Türkiye’de Okul Türlerine Göre Öğrencilerin
Okul Yaşamı Nasıl Farklılaşıyor?
Gamze Çetinkaya Aydın

Okul iklimi.................................................................3
Öğrencilerin iyi olma hali......................................13
Değerlendirme ve öneriler....................................18
Kaynakça.................................................................21
Ek: PISA 208 verilerine göre, Türkiye’de okul
iklimi ve öğrencilerin iyi olma hali ile okuma
performansı arasındaki ilişkiler.............................22

tedmem | 1

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) kapsamında örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki
öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki bilgi ve becerileri değerlendirilmektedir. Araştırmanın her
döngüsünde bu üç alandan biri odak alan olarak seçilmekte ve bu alanla ilgili detaylı analizler yapılmaktadır.
PISA 2018 araştırmasının odak alanı okuma becerileridir. PISA araştırması kapsamında ayrıca okul müdürleri
ve öğrencilere uygulanan anketler aracılığıyla okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma haliyle ilgili değişkenlere dair
de veri toplanmakta, bu değişkenlerin öğrenci başarısıyla ilişkisi araştırılmaktadır.
Türkiye’ye ilişkin PISA 2018 verileri çoğunlukla öğrencilerin fen, matematik ve okuma alanındaki performansları
odağa alarak tartışılmış, okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma haline ilişkin bulgular çoğunlukla performans
tartışmalarının gölgesinde kalmıştır. Oysa okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma hali başlıkları altında ele alınan
disiplin ortamı, yaşam doyumu, zorbalık, öğretim uygulamaları gibi pek çok değişkenin öğrenci başarısı ile olan
ilişkisi hem literatürde hem de PISA araştırmalarında sürekli bir biçimde ortaya konmuştur (bkz. Ek: PISA 2018
verilerine göre, Türkiye’de okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma hali ile okuma performansı arasındaki ilişkiler). Bu
nedenle, bu değişkenlere dair bulguların detaylıca incelenmesi, eğitim sistemine ve öğrencilerin okul yaşamına
dair önemli bilgiler sunabilir.
TEDMEM olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, PISA 2018 SPSS veri dosyaları kullanılarak Türkiye’de
öğrenci ve okul müdürlerine uygulanan anketler aracılığıyla okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma haline ilişkin
toplanan veriler derlenmiş ve okul türlerine göre ayrıştırılarak betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Tablo 1’de
PISA 2018 Türkiye örnekleminin okul türlerine göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 1. PISA 2018 Türkiye Örnekleminin Okul Türlerine Göre Dağılımı
Öğrenci

Okul türü

Okul

Sayı

%

Sayı

%

Anadolu lisesi

3013

43,7

78

41,9

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

2143

31,1

56

30,1

Anadolu imam hatip lisesi

943

13,7

25

13,4

Çok programlı Anadolu lisesi

273

4,0

8

4,3

Sosyal bilimler lisesi

228

3,3

6

3,2

Fen lisesi

226

3,3

6

3,2

Anadolu güzel sanatlar lisesi

42

0,6

1

0,5

Ortaokul

22

0,3

6

3,2

6890

100

186

100

Toplam

PISA 2018 Türkiye örnekleminde ortaokul ve Anadolu güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin oranı diğer okul
türlerine göre çok düşük olduğu için bu okul türleri karşılaştırmalara dâhil edilmemiştir. Bu yazıda, PISA 2018
sonuçları (Cilt III): Okul yaşamı öğrencilerin yaşamı için ne ifade ediyor? (OECD, 2019b) raporunun kavramsal
çerçevesi takip edilerek okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma hali ile ilgili çeşitli değişkenlere dair öğrenci ve okul
müdürlerinden toplanan veriler ele alınmıştır. Bu başlıkların her bir alt boyutu ile ilgili anket maddelerine dair
betimsel istatistikler hesaplanmış ve okul türleri arasında öne çıkan farklılıklar özetlenmiştir.
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Okul iklimi
Okul iklimi kavramını tek bir tanımla ifade etmek oldukça güç olsa da okul hayatına dair tüm göstergeleri
kapsadığı ve okul personeli, öğrenci ve velilerin okulla ilgili deneyimlerini yansıttığı söylenebilir. Olumlu bir
okul ikliminde öğrenciler fiziksel ve duygusal olarak güvende hisseder; öğretmenler destekleyici, coşkulu ve
duyarlıdır; veliler okul etkinliklerine gönüllü olarak katılır; okul topluluğu sağlıklı, saygılı ve işbirlikçi ilişkiler
üzerine kuruludur ve herkes okulun ön kabullerini gözeterek yapıcı bir okul ruhu geliştirmek için birlikte hareket
eder (OECD, 2019a). PISA araştırması kapsamında okul iklimi; öğrencilerin yıkıcı davranışları, öğretme ve
öğrenme ile okul topluluğu ana başlıklarında dokuz boyutuyla ele alınmıştır (Şekil 1). Bu boyutlarla ilgili veriler
okul müdürlerine ve öğrencilere uygulanan anketler aracılığıyla elde edilmiştir (OECD, 2019b).
Şekil 1. PISA 2018’de Okul İklimi Kavramsal Çerçevesi

Okul iklim i

ve rekabet

Disiplin iklimi

kalma

Okula aidiyet hissi

Okul etkinliklerine aile

Kaynak: OECD, 2019b.

Okul iklimi alt boyutlarıyla ilgili öğrenci ve okul müdürü anketlerinde çeşitli maddeler yer almış ve bu
maddelere verilen yanıtlar kullanılarak öğrenciler ve okullar için çeşitli indeksler hesaplanmıştır. Öğrenci ve
okul düzeyindeki tüm indeksler OECD ortalaması 0 ve standart sapması 1 olacak şekilde oluşturulmuştur. Buna
göre, indeksteki pozitif değerler ilgili okulların/öğrencilerin indeksin ifade ettiği durumu OECD ülkelerindeki
ortalama bir okula/öğrenciye kıyasla daha fazla deneyimlediğini, negatif değerler ise daha az deneyimlediğini
göstermektedir.
Bu çalışma kapsamında, okul iklimi alt boyutlarıyla ilgili indekslere ve anket maddelerine ilişkin betimsel
istatistikler Türkiye’deki farklı okul türleri için hesaplanmış, çeşitli okul türlerindeki öğrencilerin hem diğer
okul türlerindeki akranlarına hem de OECD ülkelerinde ortalama bir öğrenciye kıyasla okul deneyimlerinin
nasıl farklılaştığı incelenmiştir.
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Zorbalık
PISA 2018 kapsamında, zorbalığa maruz kalma indeksi öğrencilerin altı zorbalık davranışına okulda ne sıklıkla
maruz kaldıklarına ilişkin anket maddelerine verdikleri yanıtlar kullanılarak oluşturulmuştur. Zorbalığa maruz
kalma indeksinin pozitif olması öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla zorbalığa daha
fazla maruz kaldığını, negatif olması ise zorbalığa daha az maruz kaldığını belirtmektedir. Zorbalığa maruz
kalma indeks değeri PISA’ya katılan tüm ülke ve ekonomiler genelinde en yüksek %10 içinde yer alan öğrenciler
ise sıklıkla zorbalığa maruz kalan öğrenciler olarak tanımlanmıştır.
Öğrencilerin zorbalığa maruz kalma durumunun Türkiye’de okul türlerine göre nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Zorbalığa maruz kalma indeksi ortalamasının pozitif olduğu okul türleri 0,03 ile mesleki ve teknik
Anadolu lisesi ve 0,02 ile çok programlı Anadolu lisesidir. Bu okul türlerindeki öğrenciler OECD
ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye ve diğer okul türlerindeki akranlarına kıyasla zorbalığa daha fazla
maruz kalmaktadır.
« Zorbalığa maruz kalma indeksi ortalamasının negatif olduğu okul türleri fen lisesi, sosyal bilimler lisesi,
Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesidir. Bu okul türlerindeki öğrenciler OECD ülkelerindeki
ortalama bir öğrenciye kıyasla zorbalığa daha az maruz kalmaktadır.
« Sıklıkla zorbalığa maruz kalan öğrenci oranı en yüksek olan okul türü %11,1 ile mesleki ve teknik Anadolu
lisesi, en düşük olan okul türü ise %4,1 ile fen lisesidir.
« Ayda en az birkaç kez diğer öğrenciler tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ifade eden öğrenci
oranının en yüksek olduğu okul türü %11,6 ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi, en düşük olduğu okul
türü ise %2,6 ile sosyal bilimler lisesidir.
« Ayda en az birkaç kez diğer öğrencilerin kendisi ile alay ettiğini bildiren öğrenci oranı %9,5 (fen lisesi) ile
%14,6 (mesleki ve teknik Anadolu lisesi) arasında değişmektedir.
Tablo 2. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Zorbalığa Maruz Kalma Durumu
Aşağıdaki durumların ayda en az birkaç kez gerçekleştiğini bildiren
öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

F

G

H

Anadolu lisesi

-0,08

8,1

10,3

12,5

6,8

7,2

6,7

11,1

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

0,03

11,1

11,7

14,6

11,9

11,3

11,6

15,1

Çok programlı Anadolu lisesi

0,02

9,3

12,9

13,6

8,4

10,6

8,6

15,7

Fen lisesi

-0,24

4,1

6,2

9,5

2,7

1,7

4,1

10,8

Sosyal bilimler lisesi

-0,09

9,0

11,5

12,5

1,7

2,2

2,6

13,8

Anadolu imam hatip lisesi

-0,07

7,8

10,3

11,3

9,5

9,2

9,6

10,9

A: Zorbalığa maruz kalma indeksi
B: Sıklıkla zorbalığa maruz kalan öğrenci oranı (%)
C: Diğer öğrenciler beni bilerek yalnız bıraktı.
D: Diğer öğrenciler benimle alay etti.
E: Diğer öğrenciler tarafından tehdit edildim.

F: Diğer öğrenciler bana ait olan şeyleri zorla elimden aldılar veya onlara zarar
verdiler.
G: Diğer öğrenciler tarafından itildim veya şiddete maruz kaldım.
H: Diğer öğrenciler hakkımda çirkin dedikodular çıkardı (söylemlerde
bulundu).
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Disiplin iklimi
PISA 2018 kapsamında, disiplin iklimi indeksini hesaplamak için öğrencilere Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı
derslerindeki disiplin ortamına ilişkin beş soru yöneltilmiştir. Disiplin iklimi indeksinin pozitif olması
öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla okuma alanıyla ilgili derste (Türkçe/Türk Dili
ve Edebiyatı) daha olumlu bir disiplin iklimi deneyimlediğini, negatif olması ise daha olumsuz bir disiplin iklimi
deneyimlediğini göstermektedir.
Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı derslerindeki disiplin iklimi açısından Türkiye’de okul türleri arasındaki farklar
incelendiğinde:
« Disiplin iklimi indeksi ortalamalarına göre, fen lisesi (0,35), sosyal bilimler lisesi (0,23) ve Anadolu imam
hatip lisesi (0,06) öğrencileri OECD ortalamasına kıyasla okuma alanıyla ilgili derste daha olumlu bir
disiplin iklimi deneyimlediğini bildirmiştir.
« Mesleki ve teknik Anadolu lisesi (-0,23), çok programlı Anadolu lisesi (-0,16) ve Anadolu lisesi (-0,03)
için disiplin iklimi ortalaması negatiftir. Bu okullardaki öğrenciler, OECD ülkelerindeki ortalama bir
öğrenciye ve diğer okul türlerindeki akranlarına kıyasla okuma alanıyla ilgili derste daha olumsuz bir
disiplin iklimi deneyimlediğini ifade etmiştir.
« Neredeyse tüm okul türlerinde en sık karşılaşılan disiplin sorunu öğrencilerin ders başladıktan sonra
uzun bir süre derse dikkatlerini verememesidir. “Derslerin çoğunda” veya “her derste” bu durumun
gerçekleştiğini bildiren öğrenci oranının en düşük olduğu okul türü %25,1 ile sosyal bilimler lisesi, en
yüksek olduğu okul türü %41,6 ile mesleki ve teknik Anadolu lisesidir.
« “Derslerin çoğunda” veya “her derste” öğrencilerin öğretmenin söylediklerini dinlemediğini ifade eden
öğrenci oranı %7,9 (sosyal bilimler lisesi) ile %21,3 (çok programlı Anadolu lisesi) arasında değişmektedir.
« Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile çok programlı Anadolu lisesi için yaklaşık her üç
öğrenciden biri; fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ile Anadolu imam hatip lisesi için ise yaklaşık her dört
öğrenciden biri “derslerin çoğunda” veya “her derste” öğrencilerin derse iyi odaklanamadığını bildirmiştir.
Tablo 3. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Disiplin İklimi Algısı
Aşağıdaki durumların “derslerin çoğunda” veya “her derste” gerçekleştiğini bildiren
öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

F

Anadolu lisesi

-0,03

16,5

21,3

22,0

34,5

36,2

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

-0,23

20,4

29,0

31,5

39,5

41,6

Çok programlı Anadolu lisesi

-0,16

21,3

29,0

29,7

35,9

35,8

Fen lisesi

0,35

14,2

11,1

9,8

25,2

25,7

Sosyal bilimler lisesi

0,23

7,9

16,7

15,0

24,6

25,1

Anadolu imam hatip lisesi

0,06

14,5

19,3

20,1

27,5

30,5

A: Disiplin iklimi indeksi
B: Öğrenciler öğretmenin söylediklerini dinlemezler.
C: Gürültü ve düzensizlik vardır.
D: Öğretmen öğrencilerin susması için uzun süre bekler.

E: Öğrenciler derse iyi odaklanamıyorlar.
F: Öğrenciler, ders başladıktan sonra, uzun bir süre derse dikkatlerini
vermiyorlar.
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Derse devamsızlık ve geç kalma
PISA 2018 kapsamında, öğrencilere araştırmanın gerçekleştiği günden önceki iki hafta içinde kaç kez tam gün
devamsızlık yaptıkları, kaç kez bazı dersleri astıkları ve kaç kez okula geç geldikleri sorulmuştur. Öğrenciler her
bir davranış için “hiç”, “bir veya iki defa”, “üç veya dört defa” ve “beş veya daha fazla” seçeneklerinden birini
işaretlemiştir.
Okulu asma, derse devamsızlık ve okula geç kalma davranışlarının okul türlerine göre nasıl değiştiği
incelendiğinde:
« Tüm okul türlerinde, öğrencilerin en az yarısı son iki haftada en az bir tam gün okulu astığını belirtmiştir.
« Son iki haftada üç veya daha fazla kez bir tam gün okulu astığı belirten öğrenci oranı %20,8 (çok
programlı Anadolu lisesi) ile %27,6 (sosyal bilimler lisesi) arasında değişmektedir.
« Tüm okul türlerinde öğrencilerin en az %10’u son iki haftada beş veya daha fazla kez bir tam gün okulu
astığını belirtmiştir. Bu oranın en yüksek olduğu okul türü %16,0 ile sosyal bilimler lisesi, en düşük
olduğu okul türü ise %10,7 ile fen lisesidir.
« Son iki haftada en az bir defa bazı dersleri asan öğrenci oranı %45,6 (çok programlı Anadolu lisesi)
ile %58,0 (fen lisesi) arasında değişmektedir. Buna göre, Türkiye’de tüm okul türlerinde öğrencilerin
yaklaşık yarısı PISA araştırmasından önceki son iki haftada en az bir defa bazı dersleri asmıştır.
« Son iki haftada üç veya daha fazla kez bazı dersleri asan öğrenci oranı %13,7 (çok programlı Anadolu
lisesi) ile %28,1 (fen lisesi) arasında değişmektedir.
« Fen lisesi öğrencilerinin %15,2’si son iki haftada beş veya daha fazla kez bazı dersleri astığını bildirmiştir.
Bu oranın en düşük olduğu okul türü %6,1 ile çok programlı Anadolu lisesidir.
« Son iki haftada en az bir defa okula geç gelen öğrenci oranın en düşük olduğu okul türü %30,9 ile sosyal
bilimler lisesi, en yüksek olduğu okul türü ise %50,4 ile mesleki ve teknik Anadolu lisesidir.
« Son iki haftada üç veya daha fazla kez okula geç gelen öğrenci oranı %13,4 (sosyal bilimler lisesi) ile
%20,5 (mesleki ve teknik Anadolu lisesi) arasında değişmektedir.
« Tüm okul türlerinde öğrencilerin yaklaşık %10’u son iki haftada beş veya daha fazla kez okula geç
geldiğini ifade etmiştir.
Tablo 4. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Derse Devamsızlık ve Geç Kalma Durumu
“Bazı dersleri astım.”

“Bir tam gün okulu astım.”

“Okula geç geldim.”

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Anadolu lisesi

-0,08

-0,08

8,1

10,3

12,5

6,8

7,2

6,7

11,1

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

0,03

0,03

11,1

11,7

14,6

11,9

11,3

11,6

15,1

Çok programlı Anadolu lisesi

0,02

0,02

9,3

12,9

13,6

8,4

10,6

8,6

15,7

Fen lisesi

-0,24

-0,24

4,1

6,2

9,5

2,7

1,7

4,1

10,8

Sosyal bilimler lisesi

-0,09

-0,09

9,0

11,5

12,5

1,7

2,2

2,6

13,8

Anadolu imam hatip lisesi

-0,07

-0,07

7,8

10,3

11,3

9,5

9,2

9,6

10,9

A: En az bir defa (öğrenci oranı, %)    B: Üç veya daha fazla (öğrenci oranı, %)    C: Beş veya daha fazla (öğrenci oranı, %)
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Öğretmen coşkusu
Öğretmen coşkusu indeksini hesaplamak için öğrencilere işledikleri son iki okuma alanı dersini (Türkçe/
Türk Dili ve Edebiyatı) düşündüklerinde öğretmenlerinin coşkusuyla ilgili dört ifadeye ne ölçüde katıldıkları
sorulmuştur. İndeks değerinin pozitif olması öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla
okuma alanı dersinin öğretmenini daha coşkulu algıladığını, negatif olması ise daha az coşkulu olduğunu
düşündüğünü göstermektedir.
Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenlerinin coşkusuna ilişkin öğrenci görüşlerinin okul türlerine göre
nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi için ortalama öğretmen coşkusu indeksi
pozitiftir. Buna göre, bu okul türlerindeki öğrenciler OECD ortalamasındaki ve diğer okul türlerindeki
akranlarına kıyasla Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenlerini daha coşkulu algılamaktadır.
« Öğretmen coşkusu indeksi ortalamasının negatif olduğu okul türleri Anadolu lisesi, mesleki ve teknik
Anadolu lisesi ve çok programlı Anadolu lisesidir. Bu okul türlerindeki öğrenciler OECD ortalamasındaki
ve diğer okul türlerindeki öğrencilere kıyasla Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenlerinin daha
az coşkulu olduğunu düşünmektedir.
« Tüm okul türlerinde, katılıyorum seçeneklerinden birini işaretleyen öğrenci oranının en yüksek olduğu
ifade “öğretmenimizin bu dersin konusunu beğendiği belli oluyordu” olmuştur. Farklı okul türleri için bu
oran %67,4 (çok programlı Anadolu lisesi) ile %74,8 (fen lisesi) arasında değişmektedir.
« “Öğretmenimizin bize ders anlatmaktan zevk aldığı belli oluyordu” ifadesi için katılıyorum seçeneklerinden
birini işaretleyen öğrenci oranı %64,8 (mesleki ve teknik Anadolu lisesi) ile %72,8 (Anadolu imam hatip
lisesi) arasında değişmektedir.
« Tüm okul türlerinde, yaklaşık her üç öğrenciden ikisi “öğretmenimiz dersten zevk aldığını gösterdi”
ifadesi için katılıyorum seçeneklerinden birini işaretlemiştir.
Tablo 5. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Öğretmen Coşkusu Algısı
Aşağıdaki ifadeler için “katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum”
seçeneklerinden birini işaretleyen öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

Anadolu lisesi

-0,13

65,6

55,1

70,0

66,3

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

-0,14

64,8

59,1

69,1

65,8

Çok programlı Anadolu lisesi

-0,19

66,4

61,1

67,4

66,9

Fen lisesi

0,08

70,2

59,1

74,8

70,8

Sosyal bilimler lisesi

0,09

70,2

66,5

72,2

71,3

Anadolu imam hatip lisesi

0,03

72,8

63,4

73,8

72,7

A: Öğretmen coşkusu indeksi
B: Öğretmenimizin bize ders anlatmaktan zevk aldığı belli oluyordu.
C: Öğretmenimizin (öğretme) coşkusu bana ilham verdi.

D: Öğretmenimizin bu dersin konusunu beğendiği (konu ile uğraşmaktan
hoşlandığı) belli oluyordu.
E: Öğretmenimiz, dersten zevk aldığını (haz duyduğunu) gösterdi.
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Öğretmen desteği ve öğretim uygulamaları
Öğretmen desteği indeksi öğrencilerin okuma alanı dersi (Türkçe/Türk Dili Edebiyatı) öğretmenlerinin onlara
ne sıklıkla destek verdiğine ilişkin sorulara verdiği yanıtlar kullanılarak oluşturulmuştur. Benzer şekilde,
öğretmen dönütü indeksi de öğrencilerin öğretmenlerinden dönüt alma sıklıklarına ilişkin yanıtlarına göre
hesaplanmıştır. İndeks değerinin pozitif olması öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla
öğretmeninden daha sık destek gördüğünü/dönüt aldığını, negatif olması ise daha az destek gördüğünü/
dönüt aldığını belirtmektedir.
Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretmenlerinden gördükleri desteğe ilişkin öğrenci görüşlerinin okul
türlerine göre nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Tüm okul türleri için öğretmen desteği indeksi pozitiftir ve 0,18 (fen lisesi) ile 0,33 (sosyal bilimler
lisesi) arasında değişmektedir. Türkiye’deki öğrenciler OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla
öğretmenlerinden daha fazla destek gördüğünü ifade etmiştir.
« Tüm okul türlerinde yaklaşık her dört öğrenciden üçü “Öğretmen, öğrenciler anlayıncaya kadar ders
anlatmaya devam etmektedir” ifadesi için “derslerin çoğunda” veya “her derste” seçeneklerinden birini
işaretlemiştir.
« Öğretmen dönütü indeksi ortalamasının en yüksek olduğu okul türü 0,14 ile sosyal bilimler lisesi ve en
düşük olduğu okul türü -0,01 ile Anadolu lisesidir.
« Türkçe/Türk Dili Edebiyatı öğretmeninin “derslerin çoğunda” veya “her derste” derste iyi olduğu
özelliklerle ilgili kendisine dönüt verdiğini ifade eden öğrenci oranı %35,0 (çok programlı Anadolu lisesi)
ile %45,8 (sosyal bilimler lisesi) arasında değişmektedir.
« “Öğretmen, performansımı nasıl geliştirebileceğimi söyler” ifadesi için “hiç veya hemen hemen hiç”
seçeneğini işaretleyen öğrenci oranı %14,9 (çok programlı Anadolu lisesi) ile %20,3 (Anadolu lisesi)
arasında değişmektedir.
Tablo 6. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Öğretmen Desteği ve Dönütü Algısı
Aşağıdaki durumların
“derslerin çoğunda” veya
“her derste” gerçekleştiğini
bildiren öğrenci oranı (%)

Aşağıdaki durumların “derslerin çoğunda”
veya “her derste” gerçekleştiğini bildiren
öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Anadolu lisesi

0,18

72,2

73,4

84,9

74,8

-0,01

39,5

38,5

44,7

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

0,24

73,8

74,1

85,7

77,0

0,06

39,3

40,3

45,4

Çok programlı Anadolu lisesi

0,26

79,7

71,7

84,1

76,6

0,09

35,0

40,3

47,0

Fen lisesi

0,18

70,8

76,1

84,1

75,6

0,00

45,2

36,7

40,3

Sosyal bilimler lisesi

0,33

79,4

80,2

91,2

82,0

0,14

45,8

41,4

50,0

Anadolu imam hatip lisesi

0,23

72,8

72,8

86,0

78,1

0,01

35,5

37,4

45,5

A: Öğretmen desteği indeksi
B: Öğretmen her öğrencinin öğrenmesi ile ilgilenmektedir.
C: Öğrenciler ihtiyaç duyduğunda öğretmen ekstra yardımda bulunmaktadır.
D: Öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerine yardım etmektedir.
E: Öğretmen, öğrenciler anlayıncaya kadar ders anlatmaya devam etmektedir.

F: Öğretmen dönütü indeksi
G: Öğretmen, derste iyi olduğum özelliklerim ile ilgili bana geribildirim verir.
H: Öğretmen, kendimi hangi alanlarda daha da geliştirebileceğimi söyler.
I: Öğretmen, performansımı nasıl geliştirebileceğimi söyler.
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Öğretmen davranışları ve öğrenci öğrenmesi
Öğretmen davranışları indeksi okul müdürlerinin öğrencilerin öğreniminin belirli öğretmen davranışları
yüzünden ne derece aksadığına ilişkin sorulara verdiği yanıtlar kullanılarak oluşturulmuştur. İndeks
değerinin pozitif olması okul müdürünün OECD ülkelerindeki ortalama bir okul müdürüne kıyasla öğretmen
davranışlarının okullarındaki öğrenimi daha fazla aksattığını, negatif olması ise daha az aksattığını düşündüğünü
göstermektedir.
Okul müdürlerinin öğretimi aksatan öğretmen davranışlarına ilişkin görüşlerinin okul türlerine göre nasıl
değiştiği incelendiğinde:
« Öğretmen davranışları indeksinin pozitif olduğu okul türleri mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok
programlı Anadolu lisesi ve sosyal bilimler lisesidir. Buna göre, bu okul türlerindeki okul müdürleri
OECD ortalamasındaki ve diğer okul türlerindeki meslektaşlarına kıyasla okuldaki öğrenimin öğretmen
davranışları yüzünden daha fazla aksadığını düşünmektedir.
« Anadolu lisesi, fen lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi için öğretmen davranışları indeksi negatiftir. Bu
okul türlerindeki müdürler OECD ortalamasındaki ve diğer okul türlerindeki meslektaşlarına kıyasla
öğretmen davranışlarının öğrenimi daha az aksattığını ifade etmiştir.
« “Öğretmenlerin her öğrencinin ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayamaması” okul türlerinin çoğunda okul
müdürleri tarafından önemli bir sorun olarak görülmektedir.
« Devlet okullarında öğretmen davranışları indeksi ortalaması -0,03, özel okullarda ise -0,99’dur. Hem
devlet okulları hem de özel okullar ortalamasında indeks değeri negatif olmasına rağmen, indeks
değerlerinin büyüklüklerine bakıldığında özel okullardaki müdürlerin öğretmen davranışlarının okuldaki
öğrenimi daha az aksattığını düşündüğü görülmektedir.
« “Personelin değişime direnmesi” yüzünden öğrencilerin öğrenimin “oldukça” veya “çok fazla” aksadığını
bildiren okul müdürü oranı devlet okulları için %17,3’tür. Özel okul müdürlerinden hiçbiri bu ifade için
“oldukça” veya “çok fazla” seçeneklerinden birini işaretlememiştir.
Tablo 7. Okul Türlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretmen Davranışlarına Yönelik Algısı
Aşağıdaki durumların öğrenimi “oldukça” veya “çok fazla” aksattığını bildiren okul
müdürü oranı (%)
A

B

C

D

E

F

Anadolu lisesi

-0,30

20,5

5,2

10,3

1,3

12,9

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

0,02

33,9

10,7

21,5

0,0

19,6

Çok programlı Anadolu lisesi

0,39

62,5

12,5

25,0

12,5

25,0

Fen lisesi

-0,65

0,0

0,0

16,7

0,0

16,7

Sosyal bilimler lisesi

0,13

0,0

16,7

16,7

0,0

16,7

Anadolu imam hatip lisesi

-0,35

33,3

4,0

12,0

0,0

8,0

Devlet okulu

-0,03

29,2

8,6

17,3

1,9

16,6

Özel okul

-0,99

12,5

0,0

0,0

0,0

4,2

A: Öğretmen davranışları indeksi
B: Öğretmenlerin, her öğrencinin ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayamaması
C: Öğretmen devamsızlığı

D: Personelin değişime direnmesi
E: Öğretmenlerin öğrencilere çok katı davranması
F: Öğretmenlerin derslere iyi hazırlanmaması
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Öğrenciler arası işbirliği ve rekabet
Öğrenci işbirliği indeksi ve öğrenci rekabet indeksi öğrencilerin okullarındaki öğrenciler arası işbirliğine ve
rekabete ilişkin sorulara verdiği yanıtlar kullanılarak oluşturulmuştur. İndeks değerinin pozitif olması öğrencinin
OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla öğrenciler arası işbirliğinin/ rekabetin daha fazla olduğunu,
negatif olması ise daha az olduğunu düşündüğünü göstermektedir.
Öğrencilerin işbirliği ve rekabete ilişkin görüşleri açısından okul türleri arasındaki farklar incelendiğinde:
« Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi için öğrenci işbirliği indeksi pozitiftir. Buna
göre, bu okul türlerindeki öğrenciler OECD ortalamasındaki ve diğer okul türlerindeki akranlarına göre
öğrenciler arasında daha fazla işbirliği olduğunu düşünmektedir.
« Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile çok programlı Anadolu lisesi için öğrenci işbirliği
indeksi negatiftir. Bu okullardaki öğrenciler OECD ortalamasına ve diğer okul türlerine kıyasla öğrenciler
arası işbirliğinin daha az olduğunu düşünmektedir.
« “Öğrenciler, birbirleriyle işbirliği yapmaya teşvik edildiklerini hissederler” ifadesi için “doğru” veya
“kesinlikle doğru” seçeneklerinden birini işaretleyen öğrenci oranı %56,6 (çok programlı Anadolu lisesi)
ile %67,3 (fen lisesi) arasında değişmektedir.
« Tüm okul türleri için öğrenci rekabet indeksi pozitiftir ve 0,15 (çok programlı Anadolu lisesi) ile 0,92 (fen
lisesi) arasında değişmektedir. Buna göre, okul türü farketmeksizin Türkiye’deki öğrenciler –özellikle
de fen lisesi öğrencileri- OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla öğrenciler arasında daha fazla
rekabet olduğunu düşünmektedir.
« “Öğrenciler, birbirleriyle karşılaştırıldığını hissederler” ifadesi için “doğru” veya “kesinlikle doğru”
seçeneklerinden birini işaretleyen öğrenci oranı %59,7 (çok programlı Anadolu lisesi) ile %79,0 (fen
lisesi) arasında değişmektedir.
Tablo 8. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin İşbirliği ve Rekabete Yönelik Algısı
Aşağıdaki ifadeler için “doğru” veya
“kesinlikle doğru” seçeneklerinden
birini işaretleyen öğrenci oranı (%)

Aşağıdaki ifadeler için “doğru” veya
“kesinlikle doğru” seçeneklerinden
birini işaretleyen öğrenci oranı (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anadolu lisesi

-0,01

58,7

60,7

58,7

58,5

0,39

61,8

62,1

59,5

66,7

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

-0,08

53,9

57,4

57,6

57,0

0,22

54,3

58,4

55,7

60,2

Çok programlı Anadolu lisesi

-0,09

53,6

55,9

56,6

56,6

0,15

52,5

56,6

56,5

59,7

Fen lisesi

0,32

72,6

71,6

69,6

67,3

0,92

80,8

86,0

75,1

79,0

Sosyal bilimler lisesi

0,17

63,9

65,5

62,5

61,8

0,59

68,5

72,8

62,4

67,1

Anadolu imam hatip lisesi

0,05

62,3

62,9

61,4

62,0

0,36

62,4

64,8

60,3

63,1

A: Öğrenci işbirliği indeksi
B: Öğrenciler iş birliğinin önemli olduğunu düşünüyorlar.
C: Öğrencilerin birbirleriyle iş birliği yaptığı görünmektedir.
D: Öğrenciler birbirleriyle iş birliği yapmanın önemli olduğu hissini paylaşıyor.
E: Öğrenciler, birbirleriyle iş birliği yapmaya teşvik edildiklerini hissederler.

F: Öğrenci rekabet indeksi
G: Öğrenciler rekabetin önemli olduğunu düşünüyorlar.
H: Öğrencilerin birbirleriyle rekabet içinde olduğu görünmektedir.
İ: Öğrenciler birbirleriyle rekabet içinde olmanın önemli olduğu hissini
paylaşıyor.
J: Öğrenciler, birbirleriyle karşılaştırıldığını hissederler.
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Okula aidiyet hissi
PISA 2018 öğrenci anketinde öğrencilere okula aidiyet hissiyle ilgili altı ifadeye ne derece katıldıkları sorulmuş
ve bu yanıtlar kullanılarak okula aidiyet hissi indeksi hesaplanmıştır. İndeks değerinin pozitif olması öğrencinin
OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla okula aidiyet hissinin daha güçlü olduğunu, negatif olması
ise daha zayıf olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin okula aidiyet hissinin okul türlerine göre nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Tüm okul türleri için okula aidiyet hissi indeksi negatiftir ve -0,07 (fen lisesi) ile -0,28 (çok programlı
Anadolu lisesi) arasında değişmektedir. Buna göre, okul türü farketmeksizin Türkiye’deki öğrencilerin
OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla okula aidiyet hissi daha düşüktür.
« Tüm okul türlerinde öğrencilerin en az %70’i “okulda diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurarım”
ve “kendimi okulun bir parçası olarak hissederim” ifadeleri için katılıyorum seçeneklerinden birini
işaretlemiştir.
« “Okulda kendimi yabancı ya da dışlanmış gibi hissederim” ifadesi için katılıyorum seçeneklerinden
birini işaretleyen öğrenci oranı %15,9 (fen lisesi) ile %28,2 (çok programlı Anadolu lisesi) arasında
değişmektedir.
« Okula aidiyet hissi indeksi ortalamasının en yüksek olduğu fen lisesinde dahi her beş öğrenciden biri
“kendimi aykırı ve okula ait değilmiş gibi hissederim” ifadesi için katılıyorum seçeneklerinden birini
işaretlemiştir.
« Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesinde öğrenim gören yaklaşık
her dört öğrenciden biri “okulda kendimi yalnız hissediyorum” ifadesi için katılıyorum seçeneklerinden
birini işaretlemiştir.
Tablo 9. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Okula Aidiyet Hissi
Aşağıdaki ifadeler için “katılıyorum” veya “kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden
birini işaretleyen öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

F

G

Anadolu lisesi

-0,10

21,7

72,1

71,9

23,9

73,9

23,1

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

-0,19

26,9

71,7

70,2

27,0

70,7

24,7

Çok programlı Anadolu lisesi

-0,28

28,2

74,9

71,6

29,8

65,1

30,1

Fen lisesi

-0,07

15,9

73,8

71,1

21,3

76,5

19,2

Sosyal bilimler lisesi

-0,18

21,3

73,0

70,6

23,6

70,7

20,0

Anadolu imam hatip lisesi

-0,12

24,5

74,0

73,2

26,3

76,3

24,9

A: Okula aidiyet hissi indeksi
B: Okulda kendimi yabancı (ya da dışlanmış gibi) hissederim.
C: Okulda diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurarım.
D: Kendimi okulun bir parçası olarak hissederim.

E: Kendimi aykırı ve okula ait değilmiş gibi hissederim.
F: Diğer öğrencilerin beni sevdiğini düşünüyorum.
G: Okulda kendimi yalnız hissediyorum.
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Okul etkinliklerine aile katılımı
PISA 2018 kapsamında, ailelerin okul etkinliklerine katılımı hakkında bilgi edinmek için okul müdürlerine bu
eğitim öğretim yılında, öğrenci velilerinin yüzde kaçının okulla ilgili çeşitli etkinliklere katıldığı sorulmuştur.
Okul etkinliklerine aile katılımı açısından okul türleri arasındaki farklar incelendiğinde:
« Tüm okul etkinlikleri için aile katılım oranı devlet okullarına kıyasla özel okullar ortalamasında daha
yüksektir. Kendi isteğiyle ve/veya öğretmenin isteğiyle öğrencinin ilerlemesi hakkında öğretmenle
görüşme yapan veli oranları devlet okulları için yaklaşık %45 iken, özel okullar için bu oranlar yaklaşık
%70’tir.
« “Çocuğunun ilerlemesi hakkında kendi isteğiyle öğretmenle görüşme” yapan veli oranı devlet okulları
için %45,1, özel okullar için ise %67,5’tir. Bu oran farklı okul türleri için %35,1 (mesleki ve teknik Anadolu
lisesi) ile %73,2 (fen lisesi) arasında değişmektedir. Özellikle fen lisesi için bu oran diğer okul türlerine
kıyasla oldukça yüksektir.
« Mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve çok programlı Anadolu lisesi hariç tüm okul türlerinde öğrencinin
ilerlemesi hakkında kendi isteğiyle görüşme yapan aile oranı, öğretmenin istediğiyle görüşme yapan aile
oranına kıyasla daha yüksektir.
« Okul türü farketmeksizin “fiziksel ve farklı öğretim programlarıyla ilgili etkinliklerde gönüllü olma” aile
katılım oranının en düşük olduğu okul etkinliğidir. Bu etkinlik için aile katılımı oranı devlet okulları için
%16,6, özel okullar için ise 27,7’dir. Bu oran farklı okul türleri için %5,0 (sosyal bilimler lisesi) ile %33,2
(fen lisesi) arasında değişmektedir.
« “Okul yönetimine katılma oranı” farklı okul türleri için %24,6 (Anadolu imam hatip lisesi) ile %46,3
(sosyal bilimler lisesi) arasında değişmektedir. Devlet okulları için bu oran ortalama %16,6 iken, özel
okullar için %27,7’dir.
Tablo 10. Okul Türlerine Göre Ailelerin Okul Etkinliklerine Katılımı
Okul müdürlerine göre aşağıdaki etkinliklere katılan öğrenci velisi oranı (%)
A

B

C

D

Anadolu lisesi

55,6

53,6

43,4

20,3

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

35,1

41,8

27,3

12,4

Çok programlı Anadolu lisesi

47,6

48,5

43,0

30,6

Fen lisesi

73,1

56,0

44,1

33,2

Sosyal bilimler lisesi

56,7

45,0

46,3

24,6

Anadolu imam hatip lisesi

43,5

41,3

24,6

13,3

Devlet okulu

45,1

44,9

35,1

16,6

Özel okul

67,5

70,0

44,7

27,7

A: Çocuğunun ilerlemesi hakkında kendi isteğiyle öğretmenle görüşme
B: Çocuğunun öğretmenlerinden birinin isteği ile çocuğunun ilerlemesi
hakkında görüşme
C: Okul yönetimine (ör. okul-aile birliği) katılma

D: Fiziksel ve farklı öğretim programlarıyla ilgili etkinliklerde gönüllü olma
(ör. onarım, marangozluk, bahçıvanlık veya bahçe işi, okul oyunları, spor, okul
gezisi)
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Öğrencilerin iyi olma hali
Öğrencilerin iyi olma hali öğrencilerin mutlu ve tatmin edici bir hayat sürebilmek için sahip olması gereken
psikolojik, bilişsel, maddesel, sosyal ve fiziksel işlev ve yeterlikler bütünüdür (OECD, 2017). Olumlu bir
okul iklimi öğrencilerin yalnızca akademik gelişimini değil, iyi olma halini de olumlu etkilemektedir. PISA
2018 araştırması kapsamında öğrencilerin iyi olma haliyle ilgili tüm boyutlarda pek çok değişkene dair veri
toplanmakta ve farklı raporlarda farklı veriler ele alınmaktadır. Öğrencilerin okul yaşamına odaklanan üçüncü
raporda (PISA 2018 sonuçları [Cilt III]: Okul yaşamı öğrencilerin yaşamı için ne ifade ediyor?) öğrencilerin
iyi olma hali iki boyut altında toplam dört alt boyutta ele alınmıştır (Şekil 2). Bu göstergelerle ilgili veriler
öğrencilere uygulanan anketler aracılığıyla elde edilmiştir (OECD, 2019b).
Şekil 2. PISA 2018’de Öğrencilerin İyi Olma Hali Kavramsal Çerçevesi

Psikolojik boyut

Duygular

korkusu

Kaynak: OECD, 2019b.

Öğrencilerin iyi olma hali alt boyutlarıyla ilgili öğrenci anketlerinde yer alan çeşitli maddelere verilen yanıtlar
kullanılarak öğrenciler için indeksler hesaplanmıştır. Öğrenci düzeyindeki tüm indeksler OECD ortalaması
0 ve standart sapması 1 olacak şekilde oluşturulmuştur. Buna göre, indeksteki pozitif değerler öğrencinin
indeksin ifade ettiği durumu OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla daha fazla deneyimlediğini,
negatif değerler ise daha az deneyimlediğini göstermektedir.
Bu çalışma kapsamında, öğrencilerin iyi olma halinin alt boyutlarıyla ilgili indekslerin ortalama değeri
Türkiye’deki farklı okul türleri için hesaplanmış; çeşitli okul türlerindeki öğrencilerin hem diğer okul türlerindeki
akranlarına hem de OECD ülkelerinde ortalama bir öğrenciye kıyasla bu alt boyutlardaki durumlarının nasıl
farklılaştığı incelenmiştir.
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Yaşam memnuniyeti ve hayatın anlamı
PISA 2018 öğrenci anketinde, öğrencilere hayatlarından ne kadar memnun oldukları sorulmuş ve “0 = hiç
memnun değilim” ile “10 = tamamen memnunum” arasında bir seçim yapmaları istenmiştir. Buna göre, 7-10
arasında seçim yapan öğrenciler yaşamlarından memnun öğrenciler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilere
hayatın anlamıyla ilgili üç ifadeye ne derece katıldıkları sorulmuş ve bu yanıtlar kullanılarak hayatın anlamı
indeksi hesaplanmıştır. İndeks değerinin pozitif olması öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye
kıyasla hayatı daha anlamlı algıladığını, negatif olması ise daha anlamsız algıladığını göstermektedir.
Öğrencilerin yaşam memnuniyetinin ve hayatın anlamına ilişkin görüşlerinin okul türlerine göre nasıl değiştiği
incelendiğinde:
« Farklı okul türlerindeki öğrencilerin yaşam memnuniyeti derecesi 10 üzerinden 5,05 (sosyal bilimler
lisesi) ile 6,05 (Anadolu imam hatip lisesi) arasında değişmektedir. 0-10 arasındaki derecelendirmede 5
ve 6 puan “biraz memnunum” ifadesine karşılık gelmektedir.
« Tüm okul türlerinde öğrencilerin yarısından fazlası yaşamından memnun olmadığını belirtmiş ve
ortalama puan memnuniyet düzeyinin (7-10 arası) altında kalmıştır.
« Yaşamından memnun olan öğrenci oranının en düşük olduğu okul türü %37,6 ile sosyal bilimler lisesi, en
yüksek olduğu okul türü ise %49,2 ile Anadolu imam hatip lisesidir.
« Hayatın anlamı indeksi ortalaması tüm okul türleri için pozitiftir ve 0,08 (çok programlı Anadolu lisesi)
ile 0,28 (Anadolu imam hatip lisesi) arasında değişmektedir. Buna göre, okul türü farketmeksizin
Türkiye’deki öğrenciler OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla hayatı daha anlamlı bulmaktadır.
« “Hayatımın belirgin bir anlamı ve amacı vardır” ifadesi için tüm okul türlerinde yaklaşık her beş öğrenciden
dördü katılıyorum seçeneklerinden birini işaretlemiştir.
« “Hayatta beni tatmin edecek bir anlam buldum” ve “hayatıma neyin anlam vereceği konusunda net bir
fikrim var” ifadeleri için katılıyorum seçeneklerinden birini işaretleyen öğrenci oranı farklı okul türleri
için %60 ile %70 arasında değişmektedir.
Tablo 11. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Yaşam Memnuniyeti ve Hayatın Anlamı Algıları
Aşağıdaki ifadeler için “katılıyorum” veya
“kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden birini
işaretleyen öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

F

Anadolu lisesi

5,47

41,3

0,15

80,5

63,0

65,5

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

5,66

44,3

0,13

80,2

64,6

66,7

Çok programlı Anadolu lisesi

5,78

44,7

0,08

81,1

64,0

63,9

Fen lisesi

5,80

47,9

0,18

82,3

65,0

61,9

Sosyal bilimler lisesi

5,05

37,6

0,16

86,0

63,6

61,4

Anadolu imam hatip lisesi

6,05

49,2

0,28

82,2

66,7

68,1

A: Yaşam memnuniyeti (0-10)
B: Yaşamından memnun olan öğrenci oranı (%)
C: Hayatın anlamı indeksi

D: Hayatımın belirgin bir anlamı ve amacı vardır.
E: Hayatta beni tatmin edecek bir anlam buldum.
F: Hayatıma neyin anlam vereceği konusunda net bir fikrim var.
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Duygular
PISA 2018 kapsamında, olumlu duygular indeksi öğrencilerin üç olumlu duyguyu (mutlu, sevinçli, neşeli)
ne sıklıkla hissettiklerine ilişkin anket maddelerine verdikleri yanıtlar kullanılarak oluşturulmuştur. İndeks
değerinin pozitif olması öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla pozitif duyguları daha
sık hissettiğini, negatif olması ise daha seyrek hissettiğini belirtmektedir. Ayrıca öğrencilere beş olumlu (mutlu,
yaşam dolu, gururlu, sevinçli, neşeli), dört olumsuz (korkmuş, perişan, endişeli, üzgün) olmak üzere çeşitli
duyguları ne sıklıkla hissettikleri sorulmuştur.
Öğrencilerin çeşitli duyguları hissetme sıklıklarının okul türlerine göre nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Tüm okul türleri için olumlu duygular indeksi negatiftir ve -0,18 (fen lisesi) ile -0,34 (çok programlı
Anadolu lisesi) arasında değişmektedir. Buna göre, okul türü farketmeksizin Türkiye’deki öğrenciler
OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla olumlu duyguları daha seyrek hissetmektedir.
« Kendisini “bazen” veya “her zaman” mutlu hissettiğini bildiren öğrenci oranının en düşük olduğu okul
türü %73,0 ile çok programlı Anadolu lisesi, en yüksek olduğu okul türü ise %87,4 ile fen lisesidir.
« Tüm okul türleri için öğrencilerin en seyrek hissettiği olumlu duygu yaşam dolu olmuştur. Bu duyguyu
“bazen” veya “her zaman” hissettiğini bildiren öğrenci oranı tüm okul türlerinde %70 civarındadır.
« Farklı okul türlerinde, kendisini “bazen” veya “her zaman” üzgün hissettiğini bildiren öğrenci oranı diğer
olumsuz duygulara kıyasla daha yüksektir ve %53,8 (çok programlı Anadolu lisesi) ile %64,5 (fen lisesi ve
sosyal bilimler lisesi) arasında değişmektedir.
« Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu lisesinde öğrenim gören yaklaşık her iki öğrenciden biri
kendisini “bazen” veya “her zaman” endişeli hissettiğini bildirmiştir.
« Tüm okul türlerinde, yaklaşık her beş öğrenciden dördü kendisini “bazen” veya “her zaman” gururlu
hissettiğini bildirmiştir.
Tablo 12. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Duyguları
Kendisini “bazen” veya “her zaman” aşağıda tanımlanan şekilde hissettiğini bildiren
öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anadolu lisesi

-0,28

81,9

25,3

68,7

24,5

79,8

47,0

80,9

59,9

82,6

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

-0,25

80,4

25,8

70,0

23,8

82,8

39,9

79,9

54,8

81,2

Çok programlı Anadolu lisesi

-0,34

73,0

24,6

68,8

24,6

82,2

38,7

78,9

53,8

79,3

Fen lisesi

-0,18

87,4

29,3

73,6

22,6

80,4

51,7

85,8

64,5

85,3

Sosyal bilimler lisesi

-0,23

84,2

32,3

69,9

31,5

81,6

47,1

85,5

64,5

83,1

Anadolu imam hatip lisesi

-0,19

83,1

28,9

71,8

23,4

78,1

43,0

83,1

55,5

84,5

A: Olumlu duygular indeksi
B: Mutlu
C: Korkmuş

D: Yaşam dolu
E: Perişan
F: Gururlu

G: Endişeli
H: Sevinçli
İ: Üzgün

J: Neşeli
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Öz yeterlik ve başarısızlık korkusu
PISA 2018’te öğrencilere öz yeterlik algılarına dair beş ifade sunulmuş ve bu ifadelere verdikleri yanıtlar
kullanılarak öz yeterlik indeksi hesaplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin başarısızlık korkusuna ilişkin maddelere
verdikleri yanıtlar kullanılarak başarısızlık korkusu indeksi hesaplanmıştır. İndeks değerinin pozitif olması
öğrencinin OECD ülkelerindeki ortalama bir öğrenciye kıyasla öz yeterlik algısının/başarısızlık korkusunun
daha yüksek olduğunu, negatif olması ise daha düşük olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin öz yeterlik algısının ve başarısızlık korkusunun okul türlerine göre nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Tüm okul türleri için öz yeterlik indeksi pozitiftir ve 0,13 (çok programlı Anadolu lisesi) ile 0,51 (fen
lisesi) arasında değişmektedir. Okul türü farketmeksizin Türkiye’deki öğrencilerin OECD ülkelerindeki
ortalama bir öğrenciye kıyasla öz yeterlik algısı daha güçlüdür.
« Öğrencilerin katılıyorum seçeneklerinden birini işaretleme oranının en düşük olduğu öz yeterlik ifadesi
“birçok şeyle bir seferde başa çıkabileceğimi hissederim” olmuştur.
« Türkiye’de tüm okul türlerinde ortalama başarısızlık korkusu indeksi pozitiftir ve 0,15 (çok programlı
Anadolu lisesi) ile 0,38 (Anadolu lisesi) arasında değişmektedir. Buna göre, Türkiye’deki öğrenciler
OECD ortalamasındaki bir öğrenciye kıyasla başarısızlık korkusunu daha güçlü hissetmektedir.
« Tüm okul türlerinde, yaklaşık her üç öğrenciden ikisi “başarısız olduğum zamanlarda, diğer kişilerin
hakkımda ne düşündüklerini merak ederim” ifadesi için katılıyorum seçeneklerinden birini işaretlemiştir.
Tablo 13. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Öz Yeterlik Algısı ve Başarısızlık Korkusu
Aşağıdaki ifadeler için “katılıyorum”
veya “kesinlikle katılıyorum”
seçeneklerinden birini işaretleyen
öğrenci oranı (%)

Aşağıdaki ifadeler için “katılıyorum”
veya “kesinlikle katılıyorum”
seçeneklerinden birini işaretleyen
öğrenci oranı (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Anadolu lisesi

0,40

88,0

92,8

78,9

84,0

86,4

0,38

66,4

57,0

66,9

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

0,30

85,6

88,4

79,4

84,3

84,9

0,32

67,0

55,7

62,2

Çok programlı Anadolu lisesi

0,13

79,3

83,6

76,8

81,6

82,0

0,15

64,5

54,5

58,5

Fen lisesi

0,51

94,2

96,5

82,6

87,2

88,5

0,31

68,6

61,1

63,1

Sosyal bilimler lisesi

0,48

90,6

96,9

79,5

86,2

88,9

0,37

69,2

57,8

70,3

Anadolu imam hatip lisesi

0,30

87,1

91,2

77,0

84,0

83,1

0,23

65,8

58,7

63,7

A: Öz yeterlik indeksi
B: Genellikle öyle ya da böyle işlerin üstesinden gelirim.
C: Başardığım şeylerden gurur duyarım.
D: Birçok şeyle bir seferde başa çıkabileceğimi hissederim.
E: Kendime olan inancım zor zamanların üstesinden gelmemi sağlar.
F: Zor bir durumda kaldığım zaman, genellikle kendi çözüm yolumu
bulabilirim.

G: Başarısızlık korkusu indeksi
H: Başarısız olduğum zamanlarda, diğer kişilerin hakkımda ne düşündüklerini
merak ederim.
I: Başarısız olduğum zamanlarda, yeterince yetenekli biri olmadığımdan
korkarım.
J: Başarısız olduğum zamanlarda, bu durum gelecekteki planlarım hakkında
beni şüpheye düşürür.
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Gelişim zihniyeti
Yeni bir kavram olan “gelişim zihniyeti” bir kişinin beceri ve zekâsının zamanla gelişebileceğine dair inancı ifade
etmektedir. Karşıtı olan “sabit zihniyet” ise insanların belirli bir beceri ve zekâyla doğduğunu, bunun zamanla
ve tecrübeyle çok fazla değiştirilemeyeceğini savunur (Caniëls, Semeijn ve Renders, 2018). Gelişim zihniyetine
sahip olmanın özellikle akademik olarak zorluk yaşayan ve dezavantajlı öğrenciler için öğrenme çıktılarında ve
davranışlarda iyileşme sağlayabileceği düşünülmektedir.
PISA 2018 öğrenci anketinde bu inanışla ilgili öğrencilere “zekâ, çok fazla değiştiremediğiniz bir şeydir”
ifadesine ne derece katıldıkları sorulmuştur. Bu ifade için katılmıyorum seçeneklerinden birini (katılmıyorum
veya kesinlikle katılmıyorum) işaretleyen öğrencilerin gelişim zihniyetine sahip olduğu düşünülmektedir.
Gelişim zihniyetine sahip olan öğrenci oranının okul türlerine göre nasıl değiştiği incelendiğinde:
« Gelişim zihniyetine sahip (katılmıyorum seçeneklerinden birini işaretleyen) olan öğrenci oranı en düşük
olan okul türü %52,5 ile fen lisesidir.
« Gelişim zihniyetine sahip olan öğrenci oranının en yüksek olduğu okul türü %61,9 ile Anadolu lisesidir.
« Diğer okul türleri için gelişim zihniyetine sahip olan öğrenci oranları birbirine oldukça yakındır ve %57,0
(çok programlı Anadolu lisesi) ile %59,2 (sosyal bilimler lisesi) arasında değişmektedir.
Tablo 14. Okul Türlerine Göre Öğrencilerin Gelişim Zihniyeti
“Zekâ, çok fazla değiştiremediğiniz bir şeydir” ifadesi için aşağıdaki
seçenekleri işaretleyen öğrenci oranı (%)
A

B

C

D

E

Anadolu lisesi

61,9

26,5

35,4

25,6

12,6

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi

58,7

28,1

30,6

27,0

14,3

Çok programlı Anadolu lisesi

57,0

23,7

33,3

27,8

15,2

Fen lisesi

52,5

17,8

34,7

32,0

15,6

Sosyal bilimler lisesi

59,2

23,2

36,0

25,9

14,9

Anadolu imam hatip lisesi

57,4

22,6

34,8

29,2

13,4

A: Gelişim zihniyetine sahip (katılmıyorum seçeneklerinden birini işaretleyen)
öğrenci oranı

B: Kesinlikle katılmıyorum
C: Katılmıyorum
D: Katılıyorum
E: Kesinlikle katılıyorum
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Değerlendirme ve öneriler
PISA 2018 araştırması kapsamında öğrenci ve okul müdürlerinin anket sonuçlarına verdikleri yanıtlar
kullanılarak elde edilen veriler, Türkiye’de farklı okul türleri arasında okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma
hali açısından önemli farklar olduğunu göstermektedir. Zorbalığa maruz kalan öğrenci oranı, disiplin iklimi,
öğrenciler arası rekabet/işbirliği algısı, okul etkinliklerine aile katılımı, öz yeterlik algısı gibi bu yazıda ele alınan
pek çok boyutta öğrencilerin deneyimlerinin ve algılarının okul türüne göre oldukça farklılaştığı görülmektedir.
Bu farklılıklar hem öğrencilerin akademik başarısıyla olan ilişkileri bakımından hem de öğrencilerin sosyal ve
duygusal gelişimlerine dair önemli bulgular sunması bakımından oldukça önemlidir.
Türkiye’deki okul türlerinin PISA 2018’deki ortalama performansları incelendiğinde, okuma, fen ve matematik
alanlarında önemli performans farkları olduğu görülmektedir (Grafik 1). Okuma, matematik ve fen alanlarında
fen lisesi en yüksek puan ortalamasına sahip okul türüdür. Çok programlı Anadolu lisesi ise her üç alanda da en
düşük puan ortalamasına sahiptir. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile Anadolu imam hatip lisesi her üç alanda
da 450 puanın altında ortalamaya sahiptir.
Grafik 1. Türkiye’de Okul Türlerine Göre PISA 2018 Performansı
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Sosyal bilimler
lisesi

Anadolu imam
hatip lisesi

Okul türü
Kaynak: MEB, 2019.

Okul türleri arasında gözlemlenen bu performans farkını okullardaki pedagojik uygulamaların niteliği,
fiziki koşulların ve kaynakların yeterliliği, öğretmen niteliği gibi faktörlere bağlamak doğru olmayacaktır;
zira Türkiye’de öğrenciler ortaöğretime geçiş aşamasında farklı okul türlerine akademik başarılarına göre
yerleştirilmektedir (TEDMEM, 2019). Fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin çoğunun liselere geçiş sistemi
kapsamında düzenlenen merkezî sınavda Türkiye geneli ilk %10’luk dilim içinde yer aldığı düşünüldüğünde, bu
okullardaki öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla daha yüksek performans göstermesi olağandır. Ortaöğretime
geçiş aşamasında öğrencilerin farklı okul türlerine akademik başarıya göre yerleştirilmesi okul türlerinin PISA
performansını doğrudan etkilemektedir.
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Bununla birlikte, ortaöğretime geçiş aşamasında en başarılı öğrencilerin yerleştirildiği ve PISA’da en yüksek
performansı gösteren fen liselerinde diğer okul türlerine kıyasla zorbalığa maruz kalma oranı oldukça düşük;
disiplin iklimi, öğrenci işbirliği, okula aidiyet hissi, öz yeterlik gibi olumlu boyutlara ilişkin indeks değerleri ise
daha yüksektir. Ortaöğretime geçiş aşamasında daha az başarılı öğrencilerin yerleştirildiği ve PISA’da en düşük
iki performansı gösteren çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrencilerin
ise diğer okul türlerine kıyasla daha olumsuz bir okul yaşamı deneyimlediği görülmektedir.
EK-I’de sunulan tabloda da görülebileceği üzere, Türkiye’de okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma hali başlıklarında
ele alınan pek çok değişken ile PISA 2018’deki okuma performansı arasında anlamlı ilişkiler bulunmaktadır1. Bu
ilişkiler ve okullar arası farklılıklardan öne çıkanlar aşağıda özetlenmiştir:
« Ayda en az birkaç kez herhangi bir zorbalığa maruz kalan öğrencilerin okuma performansı 24 puan daha
düşüktür. Fiziksel zorbalığa (itilme, şiddet, tehdit vb.) uğradığını ifade eden öğrencilerle uğramayan
öğrenciler arasındaki performans farkı 49 puana kadar çıkmaktadır.
- Sıklıkla zorbalığa maruz kalan öğrenci oranının en düşük olduğu okul türü %4,1 ile fen lisesi; en yüksek
olduğu okul türü %11,1 ile mesleki ve teknik Anadolu lisesidir.
« Disiplin iklimi indeksindeki 1 birimlik artış 13 puanlık performans artışıyla ilişkilidir; daha olumlu bir
disiplin iklimi deneyimleyen öğrencilerin okuma performansı daha yüksektir.
- Disiplin iklimi indeksinin en düşük olduğu okul türü -0,23 ile mesleki ve teknik Anadolu lisesi, en
yüksek olduğu okul türü 0,35 ile fen lisesidir.
« Okulu asan, derse devamsızlık yapan veya geç gelen öğrencilerin okuma puanı düzenli devam eden
öğrencilere kıyasla 6 ila 18 puan daha düşüktür.
Tüm okul türlerinde, PISA araştırmasından önceki son iki haftada:
- Öğrencilerin en az yarısı en az bir tam gün okulu astığını belirtmiştir.
- Öğrencilerin yaklaşık yarısı en az bir defa bazı dersleri asmıştır.
- Öğrencilerin yaklaşık %10’u beş veya daha fazla kez okula geç geldiğini ifade etmiştir.
« Öğrenci işbirliği ve öğrenci rekabet indekslerindeki 1 birimlik artış 5 puanlık performans artışıyla
ilişkilidir; okullarındaki öğrenciler arasında işbirliği ve rekabetin fazla olduğunu düşünen öğrencilerin
okuma performansı daha yüksektir.
- Öğrenci işbirliği indeksinin en düşük olduğu okul türü -0,09 ile çok programlı Anadolu lisesi; en yüksek
olduğu okul türü 0,32 ile fen lisesidir.
- Öğrenci rekabet indeksinin en düşük olduğu okul türü 0,15 ile çok programlı Anadolu lisesi; en yüksek
olduğu okul türü 0,92 ile fen lisesidir.
« Okula aidiyet indeksindeki 1 birimlik artış 8 puanlık performans artışıyla ilişkilidir. Okulda kendini yabancı
veya dışlanmış hisseden öğrencilerle hissetmeyen öğrenciler arasındaki performans farkı 26 puandır.
- Okula aidiyet indeksinin en düşük olduğu okul türü -0,28 ile çok programlı Anadolu lisesi, en yüksek
olduğu okul türü -0,07 ile fen lisesidir.
« Öz yeterlik indeksindeki 1 birimlik artış 7 puanlık performans artışıyla ilişkilidir. Başardığı şeylerle gurur
duyduğunu ifade eden öğrencilerin performansı 45 puan; bir şekilde işlerin üstesinden geleceğine inanan
öğrencilerin performansı ise 32 puan daha yüksektir.
- Öz yeterlik indeksinin en düşük olduğu okul türü 0,13 ile çok programlı Anadolu lisesi, en yüksek
olduğu okul türü 0,51 ile fen lisesidir.
« Gelişim zihniyetine sahip öğrencilerin okuma performansı 21 puan daha yüksektir.
- Gelişim zihniyetine sahip öğrenci oranının en düşük olduğu okul türü %52,5 ile fen lisesi, en yüksek
olduğu okul türü %61,9 ile Anadolu lisesidir.

1

Okulun ve öğrencinin sosyo-ekonomik düzeyinin etkisi kontrol edildiğinde.
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Okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma halinin yanı sıra, öğrencilerin devam ettiği okul türünün öğrencilerin eğitime
dair beklentileri ile de ilişkili olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur (Buchmann ve Park, 2009). PISA
2018 verileri de bu bulguyu desteklemektedir. Fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin %97,3’ü, çok programlı
Anadolu lisesi öğrencilerinin ise %63,0’ü yükseköğretimi tamamlamayı beklediğini bildirmiştir. Ortaöğretime
geçiş aşamasında daha yüksek performans gösteren öğrenciler yükseköğretim için de daha yüksek akademik
beklentilere sahip olmaktadır.
Tüm bu bulguların ışığında, ortaöğretime geçişte öğrencilerin akademik başarıya göre farklı okul türlerine
yerleştirilmesinin ve homojen öğrenci gruplarının oluşturulmasının, akademik hayatın yanı sıra okul yaşamı
üzerinde de etkileri olduğu söylenebilir. Elbette ki yalnızca bu verilere dayanarak akademik performansı daha
yüksek öğrencilerin daha iyi bir okul yaşamı oluyor ya da okul yaşamı daha iyi olan öğrenciler akademik olarak
daha başarılı oluyor gibi tek yönlü sebep-sonuç ilişkileri kurmak mümkün değildir; ancak bu ilişkiler de göz ardı
edilemez. Akademik performansı daha yüksek öğrencilerin olduğu okullarda disiplinle ilgili sorunlara daha az
rastlandığı PISA verileriyle desteklenmektedir.
Okul türleri arası farklılıkların yanı sıra tüm okul türlerinde gözlemlenen, öğrencilerin iyi olma hali ve okul
iklimi açısından bir takım benzerlikler de bulunmaktadır. Bu benzerlikler şöyle özetlenebilir:
« Tüm okul türleri için okula aidiyet hissi indeksi negatiftir; okul türü farketmeksizin Türkiye’deki
öğrencilerin OECD ortalamasına kıyasla okula aidiyet hissi daha düşüktür.
« Tüm okul türleri için olumlu duygular indeksi negatiftir; okul türü farketmeksizin Türkiye’deki öğrenciler
OECD ortalamasına kıyasla olumlu duyguları daha seyrek hissettiğini ifade etmiştir.
« Türkiye’de farklı okul türlerindeki öğrencilerin yaşam memnuniyeti derecesi birbirine oldukça yakındır ve
10 üzerinden 5,05 (sosyal bilimler lisesi) ile 6,05 (Anadolu imam hatip lisesi) arasında değişmektedir. PISA
araştırması kapsamındaki yaşam memnuniyeti değerlendirmesinde 5 ve 6 puanın “biraz memnunum”
ifadesine karşılık geldiği göz önüne alındığında, Türkiye’deki öğrencilerin okul türü farketmeksizin yaşam
memnuniyetinin düşük olduğu söylenebilir.
Buna göre, OECD ortalamasına kıyasla Türkiye’de tüm okul türlerinde öğrencilerin okula aidiyet hissi daha
düşük, öğrenciler daha az mutlu ve öğrencilerin yaşam memnuniyeti daha düşüktür. Öğrencilerin bütüncül
gelişimi açısından bu durumun nedenlerinin araştırılması oldukça önemlidir. PISA araştırmasının sonuçlarının
yalnızca akademik performans odağında tartışılması, bu durumun arkasındaki sosyal ve duygusal boyutların
göz ardı edilmesi öğrencilerin akademik performansının tespit edilmesinin ötesinde bir katkı sağlamayacaktır.
Akademik performansın iyileştirilmesine yönelik tartışmaların ve çabaların öğrenme çıktılarını etkileyen tüm
değişkenleri hesaba katması ve bütüncül bir iyileştirmeyi esas alması gerekir (Karip, 2020).
Akademik başarı, okul yaşamı ve öğrencilerin iyi olma hali arasındaki ilişkiler Türkiye’de tüm okul türlerinde
oldukça net görülebilmektedir. Bu nedenle, nasıl ki okullarda öğrencilerin akademik özelliklerine göre farklı
öğretim programları uygulanabiliyorsa, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek uygulamalar
da öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Ayrıca, öğrencileri ortaöğretim çağında akademik
başarılarına göre gruplayarak ayrıştırmanın öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki etkileri göz
ardı edilmemelidir.
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Ek
PISA 2018 verilerine göre, Türkiye’de okul iklimi ve öğrencilerin iyi olma hali ile okuma
performansı arasındaki ilişkiler*
Zorbalık ve okuma performansı ilişkisi
Zorbalığa maruz kalma indeksindeki 1 birimlik artış

-9 puan

Ayda en az birkaç kez:
Herhangi bir zorbalığa maruz kaldım.

-24 puan

Diğer öğrenciler beni bilerek yalnız bıraktı.

-16 puan

Diğer öğrenciler benimle alay etti.

-19 puan

Diğer öğrenciler tarafından tehdit edildim.

-43 puan

Diğer öğrenciler bana ait olan şeyleri zorla elimden aldılar veya onlara zarar verdiler.

-49 puan

Diğer öğrenciler tarafından itildim veya şiddete maruz kaldım.

-49 puan

Diğer öğrenciler hakkımda çirkin dedikodular çıkardı.

-31 puan

Disiplin iklimi ve okuma performansı ilişkisi
+13 puan

Disiplin iklimi indeksindeki 1 birimlik artış
Derslerin çoğunda veya her derste:
Öğrenciler öğretmenin söylediklerini dinlemezler.

-18 puan

Gürültü ve düzensizlik vardır.

-22 puan

Öğretmen öğrencilerin susması için uzun süre bekler.

-26 puan

Öğrenciler derse iyi odaklanamıyorlar.

-8 puan

Öğrenciler, ders başladıktan sonra, uzun bir süre derse dikkatlerini vermiyorlar.

-6 puan

Derse devamsızlık ve okuma performansı ilişkisi
Son iki haftada, en az bir kez:
Bir tam gün okulu astım.

-6 puan

Bazı dersleri astım.

-7 puan

Okula geç geldim.

-18 puan
Öğretmen coşkusu ve okuma performansı ilişkisi

Öğretmen coşkusu indeksindeki 1 birimlik artış

+3 puan

Katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum:
Öğretmenimizin bize ders anlatmaktan zevk aldığı belli oluyordu.

+7 puan

Öğretmenimizin coşkusu bana ilham verdi.

-6 puan

Öğretmenimizin bu dersin konusunu beğendiği belli oluyordu.

+9 puan

Öğretmenimiz, dersten zevk aldığını gösterdi.

+3 puan
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Öğretmen desteği ve okuma performansı ilişkisi
Öğretmen desteği indeksindeki 1 birimlik artış

+1 puan

Derslerin çoğunda veya her derste:
Öğretmen her öğrencinin öğrenmesi ile ilgilenmektedir.

-2 puan

Öğrenciler ihtiyaç duyduğunda öğretmen ekstra yardımda bulunmaktadır.

+9 puan

Öğretmen, öğrencilerin öğrenmelerine yardım etmektedir.

+16 puan

Öğretmen, öğrenciler anlayıncaya kadar ders anlatmaya devam etmektedir.

+5 puan

Öğretmen davranışları ve okuma performansı ilişkisi
Öğretmen davranışları indeksindeki 1 birimlik artış

+2 puan

Öğrenimi “oldukça” veya “çok fazla” aksatıyor:
Öğretmenlerin, her öğrencinin ihtiyaçlarını ayrı ayrı karşılayamaması

-18 puan

Öğretmen devamsızlığı

+2 puan

Personelin değişime direnmesi

-9 puan

Öğretmenlerin derslere iyi hazırlanmaması

+3 puan

Öğrenciler arası işbirliği/rekabet ve okuma performansı ilişkisi
+5 puan

Öğrenci işbirliği indeksindeki 1 birimlik artış
Doğru veya kesinlikle doğru:
Öğrenciler iş birliğinin önemli olduğunu düşünüyorlar.

+11 puan

Öğrencilerin birbirleriyle iş birliği yaptığı görünmektedir.

+10 puan

Öğrenciler birbirleriyle iş birliği yapmanın önemli olduğu hissini paylaşıyor.
Öğrenciler, birbirleriyle iş birliği yapmaya teşvik edildiklerini hissederler.

+4 puan
+5 puan

Öğrenci rekabet indeksindeki 1 birimlik artış
Doğru veya kesinlikle doğru:
Öğrenciler rekabetin önemli olduğunu düşünüyorlar.

+11 puan

Öğrencilerin birbirleriyle rekabet içinde olduğu görünmektedir.

+12 puan

Öğrenciler birbirleriyle rekabet içinde olmanın önemli olduğu hissini paylaşıyor.

+7 puan

Öğrenciler, birbirleriyle karşılaştırıldığını hissederler.
Okula aidiyet hissi ve okuma performansı ilişkisi
Okula aidiyet hissi indeksindeki 1 birimlik artış

+8 puan

Katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum:
Okulda diğer öğrencilerle kolaylıkla arkadaşlık kurarım.

+5 puan

Kendimi okulun bir parçası olarak hissederim.

+10 puan

Diğer öğrencilerin beni sevdiğini düşünüyorum.

+14 puan

Katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum:
Okulda kendimi yabancı (ya da dışlanmış gibi) hissederim.

+26 puan

Kendimi aykırı ve okula ait değilmiş gibi hissederim.

+25 puan

Okulda kendimi yalnız hissediyorum.

+18 puan
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Okul etkinliklerine aile katılımı ve okuma performansı ilişkisi
Etkinliğe katılım oranındaki %10 puanlık artış:
Çocuğunun ilerlemesi hakkında kendi isteğiyle öğretmenle görüşme

+3 puan

Çocuğunun öğretmenlerinden birinin isteği ile çocuğunun ilerlemesi hakkında görüşme

-2 puan

Okul yönetimine (ör. okul-aile birliği) katılma

1 puan

Fiziksel ve farklı öğretim programlarıyla ilgili etkinliklerde gönüllü olma (ör. onarım, marangozluk, bahçıvanlık veya
bahçe işi, okul oyunları, spor, okul gezisi)

-

Yaşam memnuniyeti ve okuma performansı ilişkisi
Yaşam memnuniyeti ölçeğinde 1 birimlik artış

-1 puan

Hiç memnun değilim (0-4 puan)

2 puan

Biraz memnunum (5-6 puan)

7 puan

Oldukça memnunum (7-8 puan)

14 puan

Tamamen memnunum (9-10 puan)

-25 puan
Hayatın anlamı ve okuma performansı ilişkisi

Hayatın anlamı indeksindeki 1 birimlik artış

2 puan

Katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum:
Hayatımın belirgin bir anlamı ve amacı vardır.

+9 puan

Hayatta beni tatmin edecek bir anlam buldum.

-3 puan

Hayatıma neyin anlam vereceği konusunda net bir fikrim var.

-3 puan

Duygular ve okuma performansı ilişkisi
Olumlu duygular indeksindeki 1 birimlik artış

1 puan

Bazen veya her zaman hissediyorum:
Mutlu
Yaşam dolu

+17 puan
4 puan

Gururlu

-

Sevinçli

+9 puan

Neşeli

+12 puan

Korkmuş

-4 puan

Perişan

-5 puan

Endişeli

+5 puan

Üzgün

+14 puan
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Öz yeterlik ve okuma performansı ilişkisi
+7 puan

Öz yeterlik indeksindeki 1 birimlik artış
Katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum:
Genellikle öyle ya da böyle işlerin üstesinden gelirim.

+32 puan

Başardığım şeylerden gurur duyarım.

+45 puan

Birçok şeyle bir seferde başa çıkabileceğimi hissederim.

+1 puan

Kendime olan inancım zor zamanların üstesinden gelmemi sağlar.

+8 puan

Zor bir durumda kaldığım zaman, genellikle kendi çözüm yolumu bulabilirim.

+19 puan

Başarısızlık korkusu ve okuma performansı ilişkisi
+3 puan

Başarısızlık korkusu indeksindeki 1 birimlik artış
Katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum:
Başarısız olduğum zamanlarda, diğer kişilerin hakkımda ne düşündüklerini merak ederim.

+7 puan

Başarısız olduğum zamanlarda, yeterince yetenekli biri olmadığımdan korkarım.

+2 puan

Başarısız olduğum zamanlarda, bu durum gelecekteki planlarım hakkında beni şüpheye düşürür.

+7 puan

Gelişim zihniyeti ve okuma performansı ilişkisi
Katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum:
Zekâ, çok fazla değiştiremediğiniz bir şeydir.

+21 puan

*Okulun ve öğrencinin sosyo-ekonomik düzeyinin etkisi kontrol edildiğinde.
Not: İstatistiksel olarak anlamlı olan farklar bold ile gösterilmiştir.
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