki ilişkide karşılıklı bir etkileşim görülebilir. Dersi sevmeyen öğrenci o derste yeterince öğrenme sağlaya
mayacağı gibi, derste yeterli öğremne sağlayamayan öğrenci dersi de sevmeyebilir.
13. DKAB Dersindeki Başarı Durumuna Göre Öğrencilerin
DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-19: DKAB Dersindeki Başarı Durumuna Göre Öğrencilerin
DKAB Dersi Tutum Puanlarının htalistiksel Analizi
%
1 2 3 4
Başan Durumu
N
X
S
1. Çok iyi

337

36.1

79.3

15.1

*

2. İvi

455

48.7

75.6

14.9

3. Orta

126

13.5

74.3

13.7

*
* -

16

1.7

64.1

23.3

* *

934

100.0

76.6

15.2

4.

Zayıf

Genel Tonlam

S.D.=3/930

F=8.98

p<O.OOl Önemli

'" '"
-

*
-

-

"'n<0.05

Öğrencilerin %36.l'i DKAB dersindeki başarı dummlarımn çok iyi,

%4S.7'si iyi, %13.5'i orta ve %l.7'si zayıfolduğunuitade etmişlerdir.
DKAB dersindeki başarı dummuna göre, en yüksek tutum puan ortalaması (X=79.3), başarısı "çok iyi" olan öğrencilere aittir. Varyaııs analizi
sonucu DKAB dersi tutum puan ortalaınaları arasındaki fark, başarıları "çok
iyi" olan öğrenciler ile başarıları iyi, orta ve zayıf olan öğrenciler arasmda
görülmüştür. Ayrıca, başarıları "iyi" olaıı öğrenciler ile başarıları "zayıf' olan
öğrencilerin DKAB dersi tutum puan ortalaması arasındaki fark önemlidir.
Bu sonuçlar 'DKAB dersinde başarılı olan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu, bu derste başarısız olan öğrencilerin tutumuna göre daha
olwnlııdur." şeklinde kumlan hipotezi doğmlamaktadır. DKAB dersine karşı
tutum ile başarı arasında pozitif yönde önemli bir ilişki olduğu aıllaşılmakta
dır.

tutum ile bu dersteki başarı arasında karşılıklı bir etki
ve ilişki olduğu çeşitli araştınnalarda ortaya konmuştur. Bloom, geliştirdiği
"Taın Öğrenme" modelinde okulda öğrenmeyi etkileyen önemli etkenin öğ~
rencinin duyuşsal giriş özelliklerinin olduğunu değişik dersler için yaptığı
makro ve mikro düzeydeki araştırınalada vurgulamıştır. 25 Özgüyen, üniversite
öğrencilerinin başarılarını etkileyen zihinsel olmayaıı faktörlerle ilgili yaptığı
Bir derse

25

karşı

Bloom. a.g.e., s.74, 96.
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26

araştırmada, duyuşsal faktörlerin başarıyı etkilediğini ifade etmiştir. Ayrıca
Gülgün, ingilizce dersi' tutumu ile başarısı,2? Oruç, fen tutumu ile başarısı,18
Bulut ve Ersoy, olasılık dersi tutumu ile başarısı,29 Hataman, GATA Hemşİ
relik Bölümü öğrencilerinin tutumları ile akademik başarılan/o Pehlİvan,
eğitim bilimine giriş dersi tutumu ile başarısı31 konusunda yaptıklan araştır

malarda,

öğrencilerin

derslere

karşı

tutumu ile

başarısı arasında

önemli

ilişki

olduğunu belirtmişlerdir.

14. DKAB Dersi Dışındaki Diğer Derslerdeki Başarı Durumuna
Göre Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları

Tablo-20: DKAB Dersi Dışındaki Diğer Derslerdeki Başarı Durumuna
Göre Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum Puanlarının İstatistiksel Analizi
Başarı Dıınımu

N

%

X

S

1 2 3

4

1. Çok İyi

116

12.3

74.2

18.0

-

*

-

2. İyi

475

50.5

76.0

15.0

-

-

-

3. Orta

323

34.3

78.8

13.7

*

27

2.9

70.4

19.0

941

100.0

76.6

15.2

4.

Zayıf

Genel Toplam

S.D.=3/937

F=5.07

p<0.001 Önemli

- - *p<0.05

Anket uygulanan öğrencilerin %12.3'ü DKAB dışındaki diğer derslerde gösterdikleri başarı durumlannın çok iyi olduğunu, %50.5'i iyi olduğu
nu, %34.3 'ü orta ve %2.9'u zayıf olduğunu belirtmişlerdir.
Diğer derslerdeki başarı durumu bakımından DKAB dersine ait tutum
puan ortalaması farkı, başarısı "çok iyi" olan öğrenciler ile başarısı "orta" olan
öğrenciler arasında önemli bulunmuştur. Orta düzeyde başarılı öğrencilerin
tutum puan ortalamasının, çok başanlı olanlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Bu sonuca göre, "Diğer derslerdeki genel başarı düzeyi yükse olan
öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumu daha yüksektir." hipotezi doğru
lanmamaktadır.

tEthem Özgüven, Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarıııı Etkileyen Zihinsel
Olmayan Faktörler, H.Ü.Basırnevi, Ankara, 1974, sS.84-89
Tl Hande Gürel, Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenme Başarısı ile Öğrencilerin Akademik
Benlik Tasarımı ve Tutumları Araslııdaki İlişki, (Yayınlanmamış Yük.Lis.Tezi), H.Ü.SBE,
Ankara, 1986, s.80.
28 MeralOruç, İlköğretim Okıılıı ILKademe Öğrencilerinin Fen Tutıııııları ile Fen Başarıları
Araslııdaki İlişki, (Yayınlanmamış Yük.Lis.Tezi), H.Ü.FBE, Ankara, 1993, s.40.
29 Safure Bıı1ut ve Yaşar Ersoy, "Olasılık Tutum Ölçeği", Eğitim ve Bilim Dergis~ Cilt:19.
Sayı:98, TED Yayını, Ankara, 1995, s.66.
30 Davut Hataman, Gilllıaııe Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksek Olaılıı Hemşirelik
Böltlmil Öğrencilerinin Tutumları ile Akademik Başarıları Araslııdaki İlişkinin İncelen
mesİ, (YayınlanmamışYük.Lis.Tezi), H.Ü.SBE, Ankara, 1995, s.51.
31 Zeki Pehlivan, "Eğitim Bilimine Giriş Dersine Yönelik Öğrenci Görüşleri ve Erişi Düzeyi",
Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayl:229, Ankara, 1997, s.32.
26
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DKAB dersi dışında diğer derslerdeki başarıları yüksek olan öğrenci
lerin üst okulların giriş sınavlarında daha çok soru çıkan matematik, fen ve
sosyal bilgiler derslerine daha fazla önem verdiği düşünülebilir. Orta düzeyde
başarılı olan öğrenciler ise, üst okullar için fazla iddialı olmadıkları için, diğer
derslerde çok başarılı olan öğrencilere göre, DKAB dersine yönelik daha olumlu bir eğilim göstermiş olabilirler.

15. DKAB Dersi Öğretmenlerini Sevme Dummlarına Göre
Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tahlo-21: DKAB Dersi Öğretmenlerini Sevme Durumlarına Göre
Öğrencilerin DKAB Dersi TUfum Puanlarımn İstatistiksel Analizi
Seçenek
%
1
2 3
N
X
S
1. Evet, sever
691
73.3 79.3 14.0
* *
2. Kısmen sever
201
21.3 71.2 14.0 *"
*
3. Hayır, sevmez
51
5.4
60.6 19.7 *
*
Genel Toolam 943 100.0 76.6 15.2
S.D.=?/940 F=58.17 0<0.001 Önemli
*0<0.05
Öğrencilerin %73.3'ü DKAB dersi öğretmenini sevdiğini, %21.3'ü
kısmen sevdiğini ve

%5.4'ü

DKAB dersi

sevmediğini ifade etmiştir.

öğretmenini sevmediğini

öğretmeninin baskıcı, dayakçı,
çocukları

fazla sevmeyen,

otoriter,

aşırı

belirten öğrencilerin bazıları:
sinirli, vurdumduymaz, ilgisiz,

yorumlarında yanlı olduğunu belirtmişlerdir.

sevip sevınediğine göre öğrencilerin DK.AB
ve her üç grup tutum puan ortalamaları
arasında varyans analizi sonucu önemli bir fark görülmüştür. Dolayısıyla
"DKAB dersi öğretmenlerini seven öğrencilerin DKAB dersine ait tutumlarz.
DKAB dersi öğretmenlerini sevmeyen öğrencilerin hu derse ilişkin tutumlarından daha olumludur." hipotezi doğrulanmaktadır.
DKAB dersi

dersine

öğretmenini

ilişkin tutumları incelemııiş

Öğrencilerin dersin öğretmenini sevmesi ile o dersi sevmesi arasında

yakın bir ilişkinin olduğu elde edilen bu sonuçlarda görülmektedir. Öğrenci
ler, DKAB öğretmenini seviyorsa, DKAB dersini de sevmektedir. Öğrenciler
özdeşim kurdukları öğretmenlerin tutum

ve davranışlarını benimser ve onlar
gibi olmaya çalışır. Dersinin öğrenciler tarafından sevilmesini isteyen öğret
men, öncelikle kendisini öğrencilere sevdirmeyi başarabilmelidir. Bunu başa
rabilmenin yolu da, öğretmenin öğrencilerini sevmesi ve onlarla yakından
ilgilenmesidir.
Bu kOl1lıda Öcal'ın yaptığı bir araştırınada, ilköğretim 8.sınıf öğren
cilerinin çoğunluğu (%54.6) DKAB öğretmenlerinin en sevilen öğretmenler
olduğunu belirtirken, lise 3.sınıf öğrencilerinde bu oran %29'a düşmüştür.

.~-.---
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Lise öğrencilerinin %54'ü DKAB dersi öğretmenini herhangi bir öğretm
en
den farklı görmemişlerdir. 32
Sönmez tarafından yapılan bir araştırmada ise, sevginin işe koşulduğu
öğretim durumundaki öğrencilerin öğrenme düzeyi,
sevginin olmadığıöğre
tim durumlanndaki öğrencilerin öğrenme düzeyine göre yüksek bulunm
uş
tur. 33 Yani, sevgi öğretim ortamında önemli bir değişken olmaktadır.
Bu nedenle, öğretınen sevgi değişkenini sınıfiçi etkinliklere katınalıdır.
16. DKAB Dersi Öğretmenlerinin Öğrencilere Karşı Tutum una Göre
Öğrencilerin DKAB Dersin e Karşı Tutumları
Tablo-22: DKAB Dersi Öğretmenlerinin GenelO larak
ÖğrencilereKarşı Tutumunu Algılayışına Göre
Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum Puanlarınzn İstatistiksel Analizi
Öğretmen TutuN
%
X
S
1 2 3 4
mu
1. Otoriter

2. Demokratik
3. İlgisiz

69

7.4

65.3

15.5

747

80.5

79.2
67.3

13.6

64

6.9
17.8
5.2
70.8 18.1
Genel Toplam 928 100.0 76.9 15.0
S.D.=3/924 F=34.00
p<O.OOl önemli
4.

Başka

48

*
*

* *
*
*

*p<0.05

Anket uygulanan öğrencilerin %8ü.5'i DKAB dersi öğretmenlerinin
kendilerine karşı olan tutumlannı demokratik olarak, %7.4'ü otoriter
olarak,
. %6.9'u ilgisiz olarak algılamışlardır.
DKAB dersi öğretınenlerinin öğrencilere karşı tutumunu demokratik
olarak algılayan öğrencilerin DKAB dersi tutum puan ortalaması (X=79.
2),
diğer puan ortalamalanndan daha yüksek bulunmuştur.
Bu sonuç ile, "DKAB dersi öğretmenlerinin öğrencilere karşı tutumunu demokratik olarak algılayan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumla
rz.
öğretmenlerinin tutumlarını otoriter ve ilgisiz olarak
algılayan öğrencilerin
tutumlarına göre daha olumludur." hipotezi doğrulanmaktad
ır.
Demokratik tutuma sahip öğretmenler, öğrenci merkezlidir. Öğrenci
leri sever, benimser ve onlann görüşlerine yer verir. Öğrencilerle ilişkiler
i
sevgi ve saygıya dayanır. Öğrencilerine karşı hoşgörülü ve anlayışlıdır.
Her
şeyden önce, öğrencilerinin öğretmeni olduğunu bilir.
Böyle bir tutuma sahip

Mustafa Öca1, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde ffiaşılması Gereken
Hedetler ve
Gerçekleşme Oranlan", Orta Dereceli Olmllarda Yilriittlleıı Diıı-Öğre
timiııiıı Problemleri,
İBA V Yayını, Kayseri, 1998, s.121.
33 Veysel Sönmez, Sevgi Eğitimi, Adım Yayıncılı
k, Ankara, 1990, s.136.
32
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öğretmenler,

öğrencileri tarafından

sevilir. Dolayısıyla, bu öğretmenlerin
derslerine karşı öğrenciler olumlu bir tutum geliştirirler.
ı 7. DKAB Dersİ Öğretmenlerinin Ders İşleme Yöntemlerini Beğenip
Beğenmemelerine Göre Öğrencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-23: DKAB Dersi Öğretmenlerinin GenelOlarak
Ders İşleme Yöntemlerini Beğenip Beğenmemelerine Göre
Öğrenci/erin DKAB Dersi Tutum Puanlarımn İstatistiksel Analizi
%
X
Seçenek
S 1 2 3
N
* *
1. Evet, beğeniyor
574 61.0 80.1 13.4
2. Kısmen beğeniyor
286 30.4 72.8 14.6 *
*
3. Hayır, beğeınniyor
65.0 19.5 * *
81 - 8.6
Genel Toplam
941 100.0 76.6 15.2
Önemli
*p<0.05
S.D.=2/938 F=53.77 p<O.OOl
Öğrencilerin %61' i DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme yöntemlerini genelolarak beğendiklerini, %30A'ü kısmen beğendiğini ve %8.6'sı
ise öğretmenlerin ders işleme yöntemlerini beğenmediklerini belirtmişlerdir.
DKAB dersinde ders işleme yöntemlerini beğenmeyen bazı öğrenci
ler; genelolarak öğretmenin sürekli ders anlatması, monoton ve sıkıcı olması,
otoriter olması ve derste soru sorulamaması, kitaba fuzla bağlı olması, dikkat
ve ilgiyi çekememesi gibi olumsuzluklara dikkat çekmişlerdir.
DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme yöntemini beğenen, kısmen
beğenen ve beğenmeyen öğrenci gruplarının DKAB dersine ait tutum puan
ortalamalan arasmda varyans analizi sonucu (p<0. 00 1) düzeyinde önemli fark
görülmüştür. DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme yöntemini beğenen
öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutum puan ortalaması (X=80.l), kısmen
beğenenlerin ortalaması (X=72.8), beğenmeyen öğrencilerin ortalaması ise
(X=65) olarak bulunmuştur.
Bu sonuçlar ile 'DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme yöntemini
beğenen öğrenci/erin DKAB dersine karşı tutumları, beğenmeyen öğrencilerin
tutumlarına göre daha olumludur." hipotezi kabul edilebilmektedir.
Öğrenciyi merkez alan, öğrencinin katılımı ve aktifliğine yer veren
öğretim

yöntemleri öğrenmede başanyı artırdığı gibi, dersin sevilmesine de
neden olmaktadır. Ömeğin, öğretimde yaratıcı drama yönteminin, öğrencilerin
"Vatandaşlık ve İnsan Haldan Eğitimi" dersine yönelik tutumlan üzerindeki
etkisi, geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha olumlu olmuştur. 34

34

Tülay Üstündağ, Vataııdaşlık ve İmıaıı Hakları Eğitimi Dersiııiıı Öğretimiilde Yaratıcı

Dramamıı Erişiye ve Derse Yiiııelik Öğreııci Tutumlarma Etkisi, (Yayınlaıunamış Doh.1ora

Tezi). H.Ü. SBE, Ankara. 1997,5.84.
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18. Arkadaşlarının Genelde Dine Karşı Tutumlarını Algılayışına Göre
Öğrencilerin DKAB Dersin e Karşı Tutumları
Tablo-24: Arkadaşlarının Genelde Dine Karşı Tutuml annz Algılayışına
Göre Öğrenci/erin DKAB Dersi Tutmn Puanlarının İstatistiksel Analizi
Arkadaş.Diru

Tutumu
1. Olumlu
2. Olumsuz ve ilgisiz
Genel Toplam

N

%

X

S
SD
t
D
13.9
16.4 925 4.6 p<O.OOl
15.2
Önemli
genelde dine karşı tutuınIannı

530 57.2 78.6
397 42.8 74.0
927 100.0 76.6
Öğrencilerin %57.2' si arkadaşlanınn
olumlu, %42.8' i olumsuz ve ilgisiz olarak algılamışlardır.
Arkadaşlarının dine karşı olan tutumlannı olumsu z
ve ilgisiz olarak
algılayan öğrencilerin DKAB dersi tutum puan ortalam
ası (X=74), arkadaşla
nnın dine karşı tutumlannı olumlu olarak algılayan
öğrencilerin ortalamasın
dan (X=78.6) düşük olarak bulunmuş ve aralanndaki fark t-testi
sonucu
(p<o: 00 1) düzeyinde önemli olduğu görülmüştür.
Bu sonuçlara göre, "Arkadaşlannın dine karşı tutumu olumlu olan
öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumları, arkadaş
larının dine karşı tutumu
olumsu z ve ilgisiz olanlar a göre daha olumludur. " hipotezi doğrularunakta
dır.
Arkadaş gruplannın davranış ve tutumları, kişi için
önemli bir referans kaynağıdır. Hz.Muhammed (s.a.v.) "Kişi sevdiği ile beraberdir.,,35
buyurarak, sevilen kişinin diğer.. kişinin tutum ve davranışlar üzerindeki
etkisine
dikkat çekmiştir Yine, "Üzüm üzüme baka baka kararır." ve "Arkada
şıııı
söyle, kim olduğunu söyleyeyim." atasözleri de arkadaşların etkisini
özlü
olarak anlatmaktadır. Arkadaşlık kurulacak kimsenin dikkatle seçilme
si gerekir. İslanı alimleri tarafından, iyi özelliklere sahip arkadaş seçimi
kişilik ve
karakter gelişimi açısından önemli görüldüğü gibi, özelol arak dinı
tutum
gelişimi açısından da önemli görülmektedir. 36
.
19. Televizyondaki Dini Programları İzleme Durum una Göre Öğ
rencilerin DKAB Dersine Karşı Tutumları
Tablo-'-25: TeleVizyondaki Dinı Programları İzleme Durum una Göre
Öğrencilerin DKAB Dersi Tutum Puanlarınzn İstatistihel Analizi
Seçenek
N
%
X
S
1 2 3
ı. Çoğunlukla izler
98
10.4 86.2 11.6
* *
2. Bazen izler
703
74.8 78.4 13.4 *
*
3. Hiç izlemez
139
14.8 60.7 15.2 * *
Genel Toplam
940 100.0 76.6 15.2
S.D.=2/937 F=127.52 p<O.OOl Önemli
*0<0.05
35
36

Bulıaıi. Edep, 96.
M.Faruk Bayraktar, İslfJm Eğilimiilde Öğretmeıı-Öğreııci Müııaseb
etleri, M.Ü.İliihiyat
Fakiiltesi Vakti Yayını, İstanbul, 1984, s.3 16; Kaya, a.g.e., 5.179.
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Öğrencilerin %74.8'i televizyondaki dim programları bazen izlediği
ni, %1OA'ü çoğunlukla izlediğini ve %14.8'i televizyondaki dini programları
hiç izlemediğini ifade etmiştir.
Televizyondaki dini programları izleme durumuna göre öğrencilerin
DKAB dersine karşı tutumları farklılaşmaktadır. Televizyondaki dini programları çoğunlukla izleyen öğrencilerin DKAB dersi tutum puan ortalaması
bazen izleyen ve hiç izlemeyenIerin ortalamasından, bazen izleyenıerin ortalaması da hiç izlemeyen öğrencilerin ortalamasından daha yüksek bulunmuş
tur.
Televizyondaki dini programları izleme bakımından elde edilen bu
bulgular, "Televizyondaki dinı içerikli programları çoğunlukla izleyen öğren
cilerin DKAB dersine ilişkin tutumları, bu programlan ara sıra izleyen ve hiç
izlemeyen öğrencilere göre daha olumludur." hipotezini doğrulamaktadır.
Tutumlar doğrudan gözlenemeyen, fakat bir durum karşısında belli
davranışlar gösterıneye yöneIten duygusal eğilimlerdir. Tutum, davranış öncesinde hangi yönde davranılacağını belirler. Dini tutumları olumlu olan ve
DKAB dersi konularını seven öğrenciler de televizyonda daha çok dini programları izleme eğilimindedir. Dilli tutumu olumlu kimseler, dim programları
izledikçe dini tutumları daha da güçlenir. Dini tutumu olumsuz olanlar ise,
televizyonda dini programlar yerine, başka programları tercih ederler. Psikolojik bir gerçektir ki, kişi tutum ve ilgileri doğrultusundaki televizyon programlarını izler ve yayınları okur.

SONUÇ ve ÖNERİLER
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin DKAB dersine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırınada elde edilen başlıca sonuçlar şunlar
dır:

1. Anket uygulanan ilkve ortaöğretim öğrencilerinin (N=944), DKAB dersİ
ne yönelik tutum puan ortalaması (X=76.6) ve standart sapması (S=15.2)
olarak bulunmuştur. Öğrencilerin DKAB dersi tutum puanları 20 ile i 00 arasında dağılmıştır. Öğrencilerin %14 'üııün puanı, genel ortalamannı bir
standart sapma eksiği olan (76.6-15.2=61.4)'üıı altına düşmüş, %86'sının
puanı ise 61.4'üıı üstüne düşmüştür. Yani, öğrencilerin %14'üııüıı DKAB
dersine karşı tutumu olumsuz, %86'sının ise olumlu olduğu söylenebilir.
Bu sonuçlara göre, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin DKAB dersine ilişkin
tutumlarının genelolarak olumlu yönde olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka
araştırınada, öğretmenlerin çoğunluğunun (%97.35'inin) görüşüne göre de,
ilkokul öğrencilerinin DKAB dersine karşı ilgilerinin çok yüksek ve orta
derecede olduğu görülmelctedir. 37
37

Mualla Selçuk, çocuğun Eğitimiilde Diııi Motifler,

mv Yayını, Ankara, 1990, s.126.
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2. Öğrencilerin cinsiyetine göre DKAB dersine karşı tutumları farklılı
k gösterınemiştir. Kız ve erkek öğrencilerin DKAB dersine
yönelik tutumlarının
birbirine benzer olduğu görülmüştür.
3. Öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumları ilköğretim okullarında,
ortaöğ
retime göre daha olumlıi yönde olduğu anlaşılmaktadır. 17-18 yaşları
ndaki
öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumları, 13-16 yaşları
ndaki öğrencile
rin tutumlarına göre daha düşük bulunmuştur.
4. Hayatının çoğunluğunu kasabalarda geçiren öğrencilerin DKAB
dersine
karşı tutum düzeyi, köy ve şehirlerde hayatının çoğunl
uğunu geçiren öğ
rencilerin tuttununa göre daha düşük bulunmuştur.
5. Ailelerinin ekonomik durumunu algılayışına göre öğrencilerin
DKAB
dersine yönelik tutumlarında bir farklılaşma görülmemiştir.

6.

Anne-babanın

öğrenim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin DKAB dersine
tutum düzeylerinde bir azalmanın olduğu kesin olarak söylenememekle beraber, özellikle anne-babası yüksek öğrenimI i olan öğrenci
lerin
DKAB dersine yönelik tutum düzeyleri daha düşük bulunmuştur.
7. Anne-babanm meslekleri bakımmdan, öğrencilerin DKAB dersine
karşı
tutumlarında önemli bir fark görülmemiştir.
8. Anne-babanın çocuklarına karşı olan tutumları açıs1İıdan özellikle
ilgisiz
tutuma sahip anııelerin çocuklarınm DKAB dersine karşı ttıtum düzeyi
düşük bulunmuştur.
..
9. Anne-babamn dindarlık düzeyleri arttıkça, öğrencilerin DKAB
dersine
ilişkin tutum düzeyinin de yükseldiği gözlenmiştir.
10. çocuğuna daha fazla dinı bilgi vermek isteyen ailelerin çocukla
rının
DKAB dersine ilişkin tutlıııı düzeyi, çocuğuna daha fazla dinı bilgi vermek
istemeyen aile çocuklarının DKAB dersine ilişkin tutum düzeyine
göre
daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır.
11. Okulda DKAB dersini almadan önce, ailede veya canıide dilli bilgi
alan
öğrencilerin DKAB dersine yönelik tutumları, ailede
veya camide dinI bilgi almayan öğrencilerinkine göre daha olumlu bulunmuştllr.
12. DKAB ders kitaplarıın beğenen öğrencilerin DKAB dersine ilişkin
tlıtum
düzeyi, kısmen beğenen ve beğellllleyenlere göre daha yüksek olarak
gözkarşı

lenmiştir.

13. DKAB dersinde

istediği

düzeyde yeterli bir din ve ahlak bilgisi aldığını
DKAB dersine yönelik tutumu, istediği düzeyde
yeterli bir din ve ahlak bilgisi alamadığmı belirten öğrencilere göre
dalıa
olumlu bulunmuştur.
algılayan öğrencilerin

14. Öğrencilerin DKAB dersindeki başarısı yükseldikçe, DKAB dersine
yönelik tuttını düzeyinin de yükseldiği görülmüştür. DKAB dersinde başarısı
yüksek olan öğrencilerin bu dersi daha fazla sevdiği anlaşılmaktadır.
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15. DKAB dersi dışındaki derslerde başan durumunu orta düzeyde algılayan
öğrencilerin DKAB dersine karşı tutum düzeyi, diğer derslerdeki başansını
yüksek olarak algılayanlara göre daha yüksek olduğu görülniüştür.
16. DKAB dersi öğretmenlerini seven öğrencilerin bu derse karşı tutumlan,
DKAB dersi öğretmenlerini sevmeyen öğrencilerin tutumlanna göre daha
olumlu bulunmuştur. DKAB dersi öğretmenini seven öğrencilerin bu dersi
de sevdiği görülmektedir.
17. DKAB dersi öğretmenlerinin tutumlarını demokratik olarak algılayan
öğrencilerin DKAB dersine karşı tutumlarının, öğretmenlerinin tutumlarını
otoriter ve ilgisiz algılayan öğrencilerin DKAB dersine ilişkin tutumlanndan daha olumlu olduğu görülmüştür. Buna göre, demokratik tutuma sahip
öğretmenlerin derslerinin öğrenciler tarafından daha çok sevildiği ileri sürülebilir.
18. DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme yöntemini beğenen öğrencilerin
DKAB dersine yönelik tutumu, DKAB dersi öğretmenlerinin ders işleme
yöntemini beğenmeyenlere göre daha olumlu olarak ortaya çıkmıştır.
dine karşı tutumunu olumsuz ve ilgisiz olarak algılayan
DKAB dersine ilişkin tutum düzeyi, arkadaşlanmn dine karşı
tutumunu olumlu olarak algılayan öğrencilerin tutum düzeyinden düşük

19.

Arkadaşlanmn

öğrencilerin

bulunmuştur.

20. Televizyondaki dini programlan çoğunlukla izleyen öğrencilerin DKAB
dersine yönelik tutum düzeyi, bazen izleyen ve hiç izlemeyenlere göre daha yüksek olarak bulunmuştur.
Araştırmada elde edilen bu sonuçlara dayanarak aşağıdaki öneriler
yapılabilir:

1. Öğrencilerin DKAB dersine yönelik tutumlarını bir çok faktörün etkilediği
görülmektedir. Bu çevre faktörlerinin ailede anne-baba, okulda ise bu dersin öğretmenleri üzerinde odaklaştığı aıılaşılmaktadır. Öğrencilerin DKAB
dersine yönelik tutumunu olumlu yönde etkileyen faktörler bilinerek, bu
faktörlerin gereklerinin yerine getirilmesi önem taşımaktadır. Dersin öğre
timinde etkililik ve verimliliğin artınlabilmesi için, öğrencileri DKAB dersine karşı olumsuz tutuma sevk eden faktörlerin de olumlu hale çevrilmesi
gerekmektedir. Öğretmenler DKAB dersinde öğretilen bilgileri ölçtüğü gibi, zaman zaman bu derse yönelik öğrencilerin tutumlarım da ölçmelidir.
Öğrencilerin bu derse yönelik olan tutumu tamnmalıdır. Öğretmen böylece
kendine geribildirim sağlar. Derse karşı olumsuz tutum geliştiren öğrenci
lerle daha yakından ilgilenebilir.
2. İnsan, varlığından haberdar olmadığı bir objeye karşı bir tutum geliştire
mez. Şayet, bir kimse herhangi bir obje hakkında kulaktan dolma bilgilere
sahipse, o objeye karşı ön yargılı bir tutum geliştirir. DKAB dersine ve
dolayısıyla dine karşı öğrencilerin doğru ve sağlıklı bir tutum geliştirebil-
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mesi için, din ve ahlak konularında doğru ve objekti f bilgilerin verilme
si
gerekiL Doğru ve bilimse lolmay an yanlış dinı bilgiler verildiğinde, öğren
cilerin dine ve DKAB dersine karşı olumsuz ya da sağlıksız bir tutuın
takımnaları kaçınılmaz olur. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyi
nde görev alacak DKAB dersi öğretmen adayları hizmet öncesinde branş ve pedago
jik
yönlerden, bu okuIlar düzeyindeki öğrencilerin yaş, zeka, ahlak ve duygu
gelişimlerine uygun olarak yetiştirilmelidir.
3. Tutumlar da diğer davranışlar gibi geneIIikle klasik ve edimsel şartlan
ma,
gözlem ve taklit yoluyla öğreniliL Bu nedenle, öğretmenler öğrencilere
olumlu pekiştireçler vermeli, övgü ve sevgi ön planda olmalıdıL Dersler
öğ
rencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidiL Dersler ilginç
ve
zevkli hale getirilmeli, monotonluktan kurtarılmalıdıL Derslerde öğrenci
le
rin katılımı sağlamnalıdıL Aynı zamanda, öğretnıenler, öğrenciler için
iyi
bir model oluşturmalıdıL İyi bir öğretmende bulunması gereken özellik
leri
üzerinde taşımalıdıL Sevimli ve görevini iyi yapan bir öğretmen olmalıd
ıL
Sert, cezalandırıcı ve otoriter davranışlardan uzak durmalıdıL
4. Başarı ile tutum arasında sıkı bir ilişki vardıL Öğrencilerin DKAB
derslerindeki başarıları artınlmalıdıL Başarı arttıkça, öğrenci başarmanın hazzına
varacak ve derse karşı tutumu olumlu yönde değişecektir. Öğretmen,
öğre
tim hizmetinin kalitesini artırmalıdıL Sözel öğretim yöntemlerinin yanın
da, görsel öğretim yöntemlerini de kuIIanmalıdlL Sunuş ve buluş yoluyla
öğrenme stratejileri işe koşulmalı, öğrenci düşünm
eye sevk edilmelidiL
Eleştirel düşünce geliştirilmelidiL "Neler" sorusu ile birlikte, "neden,
nİ
çin, nasıl" soruları da dikkate alınınalıdlL Öğrenilen bilgiler, kavrama,
uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerine çıkarılmaya çalışıl
malıdıL
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The Attitudes ofthe Students in Middle and High Schools
Towards the Course ofReligiotls Cultyre and Ethics
ABSTRACT
The main purpose of this study is to examine the attitudes of the students
attending primary, middle. and high schools towards the course of the
religious
culture and ethics in terms of same independent variables. The sample
of the
study consisted of 944 students who were chosen by randam technic in
varioüs
schools in Samsun. Two methods were used to gather data which might
help
achieve the objectives of the study: the questionnaire of per,~onal question
s and
"[he attilude inventory," 20 items, towards the cOUl'se mentianed. The
reliability
coefficients of Inventory was found 0.93 and factor i was found between
0.510.76. These coefficients were accepted as reliable and validity. The data
gathered by the questionnaire and Inventory were evaluated by using "analysis
of
variance."
It was understood that most of the students (86 percent) had positive
attitudes
towards the course. in addition. it was seen that there was significant
relationship between the attitudes of students towards the course and same independ
ent variables. Same of the independent variables were as follows: the
school
Ieve! ai student~. the level of religiosity and education of parent~. mother's
a[titude towards her children, the situation of whether the parents were giving
religious knowledge to their children or not, of the students in terms of
taking religious education out of school or nal, of the students of !iking the
books or
not, of taking adequate religious knowledge or not, the level of successi
on on
the courses, of the students of loving their teacher or not, the attitudes
of teachers towards the students, and teaching methods.

