
 
 

 
 

 

Öğretmen Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 
 

Burcu Duman *a, Tugay Gökmenb 
 

 

Makale Bilgisi  Öz 

DOI: 
 Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının 

incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öğretmen adaylarının okumaya 
yönelik tutum düzeylerinin ne olduğu ve bu düzeylerin cinsiyet, okudukları 
bölüm ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. 
Araştırma nicel yapıda betimsel bir araştırmadır. Araştırmaya 696 öğretmen 
adayı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kuzu ve Doğan (2015) tarafından 
geliştirilen okuma tutum ölçeği kullanılmıştır. Verileri SPSS 21 paket 
programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının 
okumaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
durum, öğretmen adaylarının okumaya yönelik olumlu tutumlara sahip 
olduklarını da göstermektedir. Kadın öğretmen adaylarının okumaya yönelik 
tutumları, erkek öğretmen adaylarına göre daha olumlu ve tutum puan 
ortalamaları daha yüksektir. Sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar oluşmasa 
da çoğunlukla okumaya yönelik en yüksek tutum 2. sınıflara; en düşük tutuma 
ise 4. sınıflara aittir. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının okumaya 
yönelik tutumları arasında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Öğretmen 
yetiştiren eğitim fakültelerinde, okumaya yönelik olumlu tutum geliştirme 
amacıyla farklı etkinlikler ve proje çalışmaları yapılabilir. 
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Giriş 

Okuma, bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi güncelleştirmenin yollarından biridir. (Karatay, 2014, 1). Türk Dil 
Kurumu okumayı, “Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya 
seslendirmek”,  “Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek” olarak tanımlamaktadır (TDK, 
2018). Karatay (2014, 9)’ a göre okuma, “görme, algılama, dikkat, odaklanma, hatırlama, ilişki kurma, 
kavrama, değerlendirme, seslendirme gibi farklı bileşenlerden oluşan bilişsel ve fiziksel duyu organlarının 
aynı anda işlemesine dayanan karmaşık bir süreç”tir. Güneş (2013, 128) okumayı, “bireyin ön bilgileriyle 
metindeki bilgileri bütünleştirerek yeni anlamlar ürettiği aktif bir süreç” olarak tanımlamaktadır. Okuma, 
bireyin göz ve ses organlarını kullanmasıyla oluşsa da yalnızca seslendirmeden ibaret olmayıp bir metnin 
içindeki duygu, düşünce ve iletileri anlamayı gerektirmektedir. (Karahan, 2018, 67 Karatay, 2014, 1-2). Bu 
bakımdan okuma, anlama becerisinin temelidir. Okuduğunu anlama, kavramayı içermektedir. Bir 
metindeki bilgiyi içselleştirmek, yorumlamak ve değerlendirmek ise kavramanın göstergeleridir (Karatay, 
2014, 1-2). Benzer şekilde, Yalınkılıç (2007, 228) okumayı; fiziksel, zihinsel ve sosyolojik yönleriyle, bir 
metnin, eleştirel bir bakışla yorumlanması, anlamlandırılması, içselleştirilmesi olarak ifade etmektedir. 
Önceleri yazıları şifresini çözme, kelimeleri bir bütün olarak görme ve zihne yerleştirme olarak açıklanan 
okuma, günümüzde dil ve zihin becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağlayan bir öğrenme alanı 
durumundadır (Güneş, 2013, 127). Okuma aynı zamanda birçok fiziksel ve zihinsel etkinliğin birlikte 
gerçekleşmesiyle oluşan bir beceridir (Coşkun, 2002, 234). OECD ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden 7. 
sınıf ve üzeri sınıf düzeylerinde örgün eğitime kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin katıldığı PISA (The 
Programme for International Student Assessment) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda 
ölçülen üç temel beceriden biri okuma becerisidir. PISA’nın okuma becerileri alanından alınan puan 
ortalamaları yıllara göre incelendiğinde Türkiye’deki öğrencilerin PISA 2015 performansının PISA 2009’a 
ve PISA 2012’ye göre daha düşük olduğu görülmektedir. Türkiye, PISA 2009 yılı sıralamasında 65 ülke 
arasında 39.; PISA 2009 yılı sıralamasında 65 ülke arasında 42. ve son olarak PISA 2015 yılı sıralamasında 
72 ülke arasında 50. sırada yer almıştır. (MEB, 2016, 24). Bu düşük performans göstergeleri, dünya 
genelinde okuma becerisi açısından ülkemizin durumunu görme ve ileriye yönelik önlemlerin alınması 
bakımından dikkate alınması gereken bir sonuçtur. Bu performansın yükseltilmesi ve dünya ile rekabet 
edebilir düzeye gelinmesi için öncelikle öğrencilerde okumaya ilişkin olumlu tutumların kazandırılması 
eğitim sistemlerinin önde gelen hedefleri arasında yer almalıdır.  

Davranışları yönlendiren ve bireyde bazen yargılara dönüşen durumlar, tutum olarak ifade edilir 
(Karahan, 2018, 67). Tutum, “Bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve 
davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilim”dir (Smith, 1968 Akt. Kağıtçıbaşı, 2006, 102). 
Tutum doğrudan gözlenebilen bir özellik olmayıp bireyin gözlenebilen davranışlarından çıkarsama 
yapılarak bireye atfedilen bir eğilimdir. Tutum denilince akla düşünce, duygu ve davranış eğilimi üçlüsü 
gelmekle birlikte; daha sonra yapılan kavramsallaştırmalar sonucu, tutumun bir tür zihinsel değerlendirme 
olarak ele alındığı; düşünce, duygu ve davranış ilişkisinden bahsedilmediği görülmüştür (Kağıtçıbaşı, 2006, 
102-103). Ancak bu farklı ele alışları Kağıtçıbaşı (2006, 106) şu şekilde bütünleştirmektedir: Bir eğilimin 
tutum olarak kabul edilebilmesi için minimum şart, bir zihinsel değerlendirmedir. Ancak, zamanla oluşan 
yerleşik tutumların çoğu duygusal ve davranışa yönelik öğeleri barındırmaktadır. Bireyin öğrenme 
sürecinde edindiği olumlu ya da olumsuz deneyimler tutumları üzerinde etkilidir (Karahan, 2018, 67) ve 
tutumlar genelde doğrudan deneyim, pekiştirme, taklit, sosyal öğrenme yollarıyla elde edilmekte, ortamsal 
etkenlerle etkileşime geçerek davranışı oluşturmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2006, 108, 119-121). Bu açıdan anne, 
baba, öğretmen, arkadaş çevresi ve medya gibi birçok unsurun tutumların oluşumunda etkisi olduğu 
söylenebilir. Her ne kadar gelişen ve yaygınlaşan teknolojinin etkisiyle bireyler çok farklı ortamlarda çeşitli 
etkilere maruz kalsalar da formal eğitim sürecinde öğretmenlerin etkisi göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, 
geleceğin öğretmenlerinin başka bir deyişle öğretmen adaylarının mesleklerine başladıklarında okumaya 
yönelik tutumları, yukarıda sözü edilen pekiştirme, taklit ve sosyal öğrenme yollarıyla öğrenciler üzerinde 
etki bırakacağı düşünülmektedir.  

Okuma üzerine öğretmen adaylarıyla yapılan araştırmalarda; okuma alışkanlığı ve özelde kitap okuma 
alışkanlığı (Demir, 2009; Bozpolat, 2010; Batur, Gülveren ve Bek, 2010; Kalyoncu, 2013; Arı ve Demir, 
2013; İlgar, İlgar ve Topaç, 2015); okuma durumu (Kuş ve Türkyılmaz, 2010); okumaya yönelik öz yeterlik 
algısı (Kurudayıoğlu ve Çelik, 2013) gibi konuların ele alındığı görülmektedir. Saracaloğlu, Karasakaloğlu 
ve Aslantürk (2010)’ün okuma ilgisi ile alışkanlığını karşılaştırdığı; Kırmızı, Fenli ve Kasap (2014)’ın 
eleştirel düşünme eğilimi ile okuma alışkanlıklarına yönelik tutum ve Koçak vd. (2015)’nin eleştirel 
düşünme düzeyi ile okumaya yönelik tutum arasındaki ilişkileri incelendiği çalışmalar mevcuttur. 
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Öğretmen adaylarının okuma tutumları üzerine yapılmış bazı araştırmalar da bulunmaktadır (Çiçekli Koç 
ve Engin, 2015; Dedeoğlu ve Ulusoy, 2013; Köse ve Yılmaz, 2011; Yalınkılıç, 2007). Bunların dışında, 
okuma ve tutumla ilgili çalışmalara bakıldığında kitap okuma tutumu (Koçak vd., 2016) ve okuma 
alışkanlığına ilişkin tutumun (Özbay, Bağcı ve Uyar, 2008) araştırıldığı da görülmektedir. 

Bir öğretmen adayının okumaya ilişkin güçlü bir olumlu tutuma sahip olması, yetiştireceği öğrencilerine 
de aynı tutumu kazandırmasının ön şartı sayılabilir. Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının 
ortaya konulması gelecek nesillerin okuma becerilerinin yükseltilmesi ve bu becerilerin olumlu bir tutumla 
sürdürülmesi açısından önemli görülmektedir. Bu düşüncelerle, araştırmada, öğretmen adaylarının 
okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

- Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum düzeyleri nedir? 

- Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum düzeyleri cinsiyet, sınıf düzeyi ve okudukları bölüme 
göre farklılaşmakta mıdır? 

Yöntem 
Araştırma Modeli 

Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde geçmişte ya da günümüzde var olan bir 
durum, var olduğu haliyle betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2006, 77).  Tarama araştırmaları, bireylerin 
tutumları, eylemleri, fikirleri ve inançlarını belirleme amacıyla tercih edilebilir (Christensen, Johnson ve 
Turner, 2015, 371).  Bu araştırmada, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları belirlemek için, 
tarama modeline başvurulmuştur. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanının evrenini, 2017-2018 akademik yılı güz döneminde Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
Türkçe Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliğinden 1. 2. 3. 4. sınıflarda okuyan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Basit seçkisiz 
örnekleme yöntemi ile 696 öğretmen adayı örnekleme alınmıştır. Tablo 1’de örneklemde yer alan öğretmen 
adaylarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 Tablo 1. Örnekleme İlişkin Bilgiler 
 

Cinsiyet f % 
Kadın 512 73.6 
Erkek 184 26.4 
Bölüm   
Fen Bilgisi Öğretmenliği 81 11.6 
Matematik Öğretmenliği 150 21.6 
Sınıf Öğretmenliği 163 23.4 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 121 17.4 
Türkçe Öğretmenliği  181 26.0 
Sınıf Düzeyi   
1. sınıf 198 28.4 
2. sınıf 220 31.6 
3. Sınıf 149 21.4 
4. Sınıf 129 18.5 
Toplam 696 100.0 

 

Tablo1. incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 512’sinin (%73.6) kadın, 184’ünün 
(26.4) erkek olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarının, 81’i (%11.6) Fen Bilgisi Öğretmenliği, 150’si 
(%21.6) Matematik Öğretmenliği, 163’ü (%23.4) Sınıf Öğretmenliği, 121’i (%17.4) Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği ve 181’i (%26.0) Türkçe Öğretmenliği bölümünde olduğu görülmektedir. Öğretmen 
adaylarının 198’i (%28.4) 1. sınıf, 220’si (%31.6) 2. sınıf, 149’u (%21.4) 3. sınıf ve 129’u (%18.5) 4. sınıfta 
öğrenim görmektedir. 
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Veri Toplama Araçları  

Araştırma verilerinin toplanmasında Kuzu ve Doğan (2015) tarafından geliştirilen okuma tutum ölçeği 
kullanılmıştır. 38 maddelik ölçek “kişisel ve sosyal gelişime katkı”, “ilgi ve sevmek” ve “önemli/değerli 
bulma” olmak üzere 3 faktöre sahiptir. Ölçeğin tümü ve alt ölçekler için elde edilen Cronbach alpha değeri 
.65 ile .95 aralığında değişmektedir. Ölçeğin KMO değeri .923, Bartlett testi ise .01 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin tümüne ilişkin güvenirlik katsayısı .948 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma için ölçeğin Cronbach 
alpha değeri .87 olarak bulunmuştur. Ölçek, “kesinlikle katılıyorum” (5), “katılıyorum” (4), “kararsızım” 
(3), “katılmıyorum” (2) ve “kesinlikle katılmıyorum” (1) şeklinde derecelendirilmiş 5’li likert tipidir. 
Ölçekten alınacak puan ne kadar yüksekse okumaya yönelik tutumun da o kadar olumlu olduğu kabul 
edilmektedir.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Veriler 2017-2018 akademik yılı güz döneminde 20.10.2017-30.11.2017 tarihleri arasında toplanmıştır. 
Basılı ölçek formları araştırmacıların gözetiminde öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Veri analizinde 
SPSS 21 paket programından yararlanılmıştır. Frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma 
hesaplanmış; normal dağılım ve homojenlik gösteren verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi ve varyans 
(anova) analizi; normal dağılım ve homojenlik göstermeyen verilerin analizinde Mann Whitney U (MWH) 
ve Kruskal-Wallis (KWH) testi yapılmıştır.  

Bulgular 
Araştırma bulguları, sırasıyla araştırma soruları cevaplayacak şekilde sunulmuştur. Öncelikle öğretmen 

adaylarının okumaya yönelik tutumları düzeylerine ilişkin bulgular; sonrasında ise cinsiyet, sınıf düzeyi ve 
bölüm değişkenine ilişkin bulgular yer almaktadır. Aritmetik ortalamaya ait puanlar yorumlanırken değer 
aralıkları dikkate alınmıştır (1.00- 1.80 aralığı, kesinlikle katılmıyorum; 1.81-2.60 aralığı, katılmıyorum; 
2.61-3.40 aralığı, kararsızım; 3.41-4.20 aralığı, katılıyorum; 4.21-5.00 aralığı, kesinlikle katılıyorum). 
Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarına ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Okumaya Yönelik Tutuma İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Boyutlar n  SS 
Kişisel ve Sosyal Gelişime Katkı 696 4.43 0.54  
İlgi ve Sevmek 696 3.78 0.74 
Önemli/ Değerli Bulma 696 3.56 0.80 
Ölçek Geneli 696 4.08 0.54 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları “kişisel ve sosyal gelişime 
katkı” ( =4.42) alt boyutunda çok yüksek düzeydedir. “İlgi ve sevmek” ( =3.78), “Önemli/Değerli 
bulma”  (  =3.55) alt boyutlarında ve ölçek genelinde (  =4.07) yüksek düzeydedir. Bu bulgulara göre; 
öğretmen adayları, dünyaya daha geniş bakmayı sağlama, kendine olan güveni geliştirme, çok boyutlu 
düşünebilme, dil becerilerini ve hayal gücünü geliştirme konularında, okumanın kişisel ve sosyal gelişime 
katkı getirdiğine ilişkin çok yüksek düzeyde olumlu tutuma sahiptir. Okumaya ilgi duyma ve okumayı 
sevme kapsamında; okumayı çok sevme, yolculuklarda zamanını kitap okuyarak değerlendirme, okumaya 
yeni başlanan her kitabın heyecan vermesi gibi konulardaki maddelere Öğretmen adaylarının katılımlarının 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Benzer şekilde okumayı önemli ve değerli bulma hakkında; 
kütüphaneye her gittiğinde kitap alma, kitap okumayı televizyon seyretmeye tercih etme, okuma alışkanlığı 
olan insanları daha güvenilir bulma gibi konulardaki maddelere de öğretmen adaylarının katılım düzeyleri 
yüksektir. Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamalarının cinsiyet değişkeni açısından 
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonuçları Tablo 3; Mann 
Whitney U Testi sonuçları ise Tablo 4’de yer almaktadır. 

 

 

 

X

X X

X X
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Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları 
*p<0.05 

Tablo 3’e göre öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamaları, “ilgi ve sevmek” 

(t=8.582; p<0.05), “önemli/değerli bulma” (t=5.679; p<0.05) alt boyutları ve ölçek genelinde (t=8.012; 
p<0.05) cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık ortaya çıkarmıştır.  

 Tablo 4. Cinsiyet Değişkenine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 
*p<0.05 

Tablo 4’e göre öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamaları, “kişisel ve sosyal 

gelişime katkı” (t=5.724; p<0.05), alt boyutunda cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık ortaya 
çıkarmıştır. Cinsiyet değişkenine ilişkin tüm bulgular, kadın öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum 
puan ortalamalarının erkek öğretmen adaylarınınkinden yüksek olduğu ve bu durumun kadın öğretmen 
adayları lehine anlamlı bir farklılık yarattığı yönündedir. Bu durum, cinsiyet değişkeninin okumaya yönelik 
tutumu belirlemede önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının okumaya yönelik 
tutum puan ortalamalarının sınıf düzeyi değişkeni açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 5; Kruskal Wallis test sonuçları ise Tablo 6’de yer 
almaktadır.  

Tablo 5. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

 Sınıf 
Düzeyi N  SS sd levene F P F p 

A
lt 

bo
yu

tla
r 

 
İlgi ve 

Sevmek 

1. sınıf 198 3.78 0.74 3 
692 
695 

1.147 .93  
1.173 

 
.32 

2. sınıf 220 3.85 0.73 
3. sınıf 149 3.72 0.77 
4. sınıf 129 3.74 0.70 

Önemli/ 
Değerli 
Bulma 

1. sınıf 198 3.62 0.83 3 
692 
695 

1.249 .29  
0.965 

 
.41 

2. sınıf 220 3.59 0.78 
3. sınıf 149 3.50 0.86 
4. sınıf 129 3.49 0.71 

 
Ölçek Geneli 

1. sınıf 198 4.07 0.53 3 
692 
695 

1.462 .22  
2.305 

 
.76 

2. sınıf 220 4.15 0.48 
3. sınıf 149 4.03 0.63 
4. sınıf 129 4.01 0.54 

*p<0.05 

Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamaları, “ilgi ve sevmek” (F=1.173; p<0.05), 
“önemli/değerli bulma” (F=0.965;p<0.05) alt boyutlarında ve ölçek genelinde (F=2.305; p<0.05) sınıf 
değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir.  

 

X

 

 Cinsiyet n  SS Levene t p F p 

A
lt 

bo
yu

tla
r İlgi ve Sevmek 

Kadın 512 3.92 0.67 
2,853 .09 8.582* .00 

Erkek 184 3.40 0.77 

Önemli/Değerli 
Bulma 

Kadın 512 3.66 0.71 
1,399 .24 5.679* .00 

Erkek 184 3.28 0.83 
  

Ölçek Geneli 
Kadın 512 4.18 0.48 

3,812 .08 8.012* .00 
Erkek 184 3.79 0.59 

Alt boyut Cinsiyet n  Sıra 
Ort. Sıralar top. MWU Z p 

Kişisel ve Sosyal 
Gelişime Katkı 

Kadın 512 4.50 376,62 192828,00 32708,00* -6,161 .00 Erkek 184 4.21 270,26 49728,00 

X

X
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Tablo 6: Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Kruskal Wallis test sonuçları 

Alt Boyut Sınıf 
Düzeyi n  ss Sıra 

Ort. Sd KWH P Fark 
(Scheffe) 

Kişisel ve 
Sosyal 

Gelişime 
Katkı 

1. sınıf 198 4.41 0.50 329,62 

3 8,239 .04* 2. ve 4. 
sınıflar 

2. sınıf 220 4.51 0.44 377,13 
3. sınıf 149 4.40 0.65 352,72 
4. sınıf 129 4.34 0.61 323,78 

*p<0.05 

Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamaları, “kişisel ve sosyal gelişime katkı” 
(F=0.68; p<0.05) alt boyutunda sınıf değişkeni açısından anlamlı bir fark göstermiştir. 2. sınıftaki öğretmen 
adayları ( =4.51) ile 4. sınıftaki öğretmen adayları ( =4.34) arasındaki anlamlı fark,  2. sınıftaki öğretmen 
adayları lehinedir. Bu sonuç, 2. sınıftaki öğretmen adaylarının “kişisel ve sosyal gelişime katkı” alt 
boyutunda okumaya yönelik tutumlarının, 4. sınıftaki öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.  Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamalarının bölüm değişkeni 
açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonuçları Tablo 7; 
Kruskal Wallis test sonuçları ise Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 7.  Bölüm Değişkenine Göre Varyans Analizi Sonuçları 

Alt 
Boyut Bölüm N  SS sd levene F P Fark 

(Scheffe) F p 
 
Önemli/
Değerli 
Bulma 

1. Türkçe 181 3.63 0.82 
4 

691 
695 

1.198 
 

.31 
 

 
 
3.000 

 
 
.00* 2-3 

2. Fen B. 81 3.71 0.71 
3. Matematik 150 3.38 0.75 
4. Sınıf 163 3.55 0.79 
5. Sosyal B. 121 3.58 0.87 

*p<0.05 

Tablo 7’ye göre, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamaları, “önemli/değerli 
bulma” (f=3.000; p<0.05) alt boyutunda anlamlı farklılık göstermektedir. Bu alt boyutta fen bilgisi (
=3.71) ile matematik öğretmeni adayları  ( =3,38) arasındaki anlamlı fark, Fen bilgisi öğretmeni adayları 
lehinedir. Bu fark, fen bilgisi Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının “önemli/değerli bulma” 
alt boyutunda, matematik Öğretmeni adaylarından anlamlı fark yaratacak düzeyde yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Tablo 8. Bölüm Değişkenine Göre Kruskal Wallis test Sonuçları 

 Bölüm n  ss Sıra 
Ort. Sd KWH P Fark 

(Scheffe) 

A
lt 

Bo
yu

tla
r 

Kişisel 
ve Sosyal 
Gelişime 

Katkı 

1. Türkçe 181 4.51 0.43 374,28 

4 11,916* .02 
1-5 
4-5 

 

2. Fen B. 81 4.49 0.50 364,59 
3. Matematik 150 4.35 0.53 314,44 
4. Sınıf 163 4.50 0.45 366,10 
5. Sosyal B. 121 4.26 0.77 317,68 

İlgi ve 
Sevmek 

1. Türkçe 181 3.95 0.66 390,28 

4 12,961 * .01 1-3 
 

2. Fen B. 81 3.77 0.79 352,59 
3. Matematik 150 3.68 0.73 316,88 
4. Sınıf 163 3.77 0.72 344,86 
5. Sosyal B. 121 3.69 0.80 327,37 

Ölçek 
Geneli 

1. Türkçe 181 4.19 0.46 386,14 

4 15,670* .00 
1-3 
1-5 

 
 

2. Fen B. 81 4.12 0.54 366,64 
3. Matematik 150 3.98 0.52 306,01 
4. Sınıf 163 4.10 0.49 354,98 
5. Sosyal B. 121 3.96 0.68 324,00 

*p<0.05 

X

X X

X

X

X

X



Öğretmen Adaylarının Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 
 

 19 

Tablo 8’e göre, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum puan ortalamaları, “kişisel ve sosyal 
gelişime katkı” (f=5.872; p<0.05), “ilgi ve sevmek”(f=3.524;p<0.05), alt boyutlarında ve ölçek genelinde 
(f=4.997;p<0.05) anlamlı farklılık göstermektedir. “Kişisel ve sosyal gelişime katkı” alt boyutunda Türkçe 
( =4.51) ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni adayları ( =4.25) arasındaki anlamlı fark, Türkçe Öğretmeni 
adayları lehinedir. Bu fark, Türkçe Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının “kişisel ve sosyal 
gelişime katkı” alt boyutunda, Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarından anlamlı fark yaratacak düzeyde 
yüksek olduğunu göstermektedir.  

“Kişisel ve sosyal gelişime katkı” alt boyutunda Sınıf ( =4.49) ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni adayları 
( =4.25) arasındaki anlamlı fark, Sınıf Öğretmeni adayları lehinedir. Bu fark, Sınıf Öğretmeni adaylarının 
okumaya yönelik tutumlarının “kişisel ve sosyal gelişime katkı” alt boyutunda, Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
adaylarından anlamlı fark yaratacak düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir.  

“İlgi ve sevmek” alt boyutunda Türkçe ( =3.94) ile Matematik Öğretmeni adayları ( =3.68) 
arasındaki anlamlı fark, Türkçe Öğretmeni adayları lehinedir. Bu fark, Türkçe Öğretmeni adaylarının 
okumaya yönelik tutumlarının “kişisel ve sosyal gelişime katkı” alt boyutunda, Matematik Öğretmeni 
adaylarından anlamlı fark yaratacak düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarına genel olarak bakıldığında, Türkçe ( =4.19) ile 
Matematik Öğretmeni adayları ( =3.98) arasındaki anlamlı fark, Türkçe Öğretmeni adayları lehinedir. Bu 
fark, Türkçe Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının genel olarak, Matematik Öğretmeni 
adaylarından anlamlı fark yaratacak düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. Bir başka anlamlı fark ise, 
Türkçe ( =4.19) ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni adayları ( =3.96) arasında görülmekte olup bu fark Türkçe 
Öğretmeni adayları lehinedir. Bu durum, Türkçe Öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının 
genel olarak, Sosyal Bilgiler Öğretmeni adaylarından anlamlı fark yaratacak düzeyde yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bölüm değişkeni açısından diğer bölümlere oranla, ölçek genelinde okumaya yönelik en 
yüksek tutum Türkçe Öğretmenliği adaylarına ait iken; en düşük tutum Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
adaylarına aittir. 

Tartışma ve Sonuç 
Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırmada, Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum düzeyleri ve okumaya yönelik tutum 
düzeylerinin cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı nicel yöntemle belirlenmeye 
çalışılmıştır.  Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının yüksek düzeyde 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bireyin öğrenme sürecinde edindiği olumlu ya da olumsuz deneyimler tutumları 
üzerinde etkili olduğu göz önüne alındığında (Karahan, 2018, 67), bu sonuç öğretmen adaylarının okumaya 
yönelik olumlu deneyimler kazandıklarını göstermektedir. Yapılan benzer çalışmaların bazılarında da 
öğretmen adaylarının okumaya ve kitap okumaya yönelik tutumlarının, okuma alışkanlığına ilişkin 
tutumlarının olumlu ve yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Batur, Gülveren ve Bek, 2010; 
Bozpolat, 2010; Çiçekli Koç ve Engin, 2015). Bazı araştırmalarda ise öğretmen adaylarının okuma ile ilgili 
alışkanlık ve tutumlarının pek de iyi düzeyde olmadığı ortaya çıkmıştır. Örneğin, Dedeoğlu ve Ulusoy 
(2013)’un araştırmasında çalışma grubunun okuma tutumlarının kriter puan olan 75 değerinin altında 
kalmıştır. Saracaloğlu, Bozkurt ve Serin (2003)’in araştırmalarında, öğretmen adaylarının okuma ilgilerinin 
“orta” düzeyde olduğu ve okuma alışkanlığına yeterince sahip olmadıkları görülmüştür. Yılmaz Aydın 
(2006)’ın, araştırmasında, sınıf öğretmeni adaylarında kitap okuma alışkanlığının gelişmediği ve okuma 
düzeylerinin düşük olduğu ifade edilmiştir. Sağlam, Suna ve Çengelci (2007)’nin araştırmasında öğretmen 
adaylarının okuma alışkanlıklarının “orta” düzeyde olduğu ortaya konulmuştur. 

Araştırmada, kadın öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarının erkek öğretmen adaylarına 
göre daha olumlu ve tutum puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Mevcut çalışmaların 
çoğunda da cinsiyet değişkeni açısından benzer sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Yalınkılıç (2007)’ın Türkçe 
öğretmeni adayları ile yürüttüğü çalışmasında kadın öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarının ve 
okumaya karşı ilgilerinin erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Dedeoğlu 
ve Ulusoy (2013)’un sınıf öğretmeni öğretmen adaylarının okumaya karşı olan davranışsal tutumlarının 
incelendiği çalışmasında kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına oranla daha yüksek tutum 
puanlarına sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Köse ve Yılmaz (2011)’ın araştırmasında, öğretmen 
adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumları incelenmiş ve kadın öğretmen adayları lehine 
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bozpolat (2010), Batur, Gülveren ve Bek (2010) ve Koçak vd. (2016) 
de araştırma sonuçlarından hareketle, kadın öğretmen adaylarının erkeklere oranla okumaya ve kitap okuma 

X X

X

X

X X

X

X

X X
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alışkanlığına yönelik daha olumlu tutuma sahip olduklarını söylemektedir. Bu sonuçlardan farklı bir sonuca 
Çiçekli Koç ve Engin (2015)’un araştırmasında rastlanmıştır ve Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya 
ilişkin tutumlarının “yararlılık” konusu hariç cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık yaratmadığı 
tespit edilmiştir. Arslan (2013)’ın okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni üzerine yaptığı 
araştırmada, okuma alışkanlığı, okuduğunu anlama, okuma stratejilerini kullanma gibi konularda 
bayanların erkeklere göre daha iyi düzeyde bulundukları belirtilmektedir.  

Sınıf düzeyi değişkenine göre öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumlarında sadece “kişisel ve 
sosyal gelişime katkı” alt boyutunda 2. ve 4. sınıflar arasında 2. sınıflar lehine anlamlı bir farklılık ortaya 
çıkmıştır. Diğer alt boyutlar ve ölçek genelinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf düzeyi açısından 
sonuçlar değerlendirildiğinde, anlamlı farklılıklar oluşmasa da çoğunlukla okumaya yönelik en yüksek 
tutuma 2. sınıflar en düşük tutuma ise 4. sınıflar sahiptir. Bunun sebebi, 1. sınıfı tamamlayan öğretmen 
adaylarının artık öğretmen yetiştirme sistemine adapte olmaları ve 2. sınıfta henüz KPSS (kamu personeli 
seçme sınavı) sınavı ya da atanma kaygısı taşımadan okumaya yönelebilmeleri ve zaman ayırabilmeleri 
olabilir. 4. sınıfların da benzer şekilde okumaya yönelik tutumlarının daha düşük olması; sınav ve atanma 
kaygılarının ağır basması üzerine önceliklerinin farklılaşmasından kaynaklanabilir. Dedeoğlu ve Ulusoy 
(2013)’un okumaya ilişkin davranışsal tutumları incelendiği çalışmasında, birinci sınıftaki öğretmen 
adayları, dördüncü sınıftakilere oranla, okumaya daha fazla zaman ayırdıkları belirlenmiştir. Batur, 
Gülveren ve Bek (2010)’in araştırmasında ise okuma alışkanlığına karşı en olumlu tutuma 3. sınıftaki, en 
olumsuz tutuma ise 1.sınıftaki öğretmen adaylarının sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca dördüncü sınıfa 
gelen öğretmen adaylarının okuma davranışlarının azaldığını belirten Batur, Gülveren ve Bek (2010) bunun 
nedenini, dördüncü sınıf öğrencilerinin gelecek planları yapmaları, bazı öğrencilerin yüksek lisans, yurt 
dışı veya akademisyenlik için sınavlara ve çoğunun da öğretmenlik için KPSS’ye hazırlanmaları olarak 
görmektedir. Koçak vd. (2016)’ın araştırması ise bu sonuçlarla örtüşmemektedir. Söz konusu araştırmada, 
öğretmen adaylarının kitap okumaya yönelik tutumlarının öğrenim gördükleri sınıf düzeyine göre 
farklılaşmamıştır. Ancak, Koçak vd. (2016), bu sonucu benzer gerekçelerle açıklamaya çalışarak öğretmen 
adaylarının kitap okumaya yönelik tutumlarının değişmesinde dört yıllık süre içerisinde kitap okumaya 
yönelik olumlu ve etkili bir eğitim süreci yaşamadıklarına ve KPSS sınavına dikkat çekmiştir. 

Bölüm değişkeni açısından öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları arasında anlamlı 
farklılıklar görülmüştür. Bu farklılıklar, Türkçe, sınıf ve fen bilgisi öğretmen adayları lehinedir. Genel 
olarak Türkçe öğretmen adaylarının okuma tutumlarının diğer bölümlerdeki öğretmen adaylarına göre daha 
yüksektir. Türkçe öğretmenliği alanın yapısı ve program içerikleri göz önüne alındığında, bu sonucun 
beklenen bir durum olduğu söylenebilir. Köse ve Yılmaz (2011) araştırmasında da bölüm değişkeni 
açısından bütün boyutlara ilişkin tutumlarda Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğrencilerin 
Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Resim Öğretmenliği bölümlerinde okuyan 
öğrencilere göre daha yüksek düzeyde tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan farklı olarak 
öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarına dair yapılan bazı araştırmalar da ise bölüm 
değişkenine ilişkin farklılıklara rastlanmamıştır (Demir, 2009; Bozpolat, 2013;Koçak vd.,2016). 

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutum 
düzeyleri yüksektir. Bu durum, öğretmen adaylarının okumaya yönelik olumlu tutumlara sahip olduklarını 
da göstermektedir. Ancak son sınıfa genel öğretmen adaylarının tutumlarının diğer sınıf düzeylerine göre 
daha düşük olması, ulaşılabilen alanyazın da dikkate alınıp bakıldığında, öğretmen adaylarının okumaya 
yönelik tutumlarının istenilen düzeyde olmadığı sonucuna da götürmektedir. Öğretmen adaylarının, 
öğretmen olarak iş bulabilme ve para kazanabilme çabaları, başta KPSS olmak üzere çeşitli sınavlara 
hazırlık süreçlerinde yaşadıkları stres ve kaygının, öncelikleri belirlemede önemli bir etken olduğu 
söylenebilir. Böyle bir süreçte okuma işi öncelikler arasında yer almamış olabilir. Ancak, okuma becerisi 
yüksek bir nesil için öncelikle okumaya değer veren, rol model olan, okuma alışkanlığına ve okumaya 
yönelik olumlu tutumlara sahip öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, öğretmen 
yetiştiren eğitim fakültelerinde, okumaya yönelik olumlu tutum geliştirme amacıyla farklı etkinlikler ve 
proje çalışmaları yapılabilir; tüm bölümleri kapsayacak seçmeli dersler konulabilir. Eğitim fakültelerinde 
yetişen öğretmen adaylarının sadece meslek sahibi olmaları değil, entelektüel bir anlayış kazanmaları, 
kültürel birikime sahip olmaları ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmeleri de sağlanmalı; bunun için de 
okumanın önemi her daim vurgulanmalı ve okumaya dair farkındalık kazandırılmalıdır. 
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