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Özet 

Ö�retmenler hizmet öncesi dönemden ba�layarak ö�retmeye yönelik çe�itli endi�eler geli�tirirler. 
Yapılan ara�tırmalar bu geli�imin sırası ve cinsiyetin etkisi konusunda çeli�kili sonuçlar içermektedir. Aynı 
zamanda Türkiye �artlarına ait bir özellik olan ö�retim türü bu çalı�malarda bir de�i�ken olarak incelenmemi�tir. 
Bunların ı�ı�ında, bu çalı�ma bir devlet üniversitesinde ö�renim görmekte olan 432 Türkçe ö�retmenli�i 
ö�rencisinin endi�elerinde sınıf düzeyi, cinsiyet ve ö�retim türünün etkilerini saptamayı amaçlamaktadır. Aday 
ö�retmenlere uygulanan Ö�retmen Endi�eleri Ölçe�i’nden elde edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
yoluyla de�erlendirilmi�tir. Sonuçlar sınıf düzeyi ve cinsiyetin her endi�e türünde (ben-merkezli, görev merkezli 
ve ö�renciye etki-merkezli) belirleyici oldu�unu, ö�retim türünün ise anlamlı bir fark yaratmadı�ını ortaya 
koymu�tur. 

Anahtar Sözcükler: Ö�retmen endi�eleri; sınıf düzeyi; cinsiyet; ö�retim türü 

 

Abstract 

Teachers develop some concerns on teaching starting from their preservice education period. Research 
has shown contradictory findings related with the developmental sequence of concerns and the effect of gender. A 
Turkey-specific issue deal with in this study was the effect of schooling shift (day or evening). Thus, this study 
aims to find the effects of year group, gender and schooling shift on the concerns of the 432 participants enrolled 
in Turkish language teaching program of a state university in Turkey. The data from the Teacher Concerns 
Checklist were analyzed with one-way ANOVA to indicate that year group and gender have significant effects on 
all three types of concerns (self, task, and impact) whereas the schooling shift does not.  
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G�R�� 

 Ö�retmenlerin gerek hizmet öncesi gerekse hizmet içi dönemde de�i�im gösterdikleri bir 
gerçektir (Kagan, 1992). Ö�retmen endi�eleri bu de�i�imin önemli bir boyutu olarak algılanmı�tır (Fuller, 
1969) ve bu konuda birçok ara�tırma yapılmı�tır. Kagan’a (1992) göre hizmet öncesi ö�retmenler ve yeni 
ö�retmenler zamanla ö�retme süreçleriyle ilgili neler bildikleri ve bilmedikleri konusunda bir yürütücü 
bili� olu�tururlar ve kendi sınırlıklarının ve yeteneklerinin farkına varırlar. Ba�langıçta daha çok kendine 
yönelik endi�eleri olan ö�retmenler daha sonra görev ve ö�renciye etki konusunda endi�eler geli�tirirler 
(Fuller, 1969; Kagan, 1992). Bu durumda ö�retmen endi�eleri sırasıyla �unlardır (Fuller, 1969; Fuller ve 
Bown, 1975): 

1. Ben-merkezli endi�eler 

2. Görev-merkezli endi�eler 

3. Ö�renciye etki-merkezli endi�eler 

Ben-merkezli (kendine yönelik) endi�e ö�retmenin ö�retme ortamlarında hayatta kalabilme 
iste�iyle örtü�ür (Veenman, 1984). Ö�retmen adayı bir birey olarak ba�arılı bir ö�retmen olup 
olamayaca�ı endi�esini duyar. Bu tür endi�eler ö�retmenin öz-algılamasıyla ilgili bir sürece i�aret eder. 
‘Ders sırasında gözlemlenme durumunda iyi ders anlatabilmem’, ‘Meslekta�larımın saygısını kaybetme’, 
‘Sınıfımda çok gürültü oldu�unda müdürün ne dü�ünece�i’ ve ‘Ö�rencilerin ebeveynlerine yeterli 
görünme’ bu tür endi�elere örnektir. 
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Daha sonra ö�retmenler görev-merkezli endi�eler geli�tirirler. Derslerde yeti�tirilmesi ve 
yapılması gereken görevlerin tamamlanıp tamamlanamayaca�ı, müfredatın gereklerinin baskısı ve sınıf 
yönetimi gibi endi�eler görev-merkezli endi�eleri olu�tururlar. ‘Not verme ve soru hazırlama için yeterli 
zamanın olmaması’, ‘Ö�retmenler için çok fazla kural ve yönetmeliklerin bulunması’, ‘�dare tarafından 
i�lerimin çok fazla aksatılması’ ve ‘Her gün çok fazla ö�renciyle u�ra�ma’ bu tür endi�elere örnek olarak 
verilebilir. 

Son a�amada ö�retmenler ö�renciye etki-merkezli endi�elerle ba�a çıkmak gereksinimi 
hissederler. Bu endi�e tipi ö�retmenlerin ö�rencilerin gereksinimlerini kar�ılama, ö�rencide pedagojik 
anlamda bir de�i�iklik olu�turma ve ö�rencinin geli�imini sa�lama odaklıdır. Ö�retmen adayları ve 
ö�retmenler ö�rencilerin ö�renme süreçlerinde ne gibi bir etki yaratabileceklerini bu endi�eleri yoluyla 
sorgularlar. ‘Ö�rencilerin ö�rendiklerini uygulayabilmeleri’, ‘Ö�rencilerimin davranı�larını 
etkileyebilecek psikolojik ve kültürel farklılıkları anlayabilme’, ‘Ö�rencilerin sa�lık ve beslenme 
problemlerinin ö�renmelerini nasıl etkileyebilece�ini anlayabilme’ ve ‘Bazı ö�rencilerin neden yava� 
ö�rendiklerini anlama’ bu tür endi�eler arasındadır. 

Fuller’a (1969) göre ö�retmenler bu endi�eleri ö�retmenlik kariyerleri sırasında sırayla ya�arlar 
ama ne zaman ya�amaya ba�layacakları önceden kestirilemez. Ö�retmenlerin deneyimlerinin bu 
endi�elerin geli�mesinde büyük payı vardır. Deneyimler ise kurallar, zorunluluklar ve ö�retmenin dı�ında 
geli�en durumlar gibi sosyal ba�lam unsurları tarafından �ekillenir (Zeichner ve Liston, 1996). Ö�retmen 
adayları ö�retmenlik mesle�ine ba�lamadan önce bazı endi�eleri geli�tirebilirler. Fakültelerde almı� 
oldukları e�itim ve yöntem dersleri ve Okul Deneyimi ve Ö�retmenlik Uygulaması gibi fakülte-okul 
i�birli�i süreci onların ö�retmen kimliklerinin olu�masına yardımcı olur. Endi�eler de bu kimli�in bir 
parçası olarak ortaya çıkar. Bu durum Vygotsky’nin (1978) temelini attı�ı sosyokültürel anlayı�ın bir 
destekçisi olarak görülmelidir. Yani endi�eler de sosyal ortamlara ve ba�lamlara göre �ekillenir.  

Alanyazında yer alan çalı�malarda (Örne�in, Marso ve Pigge, 1989; Pigge ve Marso, 1987; 
Swennen, Jörg ve Korthagen, 2004) ö�retmen endi�eleriyle ilgili çeli�kili bulgular vardır ve bu durum 
yeni çalı�maların yapılmasını gerektirmektedir (Watzke, 2007). Örne�in, Pigge ve Marso (1997) yedi 
sene süren çalı�malarında 60 ö�retmenle hem hizmet-öncesi hem de hizmet-içi dönemde çalı�mı�lar ve 
Fuller’ın a�amalı endi�e geli�imini bu katılımcılarla sınamı�lardır. Ben-merkezli endi�eler azalırken görev 
merkezli endi�eler artmı�tır. Bu durum Fuller’ın görü�lerini do�rulamaktadır. Ancak ö�renciye-etki 
merkezli endi�elerin anlamlı bir de�i�im göstermemesi Fuller’ın öngörüsüyle çeli�mektedir. Reeves ve 
Kazelskis (1985) ise ö�renciye-etki merkezli endi�eleri hem hizmet öncesi hem de deneyimli 
ö�retmenlerde yüksek bulmu�tur. Bu da Fuller’ın modeline uymamaktadır. Türkiye’de Boz (2008) 
tarafından yapılan çalı�ma aday ö�retmenlerin a�amalı bir endi�e geli�imi içinde olmadıklarını ve tüm 
endi�eleri aynı anda ta�ıdıklarını göstermi�tir. Bu bulgu da Fuller’ın sundu�u modelle çeli�mektedir ama 
Pigge ve Marso’nun (1997) bulgularını do�rular niteliktedir. Aynı zamanda Boz sınıf düzeyinin ben-
merkezli endi�elerde 5. sınıf ö�rencileri lehine anlamlı bir etki yarattı�ını, ancak di�er endi�e türlerinde 
anlamlı bir fark bulunmadı�ını ortaya çıkarmı�tır.  

Cinsiyetin ö�retmeye yönelik endi�eler üzerindeki etkisi yeterince çalı�ılmamı�tır. Pigge ve 
Marso (1987) kadın ö�retmenlerin erkek ö�retmenlere göre daha yüksek endi�eler ta�ıdıklarını 
bulmu�lardır. Guillaume ve Rudney (1993) de cinsiyetin önemli bir belirleyici oldu�unu bulmu�tur. 
Ghaith ve Shaaban (1999) ise cinsiyetin endi�e konusunda belirleyici olmadı�ı sonucuna ula�mı�tır.  

Ö�retmenlerin ve ö�retmen adaylarının geli�iminde sosyokültürel de�i�kenlerin önemi büyüktür. 
Boz (2008) çalı�masını Ortaö�retim Fen ve Matematik Alanlar E�itimi ö�rencileriyle gerçekle�tirmi�tir. 
Bu yüzden, farklı alan ö�rencileriyle benzer çalı�malara gereksinim duyulmaktadır. Türkiye’de ö�retmen 
endi�eleri çalı�malarının yok denecek kadar az olması, Türkiye �artlarında farklı sonuçların alınabilece�i 
olasılı�ı (Boz, 2008) ve potansiyel Türkçe ö�retmenleri ile böyle bir çalı�manın yapılmamı� olması bu 
çalı�maya gerekçe hazırlamı�tır. Ayrıca az çalı�ılmı� ve çeli�kili bulguları olan cinsiyet etkisinin 
çalı�ılması da alanyazına bir katkı sa�layacaktır. Ö�retim türü (Normal Ö�retim ve �kinci Ö�retim) etkisi 
de bu açıdan hiç incelenmedi�i için üzerinde durulması gereken önemli bir unsurdur. Bu gerekçelere 
dayanarak, bu çalı�ma a�a�ıdaki sorulara yanıt bulmayı amaçlamaktadır: 

(1) Aday Türkçe ö�retmenlerinin endi�eleri sınıf düzeyine göre de�i�im göstermekte midir? 

(2) Aday Türkçe ö�retmenlerinin endi�eleri cinsiyete göre de�i�im göstermekte midir? 

(3) Aday Türkçe ö�retmenlerinin endi�eleri ö�retim türüne göre de�i�im göstermekte midir? 
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YÖNTEM 

Katılımcılar 

 Ara�tırmaya bir devlet üniversitesinde ö�renim gören 432 E�itim Fakültesi Türkçe Ö�retmenli�i 
lisans programı ö�rencisi katılmı�tır. Katılımcı ö�rencilerin 110’u 1. sınıf, 89’u 2. sınıf, 95’i 3. sınıf ve 
138’i ise 4. sınıf ö�rencisidir. Toplam 432 ö�rencinin 229’u kadın, 203’ü erkektir. Ö�retim türü 
açısından, 217 ö�renci normal ö�retimde, 215 ö�renci ise ikinci ö�retimde ö�renim görmektedir. 

Veri Toplama Aracı 

 Bu çalı�mada veri toplama amacıyla Borich (1992) tarafından geli�tirilen ve Rogan, Borich ve 
Taylor (1992) tarafından yüksek geçerli�i ve güvenirli�i (Alpha katsayıları: Ben-merkezli Endi�eler için 
0,91, Görev-merkezli Endi�eler için 0,84 ve Ö�renciye Etki-merkezli Endi�eler için 0,94) onaylanan 
Ö�retmen Endi�eleri Ölçe�i kullanılmı�tır. Orijinalinde üç boyuttan olu�an ve her bir boyutu 15 olmak 
üzere toplam 45 maddeden olu�an ölçek Boz (2008) tarafından Türkçeye uyarlanmı�tır. Faktör analizi 
sonucunda ölçe�in Türkçeye uyarlanmı� �ekli Ben-merkezli Endi�eler (17 madde), Görev-merkezli 
Endi�eler (10 madde) ve Ö�renciye Etki-merkezli Endi�eler (15 madde) olmak üzere üç boyuttan olu�mu� 
ve orijinal ölçekte yer alan üç madde Türkçe ölçekte yer alamamı�tır. �ç tutarlık (Cronbach alpha) 
katsayıları Ben-merkezli Endi�eler için 0,89, Görev-merkezli Endi�eler için 0,81 ve Ö�renciye Etki-
merkezli Endi�eler için ise 0,91 olarak bulunmu�tur. Bu çalı�mada ise iç tutarlık de�erleri Ben-merkezli 
Endi�eler için 0,93, Görev-merkezli Endi�eler için 0,79 ve Ö�renciye Etki-merkezli Endi�eler için 0,94 
olarak belirlenmi�tir. Ö�retmen Endi�eleri Ölçe�i 5’li likert tipi bir ölçek olup maddeleri 1=Hiç Endi�eli 
De�ilim, 2=Biraz Endi�eliyim, 3=Orta Derece Endi�eliyim, 4=Çok Endi�eliyim ve 5=Tamamen 
Endi�eliyim olarak de�erlendirilmektedir. 

Verilerin Analizi 

 Katılımcılardan toplanan verilere ilk olarak Levene homojenlik testi uygulanmı� ve varyansların 
homojen yani normal da�ıldı�ı bulunmu�tur. Bunun üzerine veri analizi olarak parametrik testlerin 
uygulanabilece�i görülmü�tür (Büyüköztürk, 2006). Ara�tırmanın üç ba�ımsız de�i�keninin (sınıf, 
cinsiyet ve ö�retim türü) ba�ımlı de�i�kenler (ölçe�in boyutları) üzerindeki etkisini belirlemek için tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmı�tır. Elde edilen ortalama, standart sapma ve varyans analizi 
bulguları tablolarda sunulup tartı�ılmı�tır. Ayrıca, sınıf ba�ımsız de�i�keninin etkisini ayrıntılı ele alıp 
anlamlı farkın hangi sınıf düzeyleri arasında oldu�unu bulmak için Tukey testi uygulanmı�tır. 

 

 BULGULAR  

Sınıf Düzeyi ve Endi�eler 

 Sınıf düzeyinin farklı endi�e türleri için ne derece belirleyici oldu�unu saptamak için verilere tek 
yönlü varyans analizi uygulanmı�tır. Betimleyici istatistik ve varyans analizi sonuçları Tablo 1’de 
sunulmu�tur. 

Tablo 1:Endi�e Türlerinin Sınıflara Göre Ortalama, Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları 

Endi�eler Sınıf n X ss F p 
1 110 38,77 14,87 
2 89 43,51 13,96 
3 95 40,36 11,93 

Ben-merkezli 
endi�eler 

4 138 46,08 13,89 

 
6,725* 

 
,000 

1 110 23,69 7,30 
2 89 25,36 6,43 
3 95 26,79 6,17 

Görev-
merkezli 
endi�eler 

4 138 28,63 6,59 

12,027* ,000 

1 110 34,33 13,87 
2 89 38,03 12,25 
3 95 37,04 11,48 

Ö�renciye 
etki-merkezli 
endi�eler 

4 138 41,61 11,53 

7,421* ,000 

* p < 0,05 

Tablo 1’de sunulan sonuçlara bakıldı�ında, sınıf düzeyinin ölçe�in üç alt boyutunu tanımlayan 
endi�e türleri üzerinde anlamlı bir etki yaptı�ı ortaya çıkmı�tır (p<0,05). Bu anlamlı farkın hangi sınıf 
düzeyleri arasında oldu�unu saptayabilmek için uygulanan Tukey testi sonuçlarına göre, ben-merkezli 
endi�elerde 4. sınıf ortalamaları ile 1. ve 3. sınıf ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmı�tır. Bu 
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farklar 4. sınıf ö�rencileri lehinedir. Yani Türkçe Ö�retmenli�i son sınıf ö�rencilerinin ben-merkezli 
endi�eleri (X=46,08) 1. sınıf (X=38,77) ve 3. sınıf (X=40,36)ö�rencilerininkilerden anlamlı bir �ekilde 
farklıdır. Görev-merkezli endi�eler açısından bakıldı�ında fark 4. sınıf ö�rencileri (X=28,63) lehine 1. 
sınıf (X=23,69) ve 2. sınıf (X=25,36) ö�rencilerine kar�ı olu�mu�tur. Ayrıca 3. sınıf ö�rencilerinin 
(X=26,79) lehine 1. sınıf ö�rencilerine (X=23,69) kar�ı da anlamlı bir fark saptanmı�tır. 4. sınıf 
ö�rencilerin görev-merkezli endi�eleri 1. ve 2. sınıf ö�rencilerden anlamlı bir �ekilde yüksektir. Aynı 
�ekilde 3. sınıf ö�rencilerinin de 1. sınıf ö�rencilerinden daha yüksek görev-merkezli endi�eler 
geli�tirdikleri bulunmu�tur. Ö�renciye etki-merkezli endi�eler açısından ise 4. sınıf ö�rencileri (X=41,61) 
1. sınıf (X=34,33) ve 3. sınıf (X=37,04) ö�rencilerinden yüksek endi�e düzeyine sahiptirler. 

Cinsiyet ve Endi�eler 

 Çalı�manın ikinci sorusu cinsiyetin üç endi�e türü açısından belirleyici olup olmadı�ıdır. Yapılan 
betimleyici istatistik ve varyans analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmi�tir.  

Tablo 2: Endi�e Türlerinin Cinsiyete Göre Ortalama, Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları 

Endi�eler Cinsiyet n X ss F p 

Kadın 229 45,69 14,10 Ben-merkezli 
endi�eler 

Erkek 203 38,76 13,05 

 

27,86* 

 

,000 

Kadın 229 27,34 6,68 Görev-
merkezli 
endi�eler 

Erkek 203 25,11 6,98 
11,45* ,001 

Kadın 229 40,79 13,04 Ö�renciye 
etki-merkezli 
endi�eler 

Erkek 203 34,89 11,26 

25,02* ,000 

* p < 0,05 

 Tek yönlü varyans analizi sonuçları cinsiyetin üç tür endi�e için de belirleyici oldu�unu ortaya 
koymaktadır. Sonuçlar kadınlar lehine anlamlı bir fark oldu�unu göstermi�tir (p<0,05). Ben-merkezli 
endi�elerde kadınlar (X=45,69) erkeklerden (X=38,76) daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Aynı �ekilde 
kadınlar (27,34) erkeklerden (X=25,11) daha yüksek görev-merkezli endi�eler geli�tirmi�lerdir. 
Ö�renciye etki-merkezli endi�elerde de durum aynıdır. Yani kadınların ortalamaları (X=40,79) 
erkeklerinkinden (X=34,89) anlamlı bir �ekilde yüksektir. 

Ö�retim Türü ve Endi�eler 
 Çalı�manın son sorusu ö�retim türünün (Normal Ö�retim ve �kinci Ö�retim) Türkçe ö�retmeni 
adaylarının endi�eleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadı�ıdır. Bu soruyu yanıtlamak amacıyla 
yürütülen betimleyici istatistik ve varyans analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 3’te sunulmu�tur. 

Tablo 3: Endi�e Türlerinin Ö�retim Türüne Göre Ortalama, Standart Sapma ve Varyans Analizi Sonuçları 

Endi�eler Ö�retim 
Türü 

n X ss F p 

Normal 
Ö�retim 

217 43,58 13,89 Ben-merkezli 
endi�eler 

�kinci 
Ö�retim 

215 41,27 14,11 
2,92 ,088 

Normal 
Ö�retim 

217 26,54 6,89 Görev-
merkezli 
endi�eler 

�kinci 
Ö�retim 

215 26,04 6,94 ,569 ,451 

Normal 
Ö�retim 

217 38,76 12,69 Ö�renciye 
etki-merkezli 
endi�eler 

�kinci 
Ö�retim 

215 37,27 12,44 
,218 ,218 

* p < 0,05 
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 Ö�retim türünün ö�retmeye yönelik endi�elere etkisi açısından Tablo 3 de�erlendirildi�inde, 
ben-merkezli endi�elerin normal ö�retim ö�rencilerinde (X=43,58) ikinci ö�retim ö�rencilerinden 
(X=41,27) biraz yüksek oldu�u bulunmu�tur. Bu fark görev-merkezli endi�elerde daha da azdır 
(NÖ=26,54, �Ö=26,04). Ö�renciye etki-merkezli endi�elerde de normal ö�retimin ortalamalarının 
(X=38,76) ikinci ö�retim ortalamalarından (X=37,27) biraz yüksek oldu�u görülmektedir. Ancak normal 
ö�retim ile ikinci ö�retim arasında endi�e türleri açısından bu farkların anlamlı olmadıkları saptanmı�tır 
(p<0,05).  Bu durumda, ö�retim türünün hiçbir endi�e türü üzerinde belirleyici bir etki yaratmadı�ı 
sonucuna ula�ılmı�tır. 

 

TARTI�MA VE SONUÇLAR 

 Bu çalı�ma sınıf düzeyi, cinsiyet ve ö�retim türü de�i�kenlerinin hizmet öncesi Türkçe 
ö�retmenlerinin ö�retmeye yönelik endi�eleri üzerindeki etkileri saptamayı amaçlamı�tır. Bu amaçla 
toplanan verilerin analizi sonunda sınıf düzeyinin genel anlamda 4. sınıflar lehine etki yarattı�ı 
gözlenmi�tir. Son sınıf Türkçe ö�retmenli�i ö�rencileri ben-merkezli, görev-merkezli ve ö�renciye etki-
merkezli endi�eleri 1. sınıf ö�rencilerinden anlamlı bir �ekilde daha fazla geli�tirmi�lerdir. Yıllara göre 
basamaklı bir geli�im olmaması Fuller’ın (1969) sundu�u modelle çeli�mektedir ve Türkiye’de Boz 
(2008) tarafından elde edilen sonuçlara yakındır. Aynı zamanda Pigge ve Marso’nun (1997) bulgularını 
kısmen desteklemektedir. Çünkü 4. sınıf ö�rencileri tüm endi�e türlerini aynı anda geli�tirmi�lerdir. 
Ara�tırma sonuçlarına göre anlamlı farklar tamamen üst sınıflar lehine çıkmı�tır. Boz (2008) çalı�masında 
sadece ben-merkezli endi�eler için son sınıf ö�rencileri lehine bir durum belirlemi�tir. Oysa bu çalı�mada 
tüm endi�e türleri için son sınıflar lehine bir durum ortaya çıkmı�tır. Bu bulgu Boz’un çalı�masını 
do�rular nitelikte de�ildir. Bu çalı�mada ortaya çıkan son sınıf lehine farklar 4. sınıf ö�retmen adaylarının 
aldıkları Okul Deneyimi ve Ö�retmenlik Uygulaması derslerinin etkisi olarak açıklanabilir. Ö�renciler 
ileride üyesi olacakları sosyal ortamların içinde bulundukları zaman ben-merkezli, görev-merkezli ve 
ö�renciye etki-merkezli endi�eleri artmaktadır. Ayrıca 3. sınıf ö�rencilerinin 1. sınıf ö�rencilerine göre 
daha yüksek görev-merkezli endi�eler geli�tirmi� olmaları da e�itim bilimleri ve yöntem derslerinin 
yaratmı� oldu�u farkındalıkla açıklanabilir (Boz, 2008). 1. sınıf ö�rencilerinin di�er sınıflardan daha 
dü�ük endi�e düzeylerine sahip olmaları da bu görü�ü destekler niteliktedir. 

 Verilerin analizi sonucunda cinsiyetin üç endi�e türünün geli�iminde belirleyici oldu�u ortaya 
çıkmı�tır. Kadın ö�rencilerin hem ben-merkezli, hem görev-merkezli, hem de ö�renciye etki-merkezli 
endi�eleri erkeklerinkinden anlamlı bir �ekilde yüksektir. Özellikle bu farklardaki anlamlılık düzeyi 
açısından bakıldı�ında ben-merkezli ve ö�renciye etki-merkezli endi�elerin daha güçlü bir �ekilde farklı 
oldu�u belirlenmi�tir. Kadınlar lehine bu anlamlı fark Pigge ve Marso’nun (1987) ve Guillaume ve 
Rudney’in (1993)  bulgularını desteklerken Ghaith ve Shaaban’ın (1999) bulgularıyla çeli�mektedir. 
Kadın Türkçe ö�retmeni adayları hizmet öncesi e�itimleri süresince erkek ö�retmen adaylarından daha 
yüksek endi�eler ta�ımaktadırlar. 

 Ö�retim türü bir de�i�ken olarak ele alındı�ında ortaya çıkan sonuç ö�retim türünün endi�e 
türlerinin hiçbiri üzerinde etkili olmadı�ını ortaya koymu�tur. Yani ö�rencilerin normal ö�retimde ya da 
ikinci ö�retimde ö�renim görüyor olmalarının endi�elerin geli�imi üzerinde bir etkisi yoktur. Ülkemizde 
benzeri bir ara�tırmanın bulunmamasından dolayı böyle bir bulgudan ilk kez söz edilmektedir. 
Ara�tırmanın yapıldı�ı kurumda daha önce yapılan bir çalı�ma ikinci ö�retim ö�rencilerinin akademik 
anlamda programlardan �ikâyetçi olmadıklarını ortaya koymu�tur (Tanrıö�en ve Ba�türk, 2005). Bu da 
akademik açıdan normal ö�retim ile ikinci ö�retim arasında farklılıkların olmadı�ını göstermi�tir. Aynı 
akademik donanıma sahip olan normal ö�retim ve ikinci ö�retim ö�rencilerinin endi�eler konusunda fark 
göstermemeleri akademik boyutun endi�eler açısından önemini vurgulayan bir bulgudur. 

 Bu çalı�ma sadece bir devlet üniversitesinin Türkçe ö�retmenli�i programı ö�rencileriyle 
yürütülmü�tür. Farklı üniversitelerde yapılacak çalı�malar farklı sonuçlar verebilir. Bu yüzden benzer 
çalı�maların farklı akademik ve sosyal ortamlarda gerçekle�tirilmesi önemlidir. Ayrıca endi�elerin 
geli�imini takip edebilmek için bir grup ö�retmen adayıyla uzun süreli bir çalı�ma da yapılabilir. Hizmet 
öncesi dönem çalı�malarının yanı sıra hizmet içi dönem çalı�maları da önemlidir. 

 Ö�retmen adaylarının endi�e düzeyleri konusuna fakülte-okul i�birli�i çerçevesinde yakla�mak 
yararlı olacaktır. Özellikle 4. sınıf ö�rencilerinin tüm endi�e türlerini geli�tirmi� görünmeleri bu i�birli�i 
sürecini kritik bir dönem haline getirmektedir. Yapılacak ara�tırma ve alınacak önlemlerde bu gerçeklik 
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göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra, ö�retmenlerin ve ö�retmen adaylarının endi�elerinin 
ba�lamsal boyutları da unutulmamalıdır. 
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