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         ÖZET 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME 
STİLLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE 

TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

    ÇATALBAŞ, Erkan   

 

     Bu araştırma ile lise öğrencilerinin düşünme 
stillerinin akademik başarı ve ders tutumları 
arasındaki ilişki incelenmiştir.  

     Araştırmanın örneklemini, Konya ilindeki 
liselerde okuyan değişik bölümlerde öğrenim gören 
236           (136 Erkek, 100 kız) lise öğrencisi 
oluşturmuştur.  

     Araştırmada veri toplama araçları olarak 
uyarlama çalışması araştırmacı tarafından bu 
çalışma ile yapılan Düşünme Stilleri Ölçeği, 
Matematik,Fen, Sosyal Bilimler ve Edebiyat Tutum 
Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, lise öğrencilerinin 
cinsiyet ve  ders notu ortalamaları kişisel bilgi 
formu ile alınmıştır.  

     Verilerin analizinde, veri türüne göre, 
korelasyon(r), faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca 
testlerin uyarlanması açısından gerekli olan 
istatistiksel işlemler yapılmıştır.  

     Bulgulara göre, Özerk düşünme stilinin fen 
ve matematik ders tutumu ile, kuralcı düşünme 
stiline sahip öğrencilerin sosyal ve matematik ders 



tutumu ile, Yargılayıcı düşünme stiline sahip 
öğrencilerin matematik ders tutumu ile, tekilci 
düşünme stiline sahip öğrencilerin sosyal bilimler 
ve matematik ders tutumu ile, Aşamalı düşünme 
stiline sahip öğrencilerin fen ve matematik 
düşünme stilleri ile, Bütüncül düşünme stiline sahip 
öğrencilerin fen dersi tutumu ile, Ayrıntıcı 
düşünme stiline sahip öğrencilerin sosyal bilimler 
ve matematik ders tutumu ile, Dışa dönük düşünme 
stiline sahip öğrencilerin sosyal bilimler ve 
matematik ders tutumu ile, yenilikçi düşünme 
stiline sahip öğrencilerin fen ve matematik ders 
tutumu ile, gelenekçi düşünme stiline sahip 
öğrencilerin fen dersi tutumu ile, düşünme stilleri 
alt boyutlarından tekilci, eşdeğerci, kendine özgü, 
bütüncül ve gelenekçi düşünme stillerinin 
akademik başarı ile ilişkili olduğu saptanmıştır.    

     Araştırmada elde edilen bulgular, eğitimsel 
açıdan değerlendirilmiş ve eğitimcilere ve 
araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.  

    

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY  
 

THE RELATION BETWEEN ACADEMIC 
SUCCESS AND LESSON MANNER OF 
THINKING STYLE OF HIGHS SCHOOL 

STUDENTS 
    
    ÇATALBAŞ, Erkan  

 
  
 The influence of High School Students 
thinking  styles on tehir academic success and 
attitudes has been scrutinized through this research. 

 Examplification of the research comprises 
236  students (136 male,100 female) attending 
High schools in the city of Konya, studying 
different branches. 

 As data collector medium, adaptation study, 
together with thinking style scale, math biology, 
social sciences and literature attitude scales has 
been used by the researchen further more, the 
genders and lesson grade appraisalsot the high 
school students have been taken ın the ındividual 
form sın the analysis of the ımputs, correlation, 
factor analyses have been applied in accardance 
with the sort of data. 

 Acccording to the findings of the research, 
ıt has been established that autonomous thinking 
style with math and biology attitude students 



having principle consideration  with social and 
math attitude students having judging thinking with 
math attitude,student having individuclistic 
thinking with social sciences and math attitude, 
students having phasing thinking with thinking 
styles of biology and math students having 
absolutıom thinking styles with attitude of bıology 
students having detoiled thinking  style with sucial 
and biology attitudes, students having exrovent 
thinking style with social and math attitudes, 
students having ınnovative thinking styles with 
social science and math attitudes, students having 
traditional thinking styles with biology and math 
attitudes and sıngular at the lower level dimansions 
of thinking egualizing seff content,absolute, 
traditional thinking styles are in close relation with 
the academic success.  

 All finding gathered from the research have 
been educationally appraised and suggested to the 
educators and researchers    

 

 

 

 

 

 



   ÖNSÖZ   
    

     Öğrencilerin ders tutumları çeşitli düşünme 
stilleri ile şekillenmektedir. Bu araştırmada  lise 
öğrencilerinin düşünme stillerinin akademik başarı 
ve tutumlarına etkisi incelenmiştir ve bu 
araştırmanın oluşturulmasında birçok insanın 
değerli katkıları olmuştur.   

     Tez çalışmasının oluşturulmasından bitimine 
kadar, her türlü desteği, akademik katkıyı sağlayan 
danışmanım Yrd.Doç.Dr.Nurten Sargın’a teşekkür 
ederim.  

     Veri toplama araçlarının belirlenmesi ve 
verilerin analizi aşamasında, desteğini esirgemeyen 
ve sorunlarımın çözümünde bana her zaman 
yardımcı olan Eğitim Programı ve Öğretimi Ana 
Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Ali Murat SÜNBÜL’e, 
veri analizlerinde SPSS’e ilişkin yaşadığım 
sorunlarda yardımcı olan Dr.Zühtü KOÇASLAN 
ve çevirilerimde bana yardımcı olan değerli 
meslektaşım Halil İLELİ’ye  teşekkürü bir borç 
bilirim.  

     Ayrıca çalışmalarım sırasında göstermiş 
olduğu anlayıştan ve araştırmada maddi ve manevi 
desteğini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşim 
Zeynep ÇATALBAŞ’a çok teşekkür ederim.  

      

        
     Erkan ÇATALBAŞ 
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BÖLÜM I 

 

 

GİRİŞ 

           İnsanlar yaratılışlarından itibaren 
karşılaşmış oldukları problemlere farklı tepkiler 
vermişlerdir. İnsanların geçmişten günümüze 
kadar karşılaşmış oldukları problemlere vermiş 
oldukları tepkilerin farklı, ideallerin farklı, 
olaylara çözüm üretme stillerin farklı olması 
sonucunda düşünme stilleri oluşmuştur.    

      Düşünme stili, Sternberg (1994) 
tarafından bireyin becerilerini kullanmada 
tercih ettiği yol, yöntem olarak tanımlanmıştır. 
Düşünme sitili ikendi içinde bir beceri değil, 
daha çok bir tercihtir. Dolayısıyla iyi yada kötü 
şeklinde sıfatlandırılamaz. Ancak 
farklılıklarından söz edilebilir. Bu nedenle, 
içinde bulunulan duruma, karşılaşılan probleme 
bağlı olarak ve zaman içinde kullanılan 
düşünme stili değişebilir. Bir birey sadece bir 
düşünme stiline kilitlenip kalmaz, zaman, 
durum ve içinde bulunulan koşullara göre 
düşünme stillerinde bir değişme söz konusudur.  

     Yani bireyler bir probleme yönelik olarak 
birçok düşünme biçimine sahiptir, fakat özel 
durumlara göre bunlardan bazılarını ağırlıklı 



olarak kullanmaktadır.  Sternberg (1994) 
Zihinsel Benlik Yönetimi kuramında bireyin 
zihin işleyişini bir toplumun yönetimine 
benzetmektedir. Sternberg zihinsel-benlik 
yönetimi kuramında beş ayrı boyut işlevler, 
biçimler, düzeyler, kapsam ve eğilimler  içinde 
13 düşünme stili tanımlamıştır. Bunlar;  

     Zihinsel açıdan kendini yönetme 
şekillerine bağlı olarak stillerin özellikleri şu 
şekildedir.  

    1-İşlevsel Açıdan :  

    Özerk Düşünenler:İşleri kendi 
yöntemiyle üretmeyi, oluşturmayı, tasarlamayı 
ve yapmayı sever, çok az belirlenmiş yapısı 
vardır.  

    Kuralcı Düşünenler:Kendisine denileni 
yapmayı, yönergeleri izlemeyi sever ve 
kendisine yapı verilmesinden hoşlanır.  

    Yargısal Düşünenler:İnsanları, eşyaları 
değerlendirmekten ve yargılamaktan hoşlanır.  

    2-Biçimsel Açıdan :  

    Tekilci Düşünenler : Bir işi bir anda 
yapmayı, neredeyse bütün enerjisini ve 
materyallerini o işe adamayı severler.  

    Aşamalı Düşünenler:Birçok işi hemen 
yamayı, her birini ne zaman yapacağını, 



hangisine öncelik vereceğini ayarlamayı 
severler.  

    Eşdeğerci Düşünenler:Birçok işi hemen 
yapmayı severler, fakat öncelikli olanları 
ayarlamada sıkıntıları vardır.  

     Kuralsız Düşünme Stili:Problemlere 
karşı rasgele bir yaklaşım izlemeyi severler, 
sistemlerden, rehberlikten ve neredeyse bütünü 
yönergelerden pek hoşlanmazlar.  

    3-Düzey Açısından :  

     Bütüncül Düşünenler: Büyük 
resimlerle, genellemelerle ve soyut şeylerle  
ilgilenmeyi severler.  

         Ayrıntıcı Düşünenler: Ayrıntılarla, özel 
şeylerle ve somut örneklerle ilgilenmeyi 
severler.  

    4-Kapsam Açısından :  

         İçedönük Düşünenler:Yalnız başına 
çalışmayı severler, kendi içinde yoğunlaşır, 
kendi kendine yeterler.  

         Dışa Dönük Düşünenler:Başkalarıyla 
çalışmayı severler, dışarı yoğunlaşır, kişilerle 
ilişki kurmaktan hoşlanırlar.  

        

 



  5-Eğilim Açısından :  

        Yenilikçi Düşünenler: İşleri yeni 
yöntemlerle yapmayı, geleneklere meydan 
okumayı severler.  

        Gelenekçi Düşünenler: İşleri denenmiş 
doğru yöntemlerle yapmayı ve gelenekleri 
izlemeyi severler.  

   Yapılan araştırmalar incelendiğinde, 
düşünme stillerinin karar verme, öğretim ve 
programlama (Sternberg ve Grigorenko,1993) 
karar verme, başarı ve problemlerle başa çıkma 
(Lewıs, 1997) yaş, iş ve seyahat yaşantısı 
(Zhang,1999) zeka, sosyal sınıf ve başarı 
(Olive,1972) ile ilişkisinin işlendiği 
görülmektedir. Çalışmalarda, bireylerin 
düşünme stillerine göre farklılaştıkları dikkat 
çekmektedir. Düşünme biçimi tercihlerindeki 
farklılıklar, bütün sosyal ortamlarda, gerek bire 
bir gerekse grup etkileşimlerini önemli ölçüde 
etkiler.  

 Bu nedenle, bu araştırmada, öğrencilerin 
düşünme stillerindeki farklılığın akademik 
başarı üzerindeki etkisi irdelenmiş ayrıca 
derslere olan yatkınlıkları ile düşünme stilleri 
arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır.  

 

 



        Problemler  

        Lise öğrencilerinin düşünme stillerinin 
akademik başarı ve ders tutumları arasında 
ilişki var mıdır?  Sorusuna cevap aranmıştır.   

        Alt Problemler  

1-  Lise öğrencilerinin düşünme stilleri ile ders 
tutumları arasında bir ilişki var mıdır? 

2- Lise öğrencilerinin akademik başarıları ile 
düşünme stilleri arasında bir ilişki var mıdır? 

 

           Araştırmanın Amacı ve Önemi  

           İnsanlar doğası gereği çevresindeki 
olayları öğrenmeyi, bilgileri almayı ve görsel 
olarak gördüklerini zihnine kaydetme 
alışkanlığındadır. Bu zihnine kaydetme 
alışkanlıklarını   her insan farklı stilde 
yaptığından olaylara verilen tepkilerde 
insanlarda farklılık arzetmektedir. İnsanların 
gördükleri soyut olayların aynı olmasına 
rağmen gördüklerine farklı algılaması ve 
gördüklerine farklı tepkiler vermesindeki neden 
hep araştırmacıların ilgisini çekmiştir.  

 İnsanlardaki düşünce farklılık 
süreçlerinden biri olarak kabul edilen düşünme 
stilleri araştırmacıların ilgisini çekmiş ve eğer 
insanlardaki düşünme stilleri doğru 
yönlendirilirse insanların bilgiyi alma hızının, 



bilgiyi daha iyi kullanmanın ve bilgiyi hafızada 
tutma sürecinin gelişeceğine inanmışlardır.  

           Grigerenkon ve Sternberg (1997) 
tarafından yapılan araştırma sonuçları düşünme 
stillerinin öğrenme, öğretim ve çalışma 
stillerine yansıdığını göstermektedir. Bireyin 
düşünme stili eğitim ve çalışma ortamında o 
konunun-işin gerektirdiği düşünme stili ise bu 
durumda bireyin başarılı olma olasılığı daha 
yüksektir. 

 Bu nedenle Lise öğrencilerinin düşünme 
stilleri arasındaki farklılıkların neler olabileceği 
düşünme stillerinin dersler  ve akademik başarı 
ile arasındaki ilişkiyi incelemenin yarar 
sağlayacağı düşünülmektedir.    

 Öğrencilerin Düşünme stilini 
keşfetmenin  bir öğrencinin alan ve ders  
seçiminde kolaylık sağlanacağı düşünülmekte 
ve öğretimde başarıyı artırmak amacıyla 
öğrencilerin düşünme stili ve   ders seçimindeki 
ilişkisinin incelemenin gerektiği 
düşünülmektedir.  

 Okullardaki eğitim ortamlarının 
öğrencilerin düşünme stillerine uygun olması  
akademik performansın artmasında ve 
bireylerin özelliklerini ortaya koymada yarar 
sağlamaktadır. 



 Bu çalışma ile lise öğrencilerinin 
düşünme stilleri ortaya konmakla birlikte hangi 
düşünme stillerine sahip öğrencilerin hangi 
derslerde daha başarı olacağı , ilgi duyacağı  ve 
akademik başarının yükseltilmesindeki alt 
birimler incelenecektir.  

 Böylece daha spesifik olarak, aşağıdaki 
sorulara cevap arama amaçlanmıştır. 

  1- Lise öğrencilerinin düşünme stilleri 
ile derslere karşı tutumları arasında  
bir ilişki varmıdır? 

2- Lise öğrencilerinin akademik 
başarıları ile düşünme stilleri arasında bir ilişki 
var mıdır? 

 

       Araştırma ile toplanacak verilerin, 
özellikle;  

          Düşünme stillerinin ders seçimiyle 
ilişkili olduğu gerçeği göz önüne alındığında bu 
süreçler üzerinde düşünme, tartışma ve yeni 
araştırma olanakları yaratacağı. 

    1-  Orta öğretim kurumlarında, öğrenci 
yönlendirmelerinin daha gerçekçi   

ve sağlıklı yapılmasında yararlı olacağı 
umulmaktadır.  

    2- Eğitim-Öğretim kurumlarında, 
program geliştirme ve değerlendirme  



çalışmalarında yararlı perspektifler sağlayacağı 
umulmaktadır.  

        Varsayımlar (Sayıltılar)Araştırmada veri 
toplama araçları olarak kullanılan ölçeklerin, 
ölçmek istenen değişkenleri ölçebildiği 
varsayılmıştır.  

        1-Araştırma kapsamına alınan lise 
öğrencilerinin kendilerine verilen ölçekleri ve 
bilgi formunu gerçek durumlarını yansıtacak 
şekilde doldurdukları varsayılmıştır.  

        2-Lise öğrencilerinin, karne notlarının 
ortalamaları akademik başarı düzeyleri 
gerçeğini yansıttığı varsayılmıştır. 

        

 Sınırlılıklar  

        1-Araştırma bulgularının sonuçları 
örneklemle sınırlıdır.  

        2-Araştırmanın bağımlı değişkenlerinden 
“düşünme stilleri” Düşünme Stilleri Ölçeğinin 
ve “Derse olan tutumları” Sosyal Bilimler, 
Matematik, Fen, Edebiyat Tutum ölçekleri ile 
sınırlıdır.  

        3-Akademik başarı düzeyi ise öğrencilerin 
karne notu ortalamaları ile sınırlandırılmıştır.  

        4-Araştırmanın sonuçlarına 
araştırmacıdan, katılımcılardan ve uygulama 



ortamlarından kaynaklanan kontrol dışı 
faktörlerin, düşük düzeyde de olsa, etki etmiş 
olabileceği kabul edilmektedir.  

        Tanımlar  

Düşünme Stili : Bireyin dünya ile 
ilişkisinde, onu algılamasında, hedeflediği 
amaçlara ulaşmasında ve problem çözmesinde, 
farkında olsun olmasın geliştirdiği bilgi işleme 
yöntemidir. (Parlette ve Rae, 1993)  

         Ders Tutumu : Öğrencilerin incelenen 
derslere karşı göstermiş oldukları olumlu veya 
olumsuz yaklaşım. 

Akademik Başarı : Lise öğrencilerin 
karne notları ortalaması akademik başarı olarak 
kabul edilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM II 

İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR   

Bu bölümde araştırmanın içeriğini 
oluşturan kavramlarla ilgili kuramsal 
çalışmalarla, yurt içinde ve yurt dışındaki 
çalışmalar incelenmiştir. 

 

        DÜŞÜNME STİLLERİ İLE İLGİLİ    
                KURAMSAL ARAŞTIRMA 

         İnsanlar genelde nasıl düşündükleri 
konusunda çok az düşünme, hatta hemen 
hemen hiç düşünmeme eğilimindedirler. Oysa 
düşünme biçimi(stili) bireyi, performe ettiği her 
aktivitede etkiler nitelikte bir süreçtir. 

    Kalıtımsal eğilimler ve özellikle ilk 
yaşantılar sonucu, her birey dünya ile 
ilişkisinde, onu algılamada, hedeflediği 
amaçlara ulaşmada ve problem çözmede belirli 
metotlar ve yaklaşımlar geliştirir bu süreçte 
birey gerçeğin farklı yönlerine  dikkat çeker, 
farklı türde veri toplar, bu verileri farklı 
şekillerde düzenler, bunlardan farklı sonuçlar 
çıkarır, farklı kararlara ulaşır ve bu kararları da 
farklı biçimlerde uygular.(parlette ve rae,1993) 
böylece, farkında olsun olmasın, her bireyde 
farklı bilgi işleme biçimleri (düşünme stilleri) 
oluşur.  



         Stil, bireyin becerilerini kullanmada 
tercih ettiği yoldur. Dolayısıyla stil kendi içinde 
bir beceri değil, daha çok bir tercihtir. Bu 
nedenle değişik stillerin iyi yada kötü 
oluşlarından söz edilemez, ancak 
farklılıklarından söz edilebilir.  

    Bütün insanlar bir stil profiline sahiptirler, 
yani her insan değişik stillerin her birini belirli 
düzeyde kullanır. Ancak birey herhangi bir 
düşünme stiline kenetlenmiş değildir. 
Dolayısıyla, insanlar düşünme stillerini farklı 
konu ve duruma göre değiştirebilirler. Örneğin, 
bir literatür çalışmasını anlamak için kullanılan 
stil, detaylı yönergeleri okumak için gerekli 
olan stilden farklıdır. Yine bir cebir problemini 
çözmek için gerekli olan düşünme stili ile bir 
geometrik ispatı sağlamak için gerekli olan stil 
aynı değildir. Bu nedenle, kullanılan ve 
gereksinim duyulan düşünme stili yaşam 
boyunca farklılaşabilir ve yaşamda edinilen 
roller farklılaştıkça değişebilir. Böylece, 
düşünme stillerini kullanmada bir bireysel 
esneklik ve tercih gücünden de sözedilebilir. 
Fakat fix(değişmez,katı) bir düşünme stilinden 
söz edilemez.(Stenberg,1994) 

    Psikoloji  literatüründe, düşünme stillerini 
tartışan çeşitli kurumlar bulunmaktadır.Bu 
kuramlarda, genel olarak, insanların nasıl 
düşündüğü ve ne tür düşünme stilleri 



kullandıkları açıklanmaya çalışılmaktadır. 
Aşağıda bu kuramların birkaçı üzerinde 
durulacaktır.  

     I-BİLİŞSEL-YAŞANTISAL BENLİK  
                               TEORİSİ 

    Bilişsel-Yaşantısal Benlik Teorisi bir 
kişilik teorisidir ve birbirinden bağımsız ancak 
birbiriyle etkileşim içinde olan iki tür bilgi 
işleme sistemi önermektedir. 
(Eystein,1994,1998,Akt:H.Teglası ve 
S.Epstein,1998) Bu teoride temelde duygulara 
dayalı olarak ortaya otomatik, sezgisel 
yaşantısal bir sistem ile bilgiyi nesnel olarak 
işleyen, bilinç ve derinlemesine düşünmeye 
dayalı rasyonel bir sistem karşılaştırılır. Çevre 
ve benlik hakkındaki yaşantısal ve rasyonel 
inançlar ve bunların ilişkileri, davranışı farklı 
biçimlerde yönlendiren şemaları oluştururlar. 
Yaşantısal bilgi işleme sistemindeki 
bilinçdışılık, şema teorisi ve farkındalık dışı 
bilgi işlemenin önemine değinen bilişsel 
bilimlerdeki araştırmalar ile uyuşmaktadır. 
(Bargh,1994;Fazio,Sanbonmatsu,PowellveKard
es,1986, Kihlstrom,1990 Akt:H.Teglasive 
S.Epstein,1998) Bu tür, bilinçdışı şema mekezli 
bilgi işlemenin etkili,hızlı, çabasız olma ve 
günlük olaylara tepki verirken daha az dikkat 
gerektirme gibi avantajları bulunmaktadır. 
(Epstein,1994,Akt:H.Teglasive S.Epstein,1998) 



Bilinçli karar verme bilişsel çaba, yüksek 
düzeyde dikkat kapasitesi gerektiren ve göreli 
olarak daha fazla çaba ile işleyen bir süreçtir.  

     Bilişsel-Yaşantısal Benlik Teorisi genel 
olarak diğer iki boyutlu süreç öneren teorilerle 
tutarlı olmasına rağmen, onlardan temelde, 
yaşantısal sistemde üzerinde durulan bilgi 
işlemede duyguların rolü yönüyle  
farklılaşmaktadır. (Teglasi ve Epstein,1998)  

     Bu teorinin temel ilkeleri üç tür araştırma 
dizaynı ile araştırılmıştır. Bunların iki kısa 
hikayelerin-skeçlerin (vignettes) kullanıldığı, 
yaşantısal ve rasyonel düşünme hem de 
yaşantısal düşünme biçiminde duyguların 
önemini desteklemiştir. (Dernes-Raj,Epstein ve 
Cole 1995,Epstein,Pacini,Denes-Raj ve Heier, 
1996,Akt:H.Teglasi ve S.Epstein 1998) 
Problem çözmede duygu temelli, yaklaşımlar 
ile zihinsel çaba gerektiren yaklaşımların 
karşılaştırıldığı diğer deneysel araştırmalarda 
benzer sonuçlar elde edilmiştir.                                                                              
(Sappington,Russel,Triplet ve Goodwin,1980 
Akt:H.Teglasi  ve S.Epstein,1998) 

     İkinci tür çalışmalarda deneklerden 
kazanma şanslarını tahmin etmeleri istenmiştir. 
Bu çalışmalar deneklerin mantıksal olasılıklara 
ilişkin bilgiyi göz ardı ettiklerini ve oranlardan 
çok varolan gerçek sayılar üzerinde 



yoğunlaştıklarını göstermiştir. (Denes-Raj ve 
Epstein,1994 Akt.:Buluş,2000)  

     Üçüncü tür araştırma dizaynı, rasyonel ve 
yaşantısal düşünmede bireysel farklılıkları, 
Epstein ve meslektaşlarının geliştirdiği 
araçlarla ölçen çalışmalardan oluşmaktadır. Bu 
çalışmalar, her iki bilgi işleme biçiminin 
birbirinden bağımsız ve bilgi işleme kalitesinin 
uyum ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Her iki 
sistem arasındaki temel farklardan biri 
yaşantısal düşünme biçiminin 
duygulanımlardan etkilendiği ve yaşantısal 
öğrenmelerle kavramsallaştığı, buna karşın 
rasyonel sistemin kültürel olarak aktarılan 
bilgiyi ve çıkarımsal kuralları kullandığı 
yönündedir. Bireyler kendileri ve dünyaları 
hakkında hem rasyonel hem de yaşantısal 
inançlara sahiptirler ve bu inançlar bireyin 
gerçeğe ilişkin örtülü ve açık kavramlarını 
oluştururlar.  

     Yaşantısal sistemde bilgi işleme otomatik 
ve hızlı olduğundan, normalde, önce bu sistem 
işlem yapar ve bu nedenle de kendisinden sonra 
gelen rasyonel bilgi işleme biçimini etkiler.       
Ancak yaşantısal sistemin rasyonel sistemin 
işleyişinde yanlış (hatalı) sapmalara 
(eğilimlere) yol açtığı varsayılır. Çünkü 
rasyonel sistem ile bilgiye giriş, sıklıkla, 
farkında olunmadan, yaşantısal sistemde aktif 



olan şemalardan etkilenir. Ayrıca rasyonel 
sistemdeki herhangi bir düşünce yaşantısal 
sistemdeki bir ilişkiyi (bağlantıyı) ve onunla 
bağlantılı olan duyguları harekete geçirebilir ve 
bu ilişkisel süreç ise normal olarak farkında 
olunmadan oluşur. Son olarak, rasyonel sistem 
sıklıkla, yaşantısal sistemdeki bu gibi bilinç 
dışı işleyen hatalı eğilimleri kontrol etmede 
yetersiz kalır, çünkü kişi kontrol etmesi 
gereken bir şeylerin olduğunu bilemez. (Teglasi 
ve Epstein,1998)  

     Uyum sağlayıcı davranışını her eki 
sistemin ortak fonksiyonu olduğu düşünülür. 
Bilişsel Yaşantısal Benlik Teorisine göre, her 
iki düşünme stili birbiriyle ters ilişkili değil, 
ancak birbirinden farklı sistemlerdir. Çünkü her 
biri kendine özgü kurallarla (ilkelerle) bağımsız 
olarak işler. Böylece, yaşantısal ve rasyonel 
sistemlerindeki şemalar birbirleriyle benzeşir 
veya farklılaşırlara. Her iki sistem arasındaki 
rutin etkileşimler, bilginin işlenmesini ve 
depolanmasını etkileyen faktörleri içeren 
şemaların gelişmesine hız kazandırır. 
Yaşantısal sistemdeki şemaların, duygusal 
olarak önemli olan yaşantıların sentezine 
dayanan genellemeleri temsil ettiği varsayılır. 
Bu çevrede iki temel şema bulunmaktadır. 

    1-Betimleyici 

    2-Motivasyonel  



     Betimleyici şemalar benlik ve dünyaya 
ilişkin genellemelerdir. Örneğin, Otorite 
figürleri güvenilir değildir.(veya güvenilirdir) 
ve Ben sevilmeye değer (veya sevilmeyi hak 
etmeyen) Motivasyonel şemalar ise, yaşantı 
yoluyla edinilen”meansend” (süreç-
sonuç/yöntem-sonuç) veya “eğer-o zaman” 
ilişkileri hakkındaki örtülü-üstü kapalı (impicit) 
inançlardan oluşur. Örneğin, “Otorite 
figürleriyle iletişim kurmanın yolu onların 
gönlünü almaktır.” Ve “ Eğer çok çalışırsam 
başarılı olabilirim.” (Teglasi ve Epstein,1998)   

     Bilişsel-Yaşantısal Benlik Teorisine göre, 
insanlar birbirine paralel ve birbiriyle etkileşim 
içinde bulunan iki tür bilgi işleme sistemi 
(düşünme stili) kullanırlar. Bunlardan analitik-
rasyonel düşünme stili temelde bilinç 
düzeyinde işlev görmektedir ve amaçlı, 
analitik, sözel ve göreceli olarak duygusal 
etkilerden bağımsızldır. Sezgisel-yaşantısal 
düşünme stili ise otomatik, bilinç öncelikli, 
çağrışımsal, holistik(bütüncül) özde sözel 
olmayan ve azlık duygulardan etkilenerek işlev 
gören bir sistemdir. (Epstein, Lipson, Holstein 
ve Huh, 1992 Akt:Buluş,2000)   

     Davranış ve bilinçli düşünme bu iki 
sistemin ortak fonksiyonu olarak kabul edilir. 
Her iki sistemin belirli ortamlardaki-
durumlardaki göreli dominantlığı değişik 



parametrelerce belirlenir. Diğer bir anlatımla, 
bu sistemlerden herhangi birinin daha yoğun 
olarak kullanımı bazı değişkenlere bağlıdır. 
Bunlar şöyle sıralanabilir.  

- Düşünme biçimini-stilini tercihte 
bireysel farklılıklar,  

- Karşılaşılan durum için genelde 
kullanılagelen tepki biçimi ve 
durumun buna uygunluk derecesi 
(örneğin, matematiksel problemler 
temelde rasyonel kişilerarası 
problemler ise yaşantısal sistem 
yaklaşımıyla ele alınırlar.) 

- Duruma, olaya olan duygusal katılım 
veya durumdan duygusal olarak 
etkilenme derecesi,  

- Uygun-ilgili yaşantının tekrar 
miktarı-derecesi.  

     Bu iki düşünme stilinden yaşantısal olanı 
sıklıkla daha uyum sağlayıcıdır, fakat mantıksal 
analiz gerektiren problemlerin çözümünde ve 
soyut ilişkilerin anlaşılmasında yetersiz 
kalmaktadır. (Epstein ve ark.,1996) 

    Bilişsel-Yaşantısal Benlik Teorisine göre, 
insanlar bilgi işleme ve böylece çevrelerine 
uyum sağlama sürecinde rasyonel ve yaşantısal 
düşünme biçimlerini kullanma derecelerinde 



önemli bireysel farklılıklar gösterirler.Çevre ile 
uyum sürecinde, bu iki düşünme biçimi, birçok 
değişik davranış ile ilişkisi açısından önem 
kazanır. Örneğin, başaçıkma becerisi, uyum, 
cinsiyet farklılıkları, başarı ve kişilerarası 
ilişkiler bu değişkenlerin bir kaçını oluşturur. 
(Epstein ve ark.1996)  

   Yaşantısal sistem yüksek düzeyde uyum 
sağlayıcı kabul edildiği halde, günümüzün 
teknolojik olarak gelişmiş ve modern 
toplumuna uyumda yetersiz kalmaktadır. 
Derinlemesine düşünmeye dayalı analitik-
rasyonel sisteme karşı, yaşantısal sistem bilgiyi 
otomatik, hızlı, somut,çağrışımsal ve bütüncül 
olarak işleyen bir sezgisel sistemdir. (Epstein 
ve ark,1995)  

   Yaşantısal ve rasyonel düşünme 
biçimlerini-stillerini betimleyene özellikler 
Tablo 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 1:Yaşantısal ve Rasyonel Düşünme    
               Stillerine İlişkin Bir Karşılaştırma  

 Yaşantısal Sistem Rasyonel Sistem  

1- Bütüncül(Holistik) 1-Analitik  

2- Otomotik,çabasız  2-İsteğe bağlı-bilinçli,çaba 
gerektirir. 

3-Duygusal:zevk-acı temelli (iyi duygu 
veren nedir?)  

3- Mantıksal:neden-muhakeme 
temelli (rasyonel olan nedir?) 

4-Çağrımsal bağlantılar 4-Mantıksal bağlantılar 

5-Davranış geçmiş olaylarla 
ilişkilendirilerek tasarlanır. 

5-Davranış olayların bilinçli 
tahmini ile tasarlanır.  

6-Gerçeği somut imajlar,benzetmeler ve 
öyküler şeklinde kodlar-depolar. 

6-Gerçeği soyut 
semboller,kelimeler ve sayılar 
şeklinde kodlar-depolar. 

7-Daha hızlı işlem yapar, anlık eylemlere 
yöneliktir. 

7- Daha yavaş işlem yaar,yavaş 
oluşan ortaya çıkan eylemlere 
yöneliktir.  

8-Değişime direnç gösterir ve daha yavaş 
değişime uğrar, tekrarlı veya yoğun 
yaşantıyla değişir. 

8-Daha hızlı ve kolay 
değişir:güçlü tartışma ve yeni 
bulgularla değişir. 

9-Ayrıştırma genel-kaba düzeydedir. 
Büyük genellemeler,sterotipik düşünme, 

9-Yüksek düzeyde detaylı 
ayrıştırma. 

10-Genel-kaba düzeyde entegrasyon 
ayrıştırmacı duygusal kompleksler genel 
durum spesifik işlemleme 

10-Yüksek düzeyde entegrasyon 
bağlam genel prensipler  

11-Pasif ve bilinç öncelikli olarak yaşanır 
birey duyguları tarafından yönlendirilir. 
(duygularının kontrolündedir. 

11- Aktif ve bilinçli olarak 
yaşanır, birey düşüncelerinin 
kontrolündedir.  

12-Ben merkezli yaşantıya inanılır. 12- Mantık ve bulgu-delil temelli 
hareket edilir.  



          II- ZİHİNSEL BENLİK YÖNETİMİ   
                                 TEORİSİ  

      Robert J.Sternberg tarafından geliştirilen  
bu teorinin temeli insanların günlük 
yaşamlarını,aktivitelerini birşekilde, yönetme 
ve organize etme gereksinimi içinde oldukları 
düşüncesine dayanmaktadır. 
(Sternberg,1988,1990,Akt.:R.J.Sternberg ve 
E.L.Grigorenko,1993) Kurama göre, bunu 
yapmanın çeşitli yolları vardır. Kişi bu 
belirlemeyi yaparken, kendisi çin en uygun ve 
rahat olan düşünme stilini seçme yoluna gider. 
Çoğu insan, çevresel durumların gereklilikleri 
nedeniyle kullanıldığı düşünme stilinde 
esnektir ve bu uyum sürecinde kullandığı 
düşünme stilinde değişen dereelerder 
başarılıdır. Zihnin bu şekilde, zihinsel benlik 
yöntemi için esnek olarak kullanımı.düşünme 
stillerinde çeşitliliği önemli kılmaktadır. 
(Sternberg ve Grigorenke,1993) Sternberg 
(1994,1997,Akt.:Li Fang Zhang,1999) e görü 
düşünme stilleri bir ölçüde sosyaldirler, diğer 
bir deyişle düşünme stilleri belirli ölçülerde, 
kişinin yaşadığı çevre tarafından 
değiştirilebilmektedir. Sternberg bireyin 
zihinsel işleyişini bir toplumun yönetimine 
benzetmekte ve bununla karşılaştırmaktadır. 
Sternberg zihinsel benlik yönetimini 13 
düşünme stilinden oluşan beş ayrı boyutta 



incelemektedir. Bu boyutlar fonksiyonlar 
işlevler formlar biçimler,şekiller, düzeyler , 
konular,alanlar ve eğilimler olarak 
betimlenmiştir.  

       1-Zihinsel Benlik-Yönetiminin     
                          Fonksiyonları 

       Zihinsel Benlik-Yönetiminde üç 
fonksiyon bulunmaktadır. Toplumların 
yönetiminde varolan yasama,yürütme ve yargı 
işlevleri gibi,zihin de aynı fonksiyonları 
işlevleri yerine getirme özelliğine sahiptir. 
Zihnin yasama fonksiyonu yaratıcılık-yaratma, 
formüle etme, imajinasyon ve planlama ile 
ilgilidir. Yürütme fonksiyonu yerine getirme 
icra etme ve yapma ile yargı fonksiyonu ise 
yargılama, değerlendirme  ve karşılaştırma ile 
ilişkilidir. Zihinsel Benlik-Yönetimi bu üç 
fonksiyonu da içermektedir. Ancak her insanda 
bu fonksiyonlardan herhangi biri daha 
dominanttır.  

          Yasama düşünme stili problem 
çözümlerini yaratmadan, formüle etmeden ve 
planlamadan hoşlanan bireyleri karakterize 
eder. Bu gibi insanlar kendi kurallarını 
oluşturmayı ve eylemlerini kendilerine özgü bir 
şekilde yapmayı seven insanlardır. Bu insanlar 
önceden yapılandırılmamış problemleri tercih 
ederler. Sunusunu kendi yapmak durumunda 
olan bir öğrenci yasama düşünme stilinden 



yararlanacaktır. Yasama düşünme stiline sahip 
bir öğrenci için en zevkli ve doyurucu olan 
çalışmasını yazmaktan çok ona başlık bulma, 
onu nasıl yapılandıracağına ve organize 
edeceğine ilişkin düşünceler oluşturmaktır.  

     Yürütme düşünme stiline sahip olanlar 
yapma, uygulama, icra etme işlemi yapan 
bireylerdir. Bu insanlar kuralları takip etmeyi, 
yapacaklarını varolan bilinen şekillerde 
yapmayı severler ve önceden yapılandırılana 
problemleri tercih ederler.Yasama düşünme 
stiline sahip olan birey, konu başlığını kendisi 
belirlemeyi tercih ederken, yürütme düşünme 
stiline sahip birey konu başlığının verilmesini 
ve böylece yapabileceğinin en iyisini yapmayı 
tercih eder. Böyle öğrenciler yapılandırılmış 
test türü sınavları tercih ederken, yüksek 
düzeyde bağımsız çalışma gerektiren 
derslerden kaçınırlar.  

      Yargısal düşünme stiline kuralları ve 
prosedürleri değerlendirmekten, nesneleri, olay 
ve olguları yargılamaktan hoşlanan ve varolan 
durumları ve düşünceleri değerlendirmeyi ve 
analiz etmeyi tercih eden insanlarda görülür. 
Öğrenciler için düşünüldüğünde, analitik 
esseyleri örneğin iki bakış açısını 
karşılaştıracakları veya bir bakış açısını 
değerlendirecekleri çalışmaları tercih ederler. 
Bu gibi öğrenciler ayrıca analitik test sorularını 



açık, ezbere olanlarına (yürütme düşünme 
stiline sahip olanlar tarafından tercih edilirler.) 
tercih ederler. 

 

II- Zihinsel Benlik-Yönetiminin        
           Biçimleri Formları 

      Zihinsel Benlik-Yönetiminin biçimleri 
bir ülkenin yönetim biçimlerine benzetilmiştir. 
Bunlar monarşik hiyerarşik,oligarşik ve anarşik 
düşünme biçimleri olarak adlandırılmıştır.  

  Monarşik düşünme biçiminde,, bir tek 
amaç veya bir şeyleri yapmanın bir tek yolu 
baskındır. Monarşik düşünme sitiline sahip 
olan insanlar zihinsel olarak bir tek amaç 
üzerinde yoğunlaşma eğilimindedirler. Bu 
insanlar problem durumlarına çıkmazlarına ya 
ilgisiz kalırlar ya da onları kendilerinden uzak 
tutma davranışı gösterirler. Yarın öğlen çalışma 
yapmayı planlayan ve dikkatini dağıtan bazı 
detaylarla bazı detaylarla karşılaşan öğrenci, 
monarşi düşünme stilinden yararlanacaktır. Bu 
öğrenci öncelikle dikkatini dağıtan 
detayların,bitirmesi gereken çalışmasına 
karışmasına izin vermeyecektir. 

  Hiyerarşik düşünme biçimi, farklı 
önceliklere sahip birçok amacı göz önünde 
bulundurma eğilimini ifade eder. Hiyerarşik 
düşünme stilini kullanan insanlar birden fazla 



amaçla uğraşmadan hoşlanma, bütün amaçların 
diğerlerinden daha önemli olduğunu bilme 
öncelikleri belirleme duyusuna sahip ve 
problem çözme yaklaşımlarında sistematik 
olma eğilimindedirler. Zamanını değişik 
derecelerde öneme sahip ev ödevlerine 
bölüştürme ayırma gereksinimi duyan öğrenci, 
hiyerarşik bir düşünüme stili sahibi oluşundan 
yaralanacaktır 

  Oligarşik düşünme biçimi, hepsi aynı 
derecede önemli olan birçok amaca dikkat 
çeker. Oligarşik düşünme stiline sahip öğrenci, 
her biri eşik ağırlıkta olan birçok test içeren bir 
derste başarılı olacaktır. Oligarşik bireyler eşit 
düzeyde öneme sahip çoklu ve birbiriyle 
rekabet eder nitelikte olan amaçlar ile 
uğraşmaktan zevk alırlar. Fakat değişik konular 
için öncelikler belirlemek zorunda 
kaldıklarında çelişki ve gerilim yaşarlar. Aynı 
düzeyde önceliğe sahip amaçlar, oligarşik 
bireyleri, konuları bitirmekten alıkoyar, çünkü 
sözkonusu konular çerçevesinde her şeyi eşit 
düzeyde önemde algılarlar.   

  Anarşik düşünme sitline sahip bireyler 
için kurallar, prosedürler ve yönergelerin hiçbir 
değeri-anlamı yoktur. Anarşik düşünme stiline 
sahip öğrenciler konular ve durumlar 
yapılandırılmamış olduğunda, takip edilecek 
açık prosedürler olmadığında veya karşılaşılan 



problemler içgörüyle çözülebilecek türden 
olduğunda daha başarılı olurlar. Bu gibi 
insanlar genellikle sınıflanması ayırt edilmesi 
güç olan gereksinimler ve amaçlarlar 
uğraşmaktan zevk alırlar ve problem çözmede 
gelişi güzel bir yaklaşım kullanma kuralları, 
formatları dikkate almama ve otoriteye direnç 
gösterme eğilimindedirler.  

 

  III-Zihinsel Benlik-Yönetiminin  
                             Düzeyleri 

  Yönetimler federal, devlet, eyalet ve 
kent gibi çeşitli düzeylerde işlev görürler. 
Bunun gibi insanlar da daha genel global ve 
daha lokal olmak üzere, zihinsel iki tür işlev 
yürütürler. 

  Global düşünme stilini kullanan insanlar 
göreli olarak daha büyük ve soyut konularla 
ilgilenmeyi, detayları göz ardı etmeyi veya 
başkalarına bırakmayı tercih ederler. Global 
birey kavramsallaştırmayı ve düşünceler 
dünyasında çalışmayı sever. Benzetme 
yapılarsa, bu gibi insanlar çoğunlukla ormanın 
içindeki ağaçları değil ormanın kendisini görme 
eğilimindedirler. Global düşünme sitiline sahip 
bir öğrenci, örneğin bir romanın tarihi bir 
olayın veya bir bilimsel teorinin genel kabaca 
bir değerlendirmesini ölçen bir sınavda, 



detayları sorgulayan bir sınava göre daha 
başarılı olurlar.  

  Lokal düşünme stilinde olan kişiler ise, 
detay çalışma gerektiren somut problemlerle 
uğraşmayı tercih ederler ve daha pragmatik 
eğilimlidirler. Bu gibi insanlar, global düşünme 
stilini kullananların hoşlanmadığı konulardan 
zevk alırlar ve çok fazla detay içeren 
problemler üzerinde çalışmayı severler. Lokal 
düşünme stilini kullanan bir öğrenci küçük ve 
fazla sayıda egzersizin bulunduğu bir ev 
ödevinden zevk alırken, genel kavramsal analiz 
gerektiren bir konudan da kaçınır. Böyle 
insanlar, daha çok, ormanı bir bütün olarak 
değil, onun birer parçası olan ağaçları görme 
eğilimindedirler. 

IV-Zihinsel Benlik-Yönetiminin  
           Alanları- Konuları 

 Toplum yönetimlerindeki iç ve dış 
konularla ilgilenme gereksinimi gibi, zihinsel 
benlik-yönetimi de hem iç hem de dış konularla 
ilgilenme gereği duyar. Düşünme stilinde daha 
içsel olanlar içedönük, konu merkezli, soğuk-
ilgisiz ve daha düşük düzeyde sosyaldirler. Tek 
başlarına çalışmayı severler. Temelde 
tercihleri, diğerlerinden bağımsız olarak, kendi 
ilke ve düşünceleri doğrultusunda hareket 
etmektir. Çalışmalarını işbirlikli öğrenme 



aktiviteleri ile değil kendi başlarına 
tamamlamakla haz alırlar. 

  Düşünme stilinde daha dışsal olan 
insanlar ise dışadönük, insan-merkezli, cana 
yakın ve daha yüksek düzeyde sosyaldirler. 
Diğerleriyle çalışmayı ve onlarla ilgili 
problemlerle uğraşmayı severler. Grup veya 
işbirlikli öğrenme yaşantıları dışsal düşünme 
stilini kullanan insanların zevkle katıldıkları 
çalışmalardır. 

 

  V-Zihinsel Benlik-Yönetiminin   
                                 Eğilimleri 

 

  Devlet yönetimlerinde çeşitli politikalar 
olabilir. Optimal olarak, bu eğilimler kendini 
sağ veya sol kanat şeklinde gösterir. Zihinsel 
benlik yönetiminde ise politik anlam ifade 
etmeyen muhafazakar ve liberal düşünme 
stillerinden söz edilebilir. 

  Ağırlıklı olarak muhafazakar düşünme 
stilinde bulunan bireyler varolan kurallara ve 
prosedürlere uyarak hareket etmeyi, değişime 
direnmeyi ve mümkün olduğu sürece belirsiz 
durumlardan uzak durmayı severler. 
Yaşamlarında bilinenleri aşinalığı tercih 
ederler. Ancak, muhafazakar düşünme stili 



yasama düşünme stilini engeller nitelikte 
değildir. Eğer kişi temelde muhafazakar 
özelliğe sahip olan yeni fikirlerden ve farklı 
davranış biçimlerinden hoşlanıyorsa, hem 
yasama hem de muhafazakar düşünme stillerini 
bir arada barındırabilir. Örneğin büyük 
muhafazakar düşünür Edmund Burke gibi. 

   Liberal düşünme stilini kullanan insanlar 
kuralları, prosedürleri dikkate almadan hareket 
etmeyi, değişimi arttırmayı, belirsiz ve kesin 
olmayan durumlarla karşılaşmayı severler. Bu 
gibi insanlar değişimi olmaması durumunda 
sıkıntı yaşarlar ve üst düzeyde gelişim, ilerleme 
olduğunda hem liberal hem de yürütme 
düşünme stilini kullanabilirler (Sternberg ve 
Grigorenko, 1993)  

  Sternberg (1994) Zihinsel Benlik-
Yönetimi Teorisi doğrultusunda her düşünme 
stiline uygun öğretim ve değerlendirme 
metotlarını belirlemiştir. Bunlar aşağıdaki 
şekillerde verilmiştir.  

       

 

 

 

 



Şekil 1 .Zihinsel Benlik-Yönetimi: Düşünme 
Stilleri ve Öğretim Metotları  

 

Öğretim Metodu En Uygun Düşünme Stili  

Sunu  Yürütme/Hiyerarşik  

Düşünmeye Dayalı 
Sorgulama 

Yargısal/Yasama 

İşbirlikli Öğrenme Dışsal  

Problem verme ve 
çözme 

Yürütme 

Proje çalışmaları  Yasama 

Küçük grup ezberi  Dışsal/Yürütme 

Küçük grup tartışma İçsel/Hiyerarşik 

Okuma  

Detaylar için  

Anafikirler için  

Analizler için  

Lokal/Yürütme 

Global/Yürütme 

Yargısal 

Yürütme/Lokal/Muhafazakar 

Bellekleme-Ezberleme  

 

 

 

 



Şekil 2 Zihinsel Benlik-Yönetimi : Düşünme   
        Stilleri ve Değerlendirme Metotları 

Değerlendirme 
Biçimleri 

Gerekli Temel Beceriler En Uygun Düşünme 

Stilleri  

Kısa cevap  Bellek  Yürütme/Lokal  

Çoktan Seçmeli Analiz Yargısal/Lokal  

 Zaman Bölümü Hiyerarşik  

 Kendi Başına Çalışma İçsel 

Esey  Bellek  Yürütme/Lokal 

 Makroanaliz Yargısal/Global 

 Mikroanaliz Yargısal/Lokal 

 Yaratıcılık Yasama 

 Örgütleme Hiyerarşik 

 Zaman Bölümü Hiyerarşik 

 ÖğretmeninBakışaçısını Kabul  Muhafazakar 

 Kendi Başına Çalışma İçsel 

Proje/Portfolio Analiz Yargısal 

 Yaratıcılık Yasama 

 Takım Çalışması Dışsal 

 Kendi Başına Çalışma İçsel 

 Örgütleme Hiyerarşik 

 Yüksek Söz-Taahüt Monarşik 

Görüşme Sosyal Rahatlık Dışsal 

 



  3-MYER-BRİGGS DÜŞÜNME     
                   BİÇİMİ SINIFLAMASI 

  İsabel Myers ve annesi Katherine Cook 
Briggs tarafından Carl Jung’un çalışmalarına 
dayanılarak geliştirilen bir kişilik 
değerlendirme aracıdır.  

     Araç, 16 kişilik tipi içeren dört farklı 
özellik çiftinden oluşmaktadır. Bunlar şu 
şekilde sıralanmıştır.  

  1.İçedönüklüğe Karşı Dışadönüklük  

  Bu özellik çifti bireyin kendisi ve 
diğerleri olmak üzere iki tür ilgi biçimini içerir 
ve bireyin mental enerjisinin kaynağı üzerinde 
yoğunlaşır. İçedönük insanlar enerjilerini 
kendilerinden, dışadönükler ise diğer 
insanlardan alırlar.  

  2.Duyulanıma Karşı Sezgisellik  

  Bu özellik bireylerin bilgi işleme 
algılama biçimleri ile ilgilidir. Buna göre 
duyulanımcı kişiler bilgiyi beş duyu 
organlarıyla, sezgisel olanlar ise ilişkiler, 
hipotezler duygular ve ilk izlenimler gibi daha 
düşük düzeyde doğrudan algı yoluyla edinirler.  

  3.Düşünmeye  Karşı Duygulanım  

  Bu kişilik tipi çiftinde kişinin bilgiyi 
aldıktan sonra karar vermek için kullandığı 
yargılama biçimi üzerinde durulur. Duygusal 



biçimi kullanan insanlar kendi içsel değerlerine 
bağlı kalarak duygusal zekalarını kullanarak 
karar verirler.Düşünme biçimini kullanırlar ise 
mantık ve oluşturdukları nesnel kriterler 
çerçevesinde karar verirler.   

  4.Yargılamaya Karşı Algılama  

  Kişinin karar vermeye ne kadar yavaş 
veya hızlı ulaştığı ile ilgili psikolojik 
tiplemelerdir. Yargılayıcı tip yapacağını bir an 
önce sonlandırma gereksinimi duyar. Bu 
nedenle var olan eldeki hazır bilgiyi kullanarak 
hızlıca sonuca ulaşmaya ve buna göre hareket 
etmeye çalışır. Algılama tipinde olanlar ise 
seçeneklerini açık tutmayı tercih ederler ve 
karar vermek için yeterli olduğunu 
düşündükleri bilgiyi elde edinceye kadar 
beklerler. Yargılama tipinde olanlar kesinlik-
netlikten algılama tipinde olanlar ise 
belirsizlikten hoşlanırlar-zevk alırlar. (Leonard 
ve Straus, 1997)  

    4-N.PARLETTE VE R.RAE’NİN  
   DÜŞÜNME STİLLERİ SINIFLAMASI 

  Parlette ve Rae (1993)’e göre farkında 
olunsada olunmasada, bütün insanlar belirli 
düşünme, soru sorma ve karar verme biçimleri 
tercih eder ve kullanırlar. Onlara göre,deneysel 
ve alan araştırmalarında 5 tür düşünme stili 
tanımlaması üzerinde durulmaktadır. Bazı 



insanlar kendilerinde bu stillerin her birinin 
belirli özelliklerini barındırarak hepsini, 
bazıları ise yoğun olarak bir veya ikisini 
kullanırlar. Parlette ve Rae bu düşünme 
stillerini aşağıdaki şekilde sınıflamışlardır.  

1- Sentezci(Sentez Yapan)  

  Eleştiren, sorgulayan , entegre eden, 
süreç merkezli bir özelliğe sahip düşünme 
biçimidir. Sentezciler durumlar , nesneler, 
olaylar ve olgular arasında diğerlerinin 
bulamadığı ilişkiler bağlantılar kurarlar. Bu 
şekilde düşünenler güçlü bir zıtlıklar veya uçlar 
duyusuna sahiptirler, çünkü her plan için karşıt 
planlar geliştirirler ve farklı fikirileri yeni, 
yaratıcı kombinasyonlarla birbirleriyle 
ilişkilendirebilirler.  

  Sentezci düşünenler konsessus veya 
uyuşma aramanın yerine diyalektik bir 
yaklaşım kullanırlar. Bu insanlar 
davranışlarına, çelişki yoluyla daha yaratıcı 
çözümler oluşturma düşüncesine dayandırırlar. 
Gerçeği nasıl durumlarda, olgularda değil, 
bunlara verilen anlamda ararlar. Onlar 
güzelliğin gözleyenin bakış açısında ve diğer 
kişinin algısının gerçek olduğuna inanırlar. 
Sentezciler konular, varsayımlar her yönüyle 
ortada ancak karmaşık olduğunda ve 
açıklanmaları gerektiğinde daha başarılı olurlar.  



  2- İdealist  

  Yeni düşüncelere açık, yenilikçi, 
özümyeci ve gereksinim merkezli bir düşünme 
tarzıdır. İdealistler gerçeği, yeni bilgileri 
varolanlarla olan benzerlikleri doğrultusunda 
asimile ederek (özümseyerek) bir bütün olarak 
yaşarlar. Bu nedenle, idealistler diğer türden 
düşünenlerin açıkça fark edemediği ilişkilerin 
ve karşılıklı bağımlılıkların farkında olma 
eğilimindedirler. 

  İnsanların idealist düşünme için güçlü 
nedenleri olduğunda, çok önemli bazı 
gerçekleri göz ardı edebilirler. Örneğin, para ile 
ilgili edinimlere çok az dikkat yöneltirler, 
yüksek gerçekçi olmayan amaçlar belirlerler 
veya herkesin sorunlarına çözüm getirecek 
geniş kapsamlı programlar planlarlar.  

  İdealistler yüksek kişisel standartlara 
sahip olma ve ideal bir amaç belirlendiğinde 
fikir birliğinin her zaman olabileceğine inanma 
eğilimindedirler.  

  3- Pragmatist 

  Koşullara uyumlu, çıkarcı ve eklektik bir 
düşünme biçimidir. Pragmatistler işleri azar 
azar, çıkarsal yaklaşımlar kullanarak yapmaya 
çalışma eğilimindedirler. Gerçekler ve değerler 
onlar için eşit öneme sahiptir. Doğruluk değil 
çalışabilirlik onlar için önemlidir. Problemlerin 



uzun vadeli sonuçların göz ardı ederek onları 
çözmek yerine onlarla uğraşmayı tercih ederler. 
Çıkar ve beklentilerinden çok az özveride 
bulunurlar. Genellikle taktikler ve stratejiler 
formule etme yeteneğine sahiptirler.  

  4- Analist  

  Öneri verici, mantıklı, bütüncül 
(holistik) ve metot merkezli bir yaklaşımdır. 
Analistler dünyayı yapılandırılmış, organize 
olmuş ve tahmin edilebilirler olarak görürler. 
Onlara göre, her şeyi en iyi şekilde yapmanın 
bir yolu olmalıdır. Analistler problemlerin ve 
karaların her zaman bir metot veya sistem 
sorunu olduğuna inanırlar ve bu nedenle de 
buluşlar veya sezgilerden çok prosedürler 
üzerinde dururlar. Analiz ve planlama 
yapmaktan hoşlanırlar. Metot, veriler ve yapı 
üzerinde yoğunlaştıklarından, karar verme 
sürecinde olabildiğince sistematik olurlar ve 
artı ve eksilerini dikkate alırlar.   

  5- Realist (Gerçekçi)  

  Amprik, nesnel ve konu merkezli bir 
düşünme stilidir. Realistler tümevarımcıdırlar, 
gerçeği temelde gözlemlerine ve yaşantılarına 
dayanarak kavramaya çalışırlar. Bu iddiacı, 
eylem merkezli stil grup dinamiklerinin domine 
edilmesinde etkin bir yaklaşımdır ve çoğu 
yöneticiler bu düşünme kategorisinin 



özelliklerini gösterirler. Problemlere bir an 
önce çözüm getirme isteklerinden dolayı 
detaylara ve analiz yapmaya fazla 
yoğunlaşmazlar. Bu yönüyle pragmatistlere 
benzerler.   

  Dünyayı çoğunlukla yanlış olan 
yönleriyle görürler. Hızlıca ve güç kullanarak 
hareket ederler. Ancak bir kararın doğruluğunu 
onaylamak için de konsensusa destek verirler. 
Eğer uzmanlar yeterince güven verici olurlarsa 
onlardan etkilenme eğilimine girerler.  

 

  DÜŞÜNME STİLLERİ İLE İLGİLİ     
                 YAPILAN ARAŞTIRMALAR 

 

   Zhang ve Sternberg (2000) iki farklı 
örneklem üzerinde yaptıkları çalışmada 
düşünme stilleri ve öğrenme yaklaşımları 
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Birinci 
örneklem Hong Kong üniversitesinden 5000 
kişi arasından random olarak seçilen 854 
üniversite öğrencisi (362 erkek, 492 bayan) 
oluşturmuştur. Bu katılımcılar okulun bütün 
fakültelerinden (mimarlık, sosyal bilimler, 
dişçilik, eğitim, mühendislik, hukuk ve 
eczacılık) ve üniversitenin ekonomi 
bölümündendi. Bu öğrencilerin 501 sosyal 
bilimler, 349 fen bilimleri ve 4 tanesi belirsizdi. 



Bütün bu katılanlardan 702’si yeni okula 
başlamış, 66’sı doktora, 86’sı master 
eğitimlerine başlıyorlardı. Katılanların yaş 
ortalaması 21’dir. 535 öğrenci herhangi bir işe 
sahip değilken, 110 öğrenci full tıme ve 198 
öğrenci part tıme çalıştıklarını rapor 
etmişlerdir.  

  İkinci örneklem olan Nanjing 
orneklemini, Nanjing içindeki iki büyük 
üniversiteden 215 (114 erkek, 101 kız) öğrenci 
oluşturmuştur.  

  Araştırma sonuçlarına göre, düşünme ve 
öğrenme yaklaşımları arasında olumlu ve 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Yüzeysel öğrenme 
yaklaşımı daha az komplex düşünme stilleriyle 
anlamlı pozitif, Yasama, Yargı, Liberal ve 
Hiyerarşik stiller gibi daha komplex düşünme 
stilleriyle anlamlı olumsuz ilişki göstermiştir. 
Diğer yandan derin öğrenme yaklaşımının, 
daha komplex düşünme stilleriyle olumlu, 
Yürütmeci, Muhafazakar, Lokal ve Monarşik 
düşünme stilleri gibi daha az komplex stillerle 
olumsuz ve anlamlı korelasyonlar verdiği 
görülmüştür.  

  Her iki Çin örneklemi içinde hipotezler 
desteklenmiştir. Örneğin, yüzeysel öğrenme 
yaklaşımı ve Yürütmeci stili arasındaki 
korelasyon, Hong Kong için (r:.24), Nanjing 
için (r:.23) dür. Liberal stil arasındaki ilişki, 



Hong Kong için (r:.-03), Nanjing için (r:-.31) 
dir. Derin öğrenme yaklaşımı ve Yargısalcı stili 
arasındaki ilişki, Hong Kong için (r:.40) 
Nanjing için (r:.31) dir. Bu ilişkilendirmeler 
önemsiz olandan 01 seviyesinde 
değerlendirilmiş olarak çeşitlendirilir. İkinci 
derece başarı ölçekleri derin yada yüzeysel 
ikinci derece ölçekleriyle pozitif ilişkilendirilir. 
Bu ilişkilendirmeler, yüzeysel yaklaşım eğitimi 
alan öğrencilerin yürütmeci düşünme stilini 
kullanma eğilimi gösterdiği fakat yargısalcı 
düşünme stilini kabul etmediklerini 
göstermiştir. Buna bağlı olarak derin öğrenme 
yaklaşımını tercih eden öğrenciler daha çok 
yargısalcı düşünme stilini kullanma 
eğilimindedirler.  

  Bu araştırmada Hong Kong örneği için, 
öğrenmek için derin öğrenme yaklaşımı ve aynı 
zamanda yürütmeci stili kullanan Hong Kong  
öğrencileri  arasında derin öğrenme stratejisi ve 
yürütmeci stil arasındaki ilişki pozitiftir. (r:18, 
P<001) Bu çalışmada öğrencilerin beyinlerini 
çalışma seviyesine rağmen (yerel yada dünyaya 
açık) onların yüzeysel yada derin öğrenme 
yaklaşımından her ikisini de alabildiklerini 
göstermiştir. Bütün ikinci derece öğrenim 
yaklaşımları muhtemelen monarşik düşünce 
stiliyle öğrencilerin derin yada yüzeysel 
öğrenim yaklaşımını alabilecekleri anlamına 



gelen, monarşik düşünme stilini anlamlı ve 
pozitif olarak ilişkilendirilir. Bir diğer deyişle 
monarşik düşünme stilini tercih eden öğrenciler 
derin ve yüzeysel, her iki öğrenme yaklaşımını 
da kullanmaktadırlar.   

  Sonuç olarak, bu çalışmada Biggs’in 
öğrenim yaklaşımları teorisi ve Sternberg’in 
Düşünme Stilleri teorisinin arasındaki yapının 
ilişkilerini Çin de iki toplum içinde kurarak 
aralarındaki ilişkiler ortaya konmuştur. Ayrıca 
her iki örneklemde yapılan geçerlik ve 
güvenirlik çalışmaları birbirleriyle tutarlı 
sonuçlar vermiştir. İki ölçeğin alt ölçekleri 
arasındaki bazı korelasyonlar düşük olmasına 
rağmen, istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur.  

  Sonuçlar gösteriyor ki, yüzeysel 
öğrenme yaklaşımını tercih eden öğrenciler 
daha çok norm ve görev yönelimli olan 
Yürütmeci, Lokal ve Muhafazakar düşünme 
stilini tercih ederken, derin öğrenme 
yaklaşımını kullanan öğrenciler daha çok 
yaratıcılık ve komplex düşünme ile ilişkili olan 
Liberal, Yargısal ve Yasamacı stilini tercih 
etme eğilimindedirler. (Zhang ve Sternberg, 
2000)  

  Epstein ve arkadaşları (1996) Sezgisel-
Yaşantısal ve Analitik-Rasyonel düşünme 
stillerinin bazı psikososyal değişkenler ve 



kavramsal düşünme ile ilişkilerini 
arttırmışlardır.  

  Araştırma sonuçlarına göre Biliş 
Gereksinimi alt ölçeği açısından kız ve erkekler 
birbirlerinden farklılaşmışlardır. Analitik ve 
rasyonel düşünme stillerine bağlı olarak 
erkeklerin biliş gereksinimi puanları, kızlara 
göre daha yüksek bulunmuştur. Sezgisel İnaç 
alt ölçeğine göre her iki grubun 
farklılaşmadıkları görülmüştür.  

  Biliş Gereksinimi ölçeği ile Kavramsal 
Düşünme Ölçeğinin alt ölçeklerinden olan 
Negatif Genelleme Yokluğu Ölçeği (Absence 
Of Negative Overgeneralization), Davranışsal 
Başaçıkma Ölçeği, Eylem Yönelimi Ölçeği 
arasında anlamlı ve olumlu ilişkili; Naif 
İyimserlik Ölçeği,Aşırı İyimserlik ölçeği 
Streopik Düşünme ölçeği, Polyanacı Düşünme 
ölçeği arasında anlamlı ve olumsuz ilişkiler 
görülmüştür.  

  Sezgisel İnanç alt ölçeği ile Kavramsal 
Düşünme ölçeği ilişkisizken Esotorik 
(hurafe,boş inanç) düşünme ölçeği Sterotopik 
Düşünme Ölçeği,  polyanacı düşünme ölçeği 
arasında olumlu ilişkili bulunmuştur.  

  Sonuç olarak Kavram Düşünme ölçeği 
ilgili olarak başa çıkma ölçümleri ve Biliş 
gereksinimi arasındaki korelasyonlar, Sezgisel 



İnanç ölçeği arasındaki korelasyonlardan daha 
güçlü görünmektedir. Bulgular, Biliş 
Gereksinimi düzeyi yüksek olan bireylerin daha 
kavramsal düşünme eğiliminde oldukları ve 
gerçekçi olmayan iyimserlikten kaçındaklarını, 
Sezgisel İnaç düzeyi yüksek olan bireylerin ise 
diğer gruba gore daha az gerçekçi inançlar 
üzerinde durduklarını göstermiştir. Ayrıca 
analiz sonuçlarına göre, Sezgisel İnanç düzeyi 
yüksek olan bireyler, Biliş Gereksinimi düzeyi 
yüksek olan bireylere göre daha streotipik 
düşünme eğilimindedirler. (Epstein ve 
arkadaşları,1996). 

  Aynı çalışmada, Epstein, Pacini, 
Vernika ve Harret (1996) 973 üniversite 
öğrencisi üzerinde (402 erkek, 571 kız) 
yaptıkları çalışmada, düşünme stillerini kişilik, 
uyum ve kişiler arası ilişkiler açısından 
incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, 
biliş gereksinime(rasyonel analitik düşünme) 
ırksal tutumlar, depresyon, kaygı, üniversite 
yaşamında stres ve alkol kullanımı sıklığı ile 
negatif ilişki gösterirken, dominantlık, benlik 
saygısı, sağlıklılık doyumu, matematik ve sözel 
okul yeteneği testi ve genel akademik başarı 
ortalaması ile pozitif ilişki göstermiştir. Biliş 
gereksinimi (rasyonel-analitik düşünme stili) 
ayrıca özellikle 16 yaş öncesi yaşanan duygusal 
suistimal temelli travmalarla da pozitif ilişkili 



çıkmıştır. Bu sonuç,özellikle erken yaşlarda 
yaşanan olumsuz yaşantıların insanları, 
yaşamları hakkında daha kapsamlı düşünmeye 
sevkettiğini, bu yaşantıların olmaması halinde 
de böyle bir ilginin olmayabileceğini 
göstermektedir.   

  Epstein ve Pacini (1999) Rasyonel ve 
Yaşantısal Düşüme Stilleri ölçeğinin kişiler 
arası ilişkiler değişkenleri ile ilişkisi 
ilişkiprotopi (kaygılı, dalgın,meşgul, 
ilgisiz,güvenli) anne ve baba ile yaşanan ilişki 
modeli (kaçınan, dalgın,meşgul,güvenli) 
çatışma çözme,karşı cinsten arkadaş sayısı 
boyutlarında incelenmiştir. Yapılan analizler, 
biliş gereksinimi düzeyi yüksek olanların 
(rasyonel,analitik düşünme stilini 
kullananların) duygusal ilişkilerinde yine 
zihinsel olarak dalgın-meşgul olduklarını, 
böylece karşı cinse konsantre olamadıklarını, 
düşük biliş gereksinimi düzeyine sahip olanlara 
göre daha az karşı cinsten partnerlerinin 
olduğunu ve babalarıyla ilişkilerini kaçınan-
soğuk olarak değerlendirdiklerini göstermiştir. 
Cinsiyet açısından, yüksek biliş gereksinimi 
düzeyine sahip kızlar yakın ilişkilerinde ilgisiz 
ilişki stilini kullandıklarını ve ilişkilerdeki 
çatışmaları daha sıcak ve rasyonel 
yaklaşımlarla çözmeyi uygun gördüklerini 
belirtmişlerdir. Erkeklerde biliş gereksinimi 



düzeyi güvenli baba modeli ile negatif ilişki 
göstermiştir.   

  Sosyal ilişkiler değişkenleriyle biliş 
gereksinimine göre sezgisel inanç düzeyi 
güvenilir duygusal ilişkilerle bağlantılı 
bulunmuştur. Cinsiyet açısından, erkeklerde 
sezgisel inanç ile güvenilir anne modeli 
arasında pozitif ilişki bulunurken, yine sezgisel 
inanç düzeyi yüksek olan erkeklerin duygusal 
ilişkilerinin daha güçlü olduğu bulgulanmıştır.  

  Bütün bu bulgular değerlendirildiğinde, 
biliş gereksinimi düzeyi yüksek olana bireyler 
olumlu psikolojik uyum göstermelerine 
rağmen, özellikle ilk yıllardaki yaşantılara 
ilişkin duygusal suistimalin (kötüye 
kullanmanın) etkisinde oldukları ve anne-
babayla ilişkilerinin sağlıklı olmadığı 
söylenebilir. Ayrıca yakın, duygusal 
ilişkilerden kaçınma eğiliminde oldukları ve bu 
eğilimin de kızlarda daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Sezgisel inaç düzeyi yüksek 
olanların ise, daha güvenli ilişkiler sergilediği 
ve bu bulgunun cinsiyete göre farklılaşmadığı 
söylenebilir. (Ak.Buluş,2000)  

  Sternberg ve Grigorenko (1993) 
tarafından yapılan bir araştırmada düşünme 
stillerinin okullarla ilişkisini araştırmak için 3 
çalışma yapılmıştır.  



  Birinci çalışmaya 85 (57 kadın,28 erkek) 
ortaokul öğretmeni katılmış ve araştırma 
sonuçlarına göre daha alt sınıf öğretmenlerinin 
üst sınıftakilere oranla daha az yürütmeci ve 
daha çok yasamacı stili benimsedikleri 
görülmüştür. Diğer bir deyişle, alt sınıf 
öğretmenleri çalışmalarında öğrencileri 
yaratıcılıkla ilişkili düşünme stillerine teşvik 
etmektedirler. Üst sınıf öğretmenleri alt sınıf 
öğretmenlerine göre müfredatın ve kuralların 
uygulanmasıyla ilgili prosedürlerde daha katı 
tutuma sahip olma eğilimindedirler. Sonuçlara 
göre yaşlı öğretmenler gençlere göre daha çok 
yürütmeci, Lokal ve muhafazakar düşünme 
stillerini kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 
sosyal bilimciler daha geliştirici düşünme 
stillerine sahip iken, fen bilimciler daha Lokal 
eğimli bulunmuştur.   

  Araştırma da dikkat çeken diğer bulgu, 
Düşünme stilleri ile okulun ideolojisi-misyonu 
arasında ilişki olmasıdır. Yapılan incelemede 
okulda çalışan öğretmenlerin kullandıkları 
düşünme stilleri ile okulun misyonu arasında 
anlamlı pozitif ilişki bulunmuş başka bir 
deyişle öğretim süreleri arttıkça öğretmenler 
düşünme stillerini okulun misyonu yönünde ve 
bu misyonla uyumlu olacak şekilde 
değiştirmekte ve okullun misyonu ile düşünme 
stillerini örtüştürmektedirler.  



  İkinci çalışmada, yaşları 12-14 arasında 
değişen 124 öğrenci üzerinde yapılmıştır. 
Düşünme stillerinin bazı demografik 
özelliklerle ilişkisi incelenmiştir. Sonuçlar 
babanın eğitimi v meslek düzeyi ile yargısal, 
Lokal,muhafazakar ve oligarşik düşünme 
stilleri arasında negatif ilişki bulunmuştur. 
Yaşça küçük olanlar daha büyüklere oranla 
daha yüksek Yasamacı sitilini tercih etme 
eğilimindedirler.   

  Ayrıca, öğrencilerin öğretmenlerinin 
düşünme stillerini kullanmaları araştırmanın 
dikkat çeken bulgusudur. Öğretmenler kendi 
düşünme stillerini benimseyen öğrencilere daha 
yüksek not verme eğilimindedirler ve bu tarz 
öğrencilerle daha pozitif ilişkiler 
kurmaktadırlar.   

  Üçüncü çalışma;  

  Üstün yetenekli öğrenci ile diğer 
öğrencilerin düşünme stilleri arasındaki 
farklılıklar analiz edilmiştir. Anlamlı bir 
farklılık bulunmamakla birlikte üstün yetenekli 
öğrencilerin daha çok Yasamacı, Yargı, Liberal 
stiller gibi daha komplex düşünme stillerini 
kullandıkları görülmüştür.   

  Zhang (1999) tarafından, yine zihinsel 
benlik-yönetimi teorisi temelinde yapılan 
çalışmada düşünme stilleri ile bazı demografik 



özelliklerin (yaş,cinsiyet,sınıf düzeyi,iş 
tecrübesi) ilişkisini incelemiştir.    

  Araştırma, Hong Kong Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 
lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaşları 19-50 
arasında değişen  151 (88 kadın,57 erkek)  kişi 
üzerinde yapılmış ve Sternberg tarafında 
geliştirilen düşünme stilleri ölçeği 
kullanılmıştır.   

  Araştırma sonucunda, yaş, seyahat 
tecrübesi, çalışma yaşantısı ve düşünme stilleri 
arasında anlamlı pozitif ilişkiler bulunurken, 
düşünme stilleri ile evlilik statüsü, cinsiyet, 
öğrenim görülen okul ve anne-babanın eğitim 
düzeyi arasında anlamlı ilişkiler 
bulunamamıştır. 

  Bulgular bir bütün olarak 
düşünüldüğünde yaş,iş ve seyahat tecrübesi 
arttıkça Hiyerarşik, Dışsal, Global, Yasamacı 
ve Liberal düşünme stilleri daha fazla 
kullanılma eğiliminde olduğu görülmektedir. 
Yasamacı ve Liberal düşünme stilleri 
yaratıcılıkla ilgilidir. Sınıf içi ve dışı tecrübeler 
ise yaratıcı düşünme stillerini de kapsayacak 
şekilde, okul dışındaki etkinliklerle olumlu 
şekilde ilişkilidir.(Austin,1989 (Hottie ve 
ark.,1997 Akt.:Zhang,1999) Bu bulgular 
yaratıcı düşünme stillerinin gelişmesi için 
öğrencilerin okul içi ve okul dışı aktivitelere 



katılmalarının önemini göstermesi açısından 
ilgi çekicidir. (Balkıs,2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     BÖLÜM 3 

 

     YÖNTEM 

 

  Araştırma Modeli  

  Araştırma genel tarama modelinde 
betimsel bir çalışma olup lise öğrencilerinin 
düşünme stilleri ve ders tutumları ile akademik 
başarısı arasındaki  ilişkisel analizi yapılmıştır. 
Araştırmada genel tarama modelinin bir modeli 
olan ilişkisel tarama kullanılmıştır. İlişkisel 
tarama, iki ve daha çok sayıdaki değişken 
arasında birlikte değişim varlığını veya 
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
modelidir. (Karasar, 2002)   

  Evren ve Örneklem  

  Araştırma evrenini Konya’da  liselerde 
okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem, 
grubu tesadüfi yolla  Konya’daki beş lise de 
öğrenim gören 136 erkek, 100 kız toplam 236 
öğrenci oluşturmaktadır.  

  Veri Toplama Araçları  

  Araştırmada, Lise öğrencilerinin 
düşünme stilleri Sünbül Düşünme Stilleri  

 



ölçeği (2004) ve öğrencilerin dersleri ilişkin 
tutumları Yaşar Baykul’un Fen ve Matematik 
tutum ölçeği (1990) ile ölçülmüştür. 
Ölçeklerden Sosyal Bilimler ve Edebiyat tutum 
ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması da bu 
araştırma ile yapılmıştır. Veriler, öğrencilerin 
karne notları ortalaması öğrencilerden alınarak 
araştırmada akademik başarının 
hesaplanmasında kullanılmıştır.  

      Bu amaçla kullanılan araçlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

   1- DÜŞÜNME STİLLERİ ÖLÇEĞİ    

Düşünme Stilleri Ölçeğinin Özellikleri 
 
Sünbül,(2004) tarafından, bireyin genel 

olarak düşünme biçimlerini belirlemek 
amacıyla geliştirilen bu ölçek 94 maddeden 
oluşmaktadır. Bu ölçeğin her bir maddesinde 
kişinin karşılaştığı bir bilgi ve sorun 
durumunda zihinsel olarak hangi düşünce 
kalıplarını ve biçimlerini ortaya koyan bir 
durum sunulmakta, bireylerin bu durumu ne 
sıklıkla gerçekleştirdiklerini ölçek üzerinde 
belirtmeleri istenmektedir. Olumlu yöndeki 
ifadeleri içeren ölçek maddeleri: Her zaman: 5, 
sık sık: 4, bazen: 3, nadiren: 2, Hiçbir zaman: 1 
şeklinde puanlanmaktadır. Ölçek beş ana başlık 
altında toplam 13 alt boyutttan oluşmaktadır. 
Orjinalinde herbir alt boyut 8 maddeden 



oluşmaktadır. Bireyin bir boyuta giren 
maddelerden aldığı puanlar toplanarak, her bir 
birey için 13 boyutta ölçek puanı elde 
edilmektedir. Bu on üç boyut sırasıyla: A) 
İşlevsel Stil: özerk, kuralcı, yargılayıcı; B) 
Biçimsel stil: tekil, aşamalı, eş değerci, 
kuralsız; C)Düzeye göre: bütüncül, ayrıntıcı; 
D)Kapsama göre: içe dönük, dışa dönük, 
E)Eğilime göre: yenilikçi ve gelenekçi 
düşünme stilleridir. Kuramsal olarak herbir 
madde için puanlama 1 ile 5 arasında değiştiği 
için ölçeğin bir alt boyutundan elde 
edilebilecek toplam puan en yüksek 40, en 
düşük 8’dir. Puan arttıkça adı geçen alt boyutta 
düşünme stili yüksek düzeyde olduğu kabul 
edilmektedir. Yüksek puan, ilgili düşünme 
stilinin yüksek düzeyde olduğunun bir 
göstergesidir. Ölçeğin alt boyutları ile ilgili 
hesaplanan güvenirlik katsayıları sırasıyla 
Özerk 0,709, Kuralcı 0,743, Yargılayıcı 0,783, 
Tekilci 0,701, Aşamalı 0,786, Eş değerci 0,713, 
Kuralsız 0,72, Bütüncül 0,713, Ayrıntıcı 0,722, 
Kendine Özgü 0,821, Dışa dönük  0,861, 
Yenilikçi 0,832, Gelenekçi 0,854, Literatürde 
beşli derecelendirme ölçeklerine ilişkin 
güvenirlik çalışmalarında 0,60 ile 0,70  
düzeyindeki katsayıların yeterli olduğu ileri 
sürülmektedir. (Cronbach, 1990 Akt.:Sünbül 
2004) Bu açıdan bu envanterin alt 
boyutlarından elde edilen güvenirlik 



katsayılarının yeterli ve yüksek olduğu 
söylenebilir.   
 
     2-SOSYAL BİLİMLER VE      
          EDEBİYAT TUTUM ÖLÇEĞİ :  

  Bartın’daki çeşitli lise öğrencilerinde 
okuyan 120 adet öğrenciye uygulanan 40 
maddelik 18 olumlu 22 olumsuz cümleden 
oluşan Sosyal Bilimler ve Edebiyat  tutum 
ölçekleri oluşturulmuştur.   

Bu araştırma için geliştirilen tutum 
ölçekleriyle ilgili bazı bilgiler şöyledir. 
Ölçeklerin araştırmada kullanılması ile elde 
edilen sonuçlar üzerinde faktör analizi 
yapıldığında EK-7 ve EK-8’de belirtilen 
döndürülmemiş faktör yükleri elde edilmiştir.  

Bu ölçeklerle ilgili güvenlik katsayıları 
sosyal bilimler tutum ölçeği için 0.97 edebiyat 
tutum ölçeği için 0.98 tür. Bu değerler iki 
tutum ölçeğinin de tek boyutlu güvenirlik ve 
geçerlik bakımlarından yeterli sayılabilecek  
Likert  tipi birer ölçek olduğunu 
göstermektedir. Her bir tutum ölçeğinde bir 
öğrencinin alabileceği puan 40 ile 200 
arasındadır.  

 
 
 
 



3-FEN VE MATEMATİK TUTUM    
              ÖLÇEKLERİ  

 
BAYKUL (1990)’un fen ve  matematik 

tutum ölçekleri 15’i olumlu 15’i olumsuz 
tutumu yansıtacak 30 cümle bulunmaktadır.   

Bu araştırma için geliştirilen tutum 
ölçekleriyle ilgili bazı bilgiler şöyledir. 
Ölçeklerin araştırmada kullanılması ile elde 
edilen sonuçlar üzerinde faktör analizi 
yapıldığında tüm grup üzerinde yapılan analiz 
sonuçları tek faktörle açıklanabilen varyans 
oranını matematik tutum ölçeği için 0.56 fen 
tutum ölçeği için 0,49 olduğunu göstermiştir. 
Bu ölçeklerle ilgili alfa katsayıları matematik 
tutum ölçeği için 0.96 fen tutum ölçeği için 
0.94 tür. Bu değerler iki tutum ölçeğinin de tek 
boyutlu güvenirlik ve geçerlik bakımlarından 
yeterli sayılabilecek  Likert  tipi birer ölçek 
olduğunu göstermektedir. Her bir tutum 
ölçeğinde bir öğrencinin alabileceği puan 30 ile 
150 arasındadır.  

 
 
 
 
 
 
 



  4-KİŞİSEL BİLGİ FORMU 

  Katılımcıların demografik özelliklerine 
ilişkin bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilen 
“Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Bu bilgi 
formunda, lise öğrencilerinin ders notları ve not 
ortalamalarına ilişkin sorular bulunmaktadır.     

   

  İşlem Yolu :  

  Araştırmada kullanılan veri toplama 
araçlarının uygulamalarının 2005/2006 öğretim 
yılında, Konyada okuyan çeşitli liselerdeki 
öğrencilere sınıf ortamında ve ders saatinde 
sınıfta var olan öğrencilerden gönüllü olanlara 
yapılmıştır. Uygulama süresi yaklaşık olarak 45 
dakika sürmüştür.  

 

  Verilerin Analizi  

 

  Ölçekler üzerinde elde edilen veriler tek 
tek incelenerek her katılımcının aldığı puanlar 
belirlenmiş ve bilgi formundaki bilgilerle 
birlikte SPSS veri giriş sayfalarına işlenerek 
dosyalanmıştır. Sonra bu veriler, SPSS paket 
programları kullanılarak analiz edilmiştir. 
Analizlerde, veri grupların türüne göre 
r(korelasyon) testi çözümlemeleri yapılmıştır. 
Çözümlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi 



olarak 05 önem düzeyi benimsenmiş ve daha 
yüksek önem düzeyleri (01,001) de ayrıca 
belirtilmiştir.  

  İstatistiksel analizlerde önce düşünme 
stilleri ve fen,matematik,sosyal 
bilimler,edebiyat tutum ölçekleri üzerinden 
elde edilen puanların ortalamaları, standart 
sapmaları, minimum ve maksimum değerleri 
hesaplanmıştır. Daha sonra örneklem 
grubunun, önce bütününün bağımlı üzerinden 
aldıkları puanların denenceler doğrultusunda 
her bağımlı değişkenin diğerleriyle ilişkileri 
korelasyonel olarak incelenmiştir.  

  Son olarak, akademik başarı ile düşünme 
stilleri ilişkileri incelenmiştir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   BÖLÜM IV 

 

        
   BULGULAR 

 

 

  Araştırmanın bu bölümünde, toplanan 
verilerin istatistiksel analizleri ve bu analizler 
sonucunda elde edilen bulgular açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

 

  Bağımlı Değişkenler üzerinden elde 
edilen puanlara ilişkin vasat değerler          
Tablo  2‘de  verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLO 2:  
 

 n Min Max. x ss 

AKADEMİK 
BAŞARI 

236 1,5 5,00 3,685 1,12509 

ÖZERK 236 18 40 33,58 4,123 
KURALCI 236 17 40 29,68 4,998 
YARGISAL 236 13 40 29,44 5,350 
TEKİLCİ 236 14 35 26,46 4,357 
AŞAMALI 236 11 35 26,91 4,723 
EŞDEĞER 236 11 35 24,93 4,444 
KURALSIZ 236 10 35 23,89 5,401 
BÜTÜNCÜL 236 11 35 24,68 5,010 
AYRINTICI 236 13 35 25,92 4,552 
KENDİNE 
ÖZGÜ 

236 12 35 25,44 5,016 

DIŞA 
DÖNÜK 

236 13 35 26,82 4,499 

YENİLİKÇİ 236 12 35 26,81 4,845 
GELENEKÇİ 236 10 35 23,15 5,614 
SOS. 236 61 200 125,5 26,249 
EDE. 236 47 200 127,2 28,653 
FEN. 236 30 150 100,7 24,179 
MAT. 236 42 150 107,9 23,162 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  1- Lise Öğrencilerinin Düşünme 
Stilleri ile Ders Tutumları Arasındaki 
İlişkiye Yönelik Bulgular  

 Özerk Düşünme Stili ile  Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki  

  Aşağıdaki tabloda özerk düşünme stiline 
sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 3:  Özerk Düşünme Stili ile Ders    
                  Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .108 p>05 

Edebiyat  .059 p>05 

Fen  .144 p<05* 

Matematik .267 p<01** 

 

 Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2‘de 
belirtilen özerk düşünme stili ve ders tutumları 
ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı ile analiz 
edilmiş (Tablo:3) ve özerk düşünme stili ile  
sosyal bilimler dersi ve edebiyat dersi tutumları 
arasında önemsiz bir ilişki olduğu 
görülmüştür.(p>05) Özerk düşünme stili ile fen 
dersi .144 (p<05) ve matematik dersi arasında 



.267 (p<01) anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu 
bulunmuştur.   

 
 Kuralcı Düşünme Stili ile Ders Tutumları  
   Arasındaki İlişki  
 
 Aşağıdaki tabloda kuralcı düşünme stili ile 
ders tutumları arasındaki ilişkiye ilişkin 
bulgulara yer verilmiştir.  

 

Tablo 4: Kuralcı Düşünme Stili ile  Ders    
                 Tutumları Arasındaki İlişki 

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .141 p<05 

Edebiyat  .119 p>05 

Fen  .097 p>05 

Matematik .174 p<01 

 

 

      Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen kuralcı düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 4) ve kuralcı düşünme 
stili ile fen dersi ve edebiyat dersi arasında 
p>.05 düzeyinde önemsiz bir ilişki olduğu 



görülmüştür. Kuralcı düşünme stili ile  sosyal 
bilimler dersi tutumları arasında .141 ve 
Matematik dersi arasında .174  (p<05) 
düzeyinde anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu 
görülmüştür.  

   Yargısal Düşünme Stili ile Ders Tutumları  
                       Arasındaki İlişki  
 
      Aşağıdaki tabloda yargısal düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

 
Tablo 5: Yargısal Düşünme Stili ile Ders      
                  Tutumları Arasındaki İlişki   

 

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .084 p>05 

Edebiyat  .098 p>05 

Fen  .101 p>05 

Matematik .309 p<.01 

 

  Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 
2‘de belirtilen yargısal düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 5) ve yargısal 



düşünme stili ile sosyal bilimler dersi .084, 
edebiyat dersi .098 ve fen dersi arasında   .101 
(p>05) önemsiz bir ilişki olduğu görülmüştür. 
Yargısal düşünme stili ile matematik dersi 
tutumları arasında .309 (p<01) düzeyinde 
anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu 
görülmüştür. 

 Tekilci  Düşünme Stili ile Ders Tutumları  
   Arasındaki İlişki  

     Aşağıdaki tabloda tekilci düşünme stiline 
sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

 
Tablo 6: Tekilci  Düşünme Stili ile Ders    
                  Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .157 p<05 

Edebiyat  .127 p>05 

Fen  -029 p>05 

Matematik .128 p<05 

      Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen tekilci düşünme stili ve ders tutumları 
ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı ile analiz 
edilmiş (Tablo 6) ve fen dersi ile arasında .-029 
p>.05 düzeyinde önemsiz negatif bir ilişki 



olduğu görülmüştür.   Tekilci düşünme stili ile 
Sosyal bilimler dersi .157 (p<05) ve matematik 
dersi tutumları arasında .128 (p<05) anlamlı ve 
olumlu bir ilişki görülmüştür. Tekilci düşünme 
stili ile edebiyat dersi arasında .127 p>05 
anlamlılık düzeyine yakın önemsiz bir ilişki 
tespit edilmiştir.  

Aşamalı  Düşünme Stili ve Ders Tutumları    
                     Arasındaki İlişki  

   Aşağıdaki tabloda aşamalı düşünme stiline 
sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 7: Aşamalı  Düşünme Stili ve Ders   
               Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .029 p>05 

Edebiyat  .077 p>05 

Fen  .165 p<05 

Matematik .245 p<01 

 Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen aşamalı düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 7) ve aşamalı düşünme 
stili ile edebiyat dersi arasında .077 (p>05), 
sosyal bilimler dersi ile arasında .029 (p>.05) 



düzeyinde önemsiz bir ilişki olduğu 
görülmüştür.   

      Aşamalı düşünme stili ile matematik dersi 
tutumları arasında .245 (p<01), fen dersi 
tutumları arasında .165 (p<05) düzeyinde 
anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu 
görülmüştür.  

 

Eşdeğer Düşünme Stili ve Ders   Tutumları  
                        Arasındaki İlişki  

      Aşağıdaki tabloda eşdeğer düşünme stiline 
sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 8: Eşdeğer Düşünme Stili ve Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki  

 

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .088 p>05 

Edebiyat  -.017 p>05 

Fen  .-043 p>05 

Matematik .000 p>05 

      



       Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen eşdeğerci düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 8) ve eşdeğerci 
düşünme stili ile sosyal bilimler , edebiyat, fen 
ve matematik dersi tutumları arasında 
denencemizi desteklemeyen önemsiz bir ilişki 
olduğu görülmüştür. (p>05)   

 

   Kuralsız  Düşünme Stili ve Ders Tutumları  
   Arasındaki İlişki  

         Aşağıdaki tabloda kuralsız düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

 

  Tablo 9: Kuralsız  Düşünme Stili ve Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .082 p>05 

Edebiyat  023 p>05 

Fen  .-064 p>05 

Matematik .-055 p>05 

 



      Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen kuralsız düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 9) ve kuralsız 
düşünme stili ile sosyal bilimler , edebiyat, fen 
ve matematik dersi tutumları arasında 
denencemizi desteklemeyen önemsiz bir ilişki 
olduğu görülmüştür. (p>05)  

 

 Bütüncül Düşünme Stili ve Ders Tutumları  
   Arasındaki İlişki  

            Aşağıdaki tabloda bütüncül düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

 

Tablo 10: Bütüncül  Düşünme Stili ve Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .096 p>05 

Edebiyat  .-030 p>05 

Fen  .-146 p<05 

Matematik .047 p>05 

 



      Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen bütüncül düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş     (Tablo 10) ve matematik 
dersi arasında .047,edebiyat dersi arasında .-
030, sosyal bilimler dersi arasında .096 (p>.05) 
düzeyinde önemsiz bir ilişki olduğu 
görülmüştür.   

Bütüncül düşünme stili ile fen dersi tutumları 
arasında .-146 (p<05) düzeyinde anlamlı ve 
negatif bir ilişki bulunmuştur.  

  Ayrıntıcı  Düşünme Stili ve Ders Tutumları  
   Arasındaki İlişki  

           Aşağıdaki tabloda ayrıntıcı düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 11:  Ayrıntıcı  Düşünme Stili ve Ders     
         Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .143 p<05 

Edebiyat  .081 p>05 

Fen  .083 p>05 

Matematik .176 P<01 

 



    Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 
2’de belirtilen ayrıntıcı düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 11) ve ayrıntıcı 
düşünme stili ile edebiyat dersi ile arasında 
.081 ve fen dersi ile arasında .083 (p>.05) 
düzeyinde önemsiz bir ilişki olduğu 
görülmüştür.   

  Ayrıntıcı düşünme stili ile sosyal 
bilimler dersi tutumları arasında .143 (p<05), 
matematik dersi tutumları arasında .176 (p<01) 
düzeyinde  anlamlı ve olumlu bir ilişki 
bulunmuştur.  

Kendine Özgü  Düşünme Stili ve  Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki 

      Aşağıdaki tabloda kendine özgü düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 12: Kendine Özgü  Düşünme Stili ve 
Ders Tutumları Arasındaki İlişki                                                             

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .016 p>05 

Edebiyat  .018 p>05 

Fen  .082 p>05 

Matematik .121 p>05 



 Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen kendine özgü düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 12) ve kendine özgü 
düşünme stili ile incelenen ders tutumları 
arasında  önemsiz bir ilişki olduğu görülmüştür. 

  Dışa Dönük  Düşünme Stili ve Ders 
  Tutumları Arasındaki  İlişki 
     

      Aşağıdaki tabloda dışa dönük düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 13: Dışa Dönük  Düşünme Stili ve 
Ders Tutumları Arasındaki  İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .154 p<05 

Edebiyat  .097 p>05 

Fen  .-023 p>05 

Matematik .138 p<05 

 

      Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen dışa dönük düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 13) ve Dışa dönük 
düşünme stili ile edebiyat dersi arasında .097, 



Fen dersi ile arasında .-023 (p>.05) düzeyinde 
önemsiz bir ilişki olduğu görülmüştür.   

       Dışa dönük düşünme stili ile sosyal 
bilimler dersi tutumları arasında .154,  
matematik dersi tutumları arasında .138 (p<05) 
düzeyinde anlamlı ve olumlu bir ilişki 
bulunmuştur.  

Yenilikçi  Düşünme Stilli ve Ders Tutumları   
                       Arasındaki  İlişki 
           Aşağıdaki tabloda yenilikçi düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

 Tablo 14: Yenilikçi Düşünme Stilli ve Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .032 p>05 

Edebiyat  .053 p>05 

Fen  .226 P<01 

Matematik .280 P<01 

 

  Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 
2’de belirtilen yenilikçi düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 14) ve yenilikçi 



düşünme stili ile edebiyat dersi arasında .053, 
sosyal bilimler dersi ile arasında .032 (p>.05) 
düzeyinde önemsiz bir ilişki olduğu 
görülmüştür.   

        Yenilikçi düşünme stili ile fen dersi 
tutumları arasında .226, matematik dersi 
tutumları arasında .280 (p<01) düzeyinde 
anlamlı ve çok önemli olumlu bir ilişki 
bulunmuştur.  

 
Gelenekçi  Düşünme Stili ve Ders  Tutumları   
                     Arasındaki  İlişki 
     

      Aşağıdaki tabloda gelenekçi düşünme 
stiline sahip lise öğrencileri ile ders tutumları 
arasındaki ilişkiye ilişkin bulgulara yer 
verilmiştir.   

Tablo 15: Gelenekçi Düşünme Stili ve Ders 
Tutumları Arasındaki İlişki  

DERS ADI  r Önem Düzeyi 

Sosyal Bilimler  .010 p>05 

Edebiyat  .-037 p>05 

Fen  .-139 p<05 

Matematik .-055 p>05 

 



      Ortalama ve Standart sapmaları Tablo 2’de 
belirtilen gelenekçi düşünme stili ve ders 
tutumları ilişkileri Pearson korelasyon katsayısı 
ile analiz edilmiş (Tablo 15)  ve gelenekçi 
düşünme stili ile matematik dersi tutumları 
arasında .-055, sosyal bilimler dersi ile arasında 
.010, edebiyat dersi ile arasında .-37 (p>05) 
düzeyinde önemsiz bir ilişki olduğu 
görülmüştür. 

       Gelenekçi düşünme stilleri ile  fen dersi 
tutumları arasında .-139 (p<05) düzeyinde 
anlamlı ve negatif  bir ilişki bulunmuştur.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II-Düşünme Stilleri ve Akademik    
        Başarı Arasındaki İlişki  

Bu bölümde,Düşünme stilleri ile 
akademik başarı değişkenlerinin ilişkileri 
Pearson Korelasyon katsayısı ile analiz edilmiş 
sonuçlar Tablo 16’da belirtilmiştir.  

Tablo 16: 

Düşünme 
Stili   

r Önem Düzeyi 

Özerk  .-097 p>05 

Kuralcı  .-094 p>05 

Yargılayıcı .-095 p>05 

Aşamalı  .-103 p>05 

Kuralsız  .-102 p>05 

Ayrıntıcı .-087 p>05 

Dışa dönük  .-127 p>05 

Yenilikçi  .-103 p>05 

Tekilci .-162 p<05 

Eşdeğer  .-135 p<05* 

Kendine 
Özgü  

.-136 p<05* 

Bütüncül  .-240 p<01** 

Gelenekçi .-260 p<01** 



     Düşünme stilleri ve akademik başarı 
arasındaki ilişki; Özerk düşünme stili(r:-067), 
Kuralcı düşünme stili (r:-094), Yargılayıcı 
düşünme stili (r:-095), Aşamalı düşünme stili 
(r:-103) Kuralsız düşünme stili (r:-102), 
Ayrıntıcı düşünme stili (r:-087) , Dışa dönük 
düşünme stili (r: -127), Yenilikçi düşünme stili 
(r:-103) ile akademik başarı arasında p>05 
düzeyinde önemsiz ilişkiler bulunmuştur.  

     Tekilci düşünme stili (r:-162), Eşdeğer 
düşünme stili (r:-135), Kendine Özgü düşünme 
stili (r:-136)  ile akademik başarı arasında p<05 
düzeyinde anlamlı ve negatif  bir ilişki , 
bütüncül düşünme stili (r:-240) ve gelenekçi 
düşünme stili (r:-260) arasında p<01 düzeyinde 
anlamlı ve önemli negatif  bir ilişki 
saptanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM V 

 

   TARTIŞMA VE  YORUM  

 

  Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen 
bulgular  tartışılmış ve yorumlanmıştır.  

 

  1- Düşünme Stillerinin Ders 
Tutumlarına( Fen, Matematik,Sosyal 
Bilimler, Edebiyat) İlişkin Yönelik 
Bulguların Tartışma ve Yorumu   

 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, 
Öğrencilerin düşünme stilleri ile ders tutumları 
ilişkisiyle ilgili olarak özerk düşünme stiline 
sahip öğrencilerin fen ve matematik dersleri 
tutumları arasında olumlu ilişki gözlenmiştir. 
Bu da işleri kendi yöntemiyle üretmeyi 
oluşturmayı ve tasarlamayı yapmayı seven 
özerk düşünme stiline sahip öğrencilerin sayısal 
derslere karşı olumlu tutum sergilediklerini 
göstermekte olup, bu bulgu Grigorenko ve 
Stenberg (1997)’in araştırma sonuçlarıyla 
uygunluk göstermektedir. Bu araştırmada özerk 
(yasamacı) düşünme stiline sahip öğrenciler 
analitik ve yaratıcılık ölçümleriyle ilgili sınav 



ve final projeleri üzerinde daha iyi performans 
göstermişlerdir.      

Kuralcı düşünme stiline sahip öğrenciler 
ile sosyal bilimler ve matematik dersleri 
tutumları arasında olumlu ilişki gözlenmiştir. 
Bu bulgu bize “Kendisine denileni yapmayı, 
yönergeleri izlemeyi sever ve kendisine yapı 
verilmesinden hoşlanan öğrencilerin sosyal ve 
matematik dersleri olum tutum 
sergilediklerinden daha başarılı olacakları 
göstermekle birlikte Grigorenko ve Stenberg 
(1997)’in araştırmasında özerk düşünme stiline 
sahip öğrencilerin analitik sınavlarda yürütmeci 
(kuralcı) düşünme stili sahip  öğrencilerden 
başarılı olması bu bulguyu desteklemektedir.     

Yargısal düşünme stiline sahip 
öğrenciler ile matematik dersi tutumu arasında 
olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. İncelenen 
diğer dersler ile arasında ilişki 
bulunamamasının sebebinin ise öğrencilerin 
birkaç düşünme stilini sahip olmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.   

 Öğrencilerin düşünme stilleri ile ders 
tutumları ilişkisiyle ilgili olarak bir işi bir anda 
yapmayı, neredeyse bütün enerjisini ve 
materyallerini o işe adamayı seven tekilci 
düşünme stiline sahip öğrencilerin sosyal 
bilimler dersi ve matematik dersi tutumu 
arasında olumlu ilişki gözlenmiştir.   



Aşamalı düşünme stiline sahip 
öğrenciler ile ders tutumları ilişkisi incelenmiş 
fen ve matematik dersi tutumu arasında olumlu 
ilişki gözlenmiştir. “Birçok işi hemen yapmayı, 
her birini ne zaman yapacağını, hangisine 
öncelik vereceğini ayarlamayı seven aşamalı 
(hiyerarşik) düşünme stiline sahip öğrenciler 
Grigorenko ve Stenberg (1997)’ın 
araştırmasında yaratıcılık ölçümlerinde yüksek 
puan almışlardır. Bu bulgunun  araştırmada 
bulunan aşamalı düşünme stili ile fen dersi 
arasındaki olumlu ilişkiyle paralellik 
göstermektedir.   

  Öğrencilerin düşünme stilleri ile ders 
tutumları ilişkisiyle ilgili olarak “Birçok işi 
hemen yapmayı severler, fakat öncelikli 
olanları ayarlamada sıkıntıları olan  eşdeğerci 
düşünme stili ile ders tutumları arasında 
olumsuz bir ilişki bulunmuş bunun sebebi 
olarak öğrencilerin birkaç düşünme stiline 
sahip olma ihtimallinden kaynaklandığı 
düşünülebilir.   

  Öğrencilerin düşünme stilleri ile ders 
tutumları ilişkisiyle ilgili olarak “Problemlere 
karşı rasgele bir yaklaşım izlemeyi severler, 
sistemlerden rehberlikten ve neredeyse bütün 
yönergelerden pek hoşlanmazlardan” yola 
çıkılarak kuralsız  düşünme stili ile ders 
tutumları arasında olumsuz bir ilişki 



beklenmekteydi ancak   incelenen ders 
tutumları ile kuralsız  düşünme stili arasında 
anlamlı ilişki gözlenmemiştir.   

Bütüncül düşünme sitili ile fen dersi 
tutumları arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki 
bulunmuştur. Büyük resimlerle, genellemelerle 
ve soyut şeylerle ilgilenmeyi seven bu düşünme 
stiline sahip öğrencilerin fen dersine karşı 
olumsuz tutum sergilemelerinin sebebi olarak 
somut bilgiye dayalı fen derslerinin yerine daha 
çok resim,müzik gibi dersleri sevdikleri 
düşünülmektedir.   

Ayrıntıcı düşünme stili sosyal bilimler 
dersi tutumları ile matematik dersi tutumları 
arasında olumlu ilişki görülmüştür. Bu da bize 
sosyal bilimler ve matematik dersleri ile  
ayrıntılarla, özel şeylerle ve somut örneklerle 
ilgilenmeyi seven öğrenciler arasında ilişki 
olduğu göstermektedir. Yalnız başına çalışmayı 
severler, dışarı yoğunlaşır, kendi kendine yeten 
Kendine özgü düşünme stiline sahip öğrenciler  
ile ders tutumları ile arasında ilişki 
gözlenememiştir. Bunun ise araştırmaya katılan 
öğrencilerin birkaç düşünme stiline sahip 
olabileceğinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir.   

  Dışa dönük düşünme stili ile matematik 
ve sosyal bilimler dersleri arasında olumlu 
ilişki görülmüş buda bize dışa dönük düşünme 



stiline sahip insanlarla ilişkileri kuvvetli olan, 
başkalarıyla çalışmayı seven insanların bu 
derslere olumlu tutum sergilemeleri eğitim 
açısından önem arzetmektedir.    

Öğrencilerin düşünme stilleri ile ders 
tutumları ilişkisiyle ilgili olarak “İşleri yeni 
yöntemlerle yapmayı, geleneklere meydan 
okumayı severlerden” yola çıkılarak Yenilikçi 
düşünme stili ile fen dersi ve matematik dersi  
tutumları arasında çok önemli olumlu ilişki 
bulunmuştur. Bu da bize yenilikçi düşünme 
stiline sahip öğrencilerin daha çok sayısal 
derslere olumlu tutum sergilediğini 
göstermiştir.  

Gelenekçi düşünme stili ile fen dersi 
tutumları arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki 
tespit edilmiştir. Gelenekçi düşünme stiline 
sahip öğrencilerin yeniliklere açık olmamasının 
göstergesi olarak fen dersleri ile arasında 
olumsuz ilişki çıktığı düşünülmekte  ve 
öğrencilerin gelenekçi düşünme stilinin daha 
fonksiyonel olan yenilikçi düşünme stili ile 
değiştirilmesi gerekmektedir.  

 

        

   

 



         Düşünme Stilleri-Akademik Başarı    
                                    İlişkisi 

Birinci varsayım olarak Gelenekçi 
düşünme stili yükseldikçe akademik başarı 
düzeyi azalması beklenmektedir. İkinci 
varsayım olarak Bütüncül düşünme stili 
yükseldikçe akademik başarı düzeyinin 
azalması beklenmektedir. Üçüncü varsayım 
olarak Yenilikçi düşünme stili düzeyi 
yükseldikçe akademik başarı düzeyinin 
yükselmesi beklenmektedir. Dördüncü 
varsayım olarak Kendine özgü düşünme stili 
düzeyi yükseldikçe akademik başarı düzeyinin 
azalması beklenmektedir. Beşinci varsayım 
olarak Özerk düşünme stili düzeyi yükseldikçe 
akademik başarı düzeyinin yükselmesi 
beklenmektedir. Altıncı varsayım olarak 
Aşamalı düşünme stili düzeyi yükseldikçe 
akademik başarı düzeyinin yükselmesi 
beklenmektedir. Varsayımları sınanmış ancak 
düşünme stillerinin akademik başarıya katkısı 
konusunda olumlu ve bazı düşünme stilleri alt 
boyutları arasında anlamlı sonuçlar elde 
edilememiştir.     

Özerk, Kuralcı, Yargılama, Aşamalı, 
Kuralsız, Ayrıntıcı, Dışa dönük, Yenilikçi 
düşünme stilleri ile akademik başarı arasında 
anlamlı ilişki bulunamamıştır. Teklici, Eşdeğer, 
Kendine özgü arasında (P<0,05) düzeyinde 



Bütüncül ve Gelenekçi düşünme stili arasında 
(P<0,01) düzeyinde anlamlı negatif ilişki 
gözlenmiştir. 

Düşünme stilleri ile akademik başarı 
ilişkisine yönelik elde edilen istatiksel olarak 
anlamsız bulgu, Epstein ve ark.(1996), Waters 
ve Zakrajset (1990), Sadowski (1996), 
Tolentino, Curry ve Leak (1990), Leone ve 
Dalton (1998) ve Sadowski ve Gulgoz (1992) 
tarafından yapılan araştırma bulgularıyla 
çelişmekte fakat düşünme stilleri alt boyutları 
ile akademik başarı arasında istatiksel olarak  
anlamsız ilişki   Buluş (2000)’un yapmış 
olduğu ve eğitim sistemizde düşünme stillerini 
geliştirici ve geliştirici bir yaklaşımın 
olmamasından kaynaklandığı savunduğu 
düşünme stilleri-akademik başarı arası  
bulunamayan  anlamlı ilişki ile paralellik 
arzetmektedir.   

Düşünme stili ile akademik başarı 
arasında negatif ilişki bulunması bize adı geçen 
düşünme stillerinin öğrencide yüksek düzeyde 
bulunmasının akademik başarı düzeyinde 
negatif ilişkiye sebep olacağını göstermesinin 
yanı sıra düşünme stillerinin tek başına değil 
bir bütün halinde daha faydalı olduğunu 
göstermesinin yanı sıra, anlamlı ilişki 
bulunamayan düşünme stillerinde de negatif 
ilişki tespit edilmesi öğrenci de tek bir düşünme 



stilinin yüksek olmasından ziyade öğrencinin 
hangi düşünme stilini hangi problemler 
karşısında kullanılabileceği ve öğrencinin 
düşünme stillerini geliştirici  eğitim 
sistemimizin olmamasından kaynaklandığı 
göstermektedir.  Sternberg (1994)’e göre, 
insanlar konu ve duruma göre farklı düşünme 
stilleri kullanırlar ve bu gerekçelerden 
hareketle, kuramında, düşünme stiline göre 
öğretim ve değerlendirme metotları geliştirmiş 
ve eğitiminde önemi üzerinde durmuştur.  

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BÖLÜM VI 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

  Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen 
bulguların genel değerlendirilmesi yapılmış, bu 
doğrultuda eğitimcilere, eğitim kurumlarına, 
araştırmacılara yönelik çeşitli öneriler 
sunulmuştur. 

  Araştırma sonuçlarına göre, lise  
öğrencilerinde düşünme stilleri ile ders 
tutumları ve akademik başarı ilişkili 
görünmektedir. Buna göre, Özerk düşünme 
stilinin fen ve matematik ders tutumu ile, 
kuralcı düşünme stiline sahip öğrencilerin 
sosyal ve matematik ders tutumu ile, 
Yargılayıcı düşünme stiline sahip öğrencilerin 
matematik ders tutumu ile, tekilci düşünme 
stiline sahip öğrencilerin sosyal bilimler ve 
matematik ders tutumu ile, Aşamalı düşünme 
stiline sahip öğrencilerin fen ve matematik 
düşünme stilleri ile, Bütüncül düşünme stiline 
sahip öğrencilerin fen dersi tutumu ile, 
Ayrıntıcı düşünme stiline sahip öğrencilerin 
sosyal bilimler ve matematik ders tutumu ile, 
Dışa dönük düşünme stiline sahip öğrencilerin 
sosyal bilimler ve matematik ders tutumu ile, 
yenilikçi düşünme stiline sahip öğrencilerin fen 



ve matematik ders tutumu ile, gelenekçi 
düşünme stiline sahip öğrencilerin fen dersi 
tutumu ile, düşünme stilleri alt boyutlarından 
tekilci, eşdeğerci, kendine özgü, bütüncül ve 
gelenekçi düşünme stillerinin akademik başarı 
ile ilişkili olduğu saptanmıştır.     

 Yapılan çalışma sonucunda; araştırmacı 
tarafından aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.  

TABLO 17:Düşünme Stilleri Ders Tutumları    
                              Arasındaki İlişki 

İŞLEVSEL 
AÇIDAN  

BİÇİMSEL 
AÇIDAN 

DÜZEY 
AÇISINDAN 

KAPSAM 
AÇISINDAN 

EĞİLİM 
AÇISINDAN  

Özerk 
(FEN/MAT)  
Kuralcı 
(SOS/MAT) 
Yargısal  
(MAT) 

Tekilci 
(SOS/MAT/
EDE) 
FEN 
(NEGATİF)  
Aşamalı 
FEN/MAT 
Eşdeğerci 
Önemsiz 
ilişki tespit 
edildi. 
(yalnız fen 
ve edebiyat 
negatif) 
Kuralsız  
Önemsiz 
ilişki tespit 
edildi. 
(yalnız Fen 
ve 
Mat.negatif)  

Bütüncül  
FEN ile negatif 
anlamlı ilişki 
tespit edildi.  
(Önemsiz yalnız 
edebiyatta 
negatif)  
Ayrıntıcı 
SOSYAL/MAT 

İçedönük  
Önemsiz 
ilişki   
Dışadönük 
SOSYAL 
MAT 
   

Yenilikçi 
FEN/MAT 
Çok önemli 
bir ilişki  
Gelenekçi  
FEN dersi 
ile anlamlı 
negatif 
ilişki. Diğer 
dersler ile 
önemsiz 
negatif 
ilişki.  

 



 Tablo 17’deki bulgulardan yola çıkarak 
öğrencilerin düşünme stillerinin 
sosyal/matematik ve fen/matematik dersleri ile 
daha çok ilişkili olduğu görülmüştür. Bu 
bulgular doğrultusunda oluşturulan beş kategori 
altındaki 13 düşünme stilinden  ders tutumları 
ile daha çok ilişkili düşünme stilleri  Tablo 
18’de gösterildiği gibidir.   

Tablo 18:  Düşünme Stilleri ile    
Sosyal/Matematik ve Fen/Matematik Ders    
Tutumları Arasındaki İlişki 

SOSYAL VE 
MATEMATİK 

KATEGORİ FEN VE 
MATEMATİK  

Kuralcı   İşlevsel  Özerk   
Tekilci   Biçimsel Aşamalı   
Ayrıntıcı   Düzey  Ayrıntıcı  

(fen dersi bütüncül 
düşünme stilinde 
negatif olduğundan 
tercih edilmiştir.)  

Dışa Dönük   Kapsam  Dışa  dönük 
(matematik dersi ile 
arasındaki anlamlı 
ilişkiden dolayı 
tercih edilmiştir.)  

Yenilikçi 
(matematik dersi 
gelenekçi düşünme 
stilinde negatif 
olduğundan tercih 
edilmiştir.)  

Eğilim  Yenilikçi  
  

  



 Tablo 18’de gösterilen bulgular birçok 
açıdan önemli görülmektedir. Düşünme stilleri 
alt boyutlarının ders tutumları ile ilişkisini 
ortaya koyarak ders tutumlarının öğrencilerin 
düşünme stilleri ile değiştiğini, düşünme stili 
ile bölüm seçimi arasındaki ilişkinin ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. Eğer biz 
öğrencinin düşünme stilini önceden keşfeder ve 
rehber öğretmen eşliğinde (aile ve çevreye göre 
değil) öğrenciye bölüm seçimi yaptırırsak 
öğrenci başarısını yakalayacağımız 
düşünülmektedir. Yanlış düşünme stillerine 
sahip öğrencilerin (gelenekçi düşünme stili) 
düşünme stillerinin daha fonksiyonel olan 
yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir. 
Eğitim ortamının öğrencilerin düşünme 
stillerine göre organize edilmesi gerektiği, 
problemler karşısında tek bir düşünme stilinin 
yüksek düzeyde olduğu (gelenekçi, 
tekilci,bütüncül,eşdeğer) öğrencilerin akademik 
başarı oranının düşük olduğu, gelenekçi ve 
bütüncül düşünme stillerine sahip öğrencilerin 
hem akademik başarı oranlarının düşük olması 
ve fen dersi tutumlarının olumsuz olması 
araştırmadaki önemli bulgulardandır.  

   

 

 



Araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle 
aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur.  

1-Eğitimciler öğretim yöntemlerini 
öğrencilerin düşünme stillerine göre 
değiştirmeli ve farklılaştırmalıdırlar.  

2-Bireyi hangi düşünme stillini daha 
yoğun kullandığını bilmesi, etkili 
olmayanların zamanla daha fonksiyonel 
olanlarla değiştirilmesi ve düşünme 
stillerinde duruma göre esnek olabilme 
becerisinin kazanılması üretkenlik ve 
sağlıklı uyum sağlayacağından, düşünme 
stillerine ilişkin bilgilendirme yapılmalı, 
düşünme becerileri eğitimi verilmeli ve 
öğretim sürecinde, bu yönde gelişmeyi 
sağlayacak yaklaşımlar kullanılmalıdır.  

3-Eğitimde ölçme-değerlendirme 
metodları öğrencilerin düşünme stillerine 
göre düzenlenmelidir.  

4-Eğitim kurumlarındaki gelenekçi ve 
bütüncül düşünme stillerini öne 
çıkaracak yaklaşımlardan kaçınılmalı 
yenilikçi düşünme stillerini öne 
çıkaracak eğitim kurumları 
oluşturulmalıdır.  

5-Ders tutumlarının düşünme stillerine 
göre farklılaştığı göz önüne alınırsa 
öğrencilerin düşünme stillerinin önceden 



tespit edilerek öğrencilere bölüm 
seçimleri yaptırılmalıdır.  

6-Derslerinin öğrencilerin düşünme 
stillerini rahat kullanabileceği ve 
geliştirebileceği materyallerle 
işlenmelidir.  

7-Bu ve benzeri araştırmalar değişik 
öğrenim düzeyindeki öğrenciler üzerinde 
ve değişik liselerde yapılarak eğitim 
çalışmalarında daha çok fayda 
sağlayacak bulgular elde edilmelidir.   
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EK-1                   DÜŞÜNME STİLLERİ ÖLÇEĞİ (DSÖ)  
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en

 

H
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b
ir

 z
am

an
 

1. Karar verirken, kendi fikirlerime ve onları yapma 
yöntemlerime güvenirim 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Bir problemle karşılaştığımda kendi fikir ve problem 
çözme stratejilerimi kullanırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Düşüncelerimi uygulamaktan ve ne kadar isabetli 
olduklarını görmekten hoşlanırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Kendi çözüm yollarımı deneyebileceğim problemleri 
severim 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Bir iş üzerinde çalışmaya kendi fikirlerimle başlamayı 
severim 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Bir işe başlamadan önce, onu nasıl yapacağımı 
anlamaya çalışırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Kendim için neyi, nasıl yapacağıma karar 
verebildiğim bir iş, kendimi mutlu hissetmemi sağlar. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Kendi fikirlerimi kullanabildiğim ve onları 
gerçekleştirebildiğim işler üzerinde çalışmayı 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Tartışırken ya da görüşleri not ederken resmi talimat 
ve yönergeleri izlerim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. Karar verirken başkalarının görüşlerini dikkate 
almayı severim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. Uygun yöntemleri seçme konusunda dikkatliyimdir (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
12. Açık yapıda, bir planı ve amacı olan projeleri ve işleri 

severim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Bir işe ya da projeye başlamadan önce ne tür bir 
yöntem ya da işlem kullanılması gerektiğini 
anlamaya çalışırım. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

14. Rolümün ve ne şekilde yer aldığımın açıkça 
tanımlandığı İşlerde çalışmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. İşlem basamakları belirli ve çözüm yolu kesin 
kuralları izleyen problemler üzerinde çalışmayı 
severim. 

 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 



16. Talimatları ve yönergesi olan işler üzerinde 
çalışmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. Bir problem çözerken ya da bir iş yaparken kesin 
kurallar ve talimatları izlerim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Karşımdakilerin herhangi bir işi gerçekleştirme 
yolunu eleştirmeyi severim. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Karşıt görüşlerle karşılaştığımda, bir şeyi yapmanın 
en doğru yolunun hangisi olduğuna karar vermeyi 
severim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

20. Çatışan fikirleri kontrol etmeyi ve zıt görüşleri 
kıyaslamayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21. Başkalarının yöntemlerini ya da fikirlerini 
değerlendirebildiğim görevleri ya da problemleri 
tercih ederim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

22. Farklı görüşleri ve fikirleri karşılaştırabildiğim ve 
çalışabildiğim projeleri severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23. Karar verirken kendi fikirlerimi karşıt fikirlerle 
karşılaştırmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24. Bir şeyleri yapmanın farklı yollarını kullanabildiğim 
ve birbirleriyle karşılaştırabildim durumları severim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

25. Çözümleme, yargılama ya da karşılaştırma içeren bir 
işten zevk alırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

26. Görüşler hakkında konuşurken ya da yazarken, bir 
ana düşünceye bağlı kalırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

27. Olaylar ya da detaylardan çok temel konular veya 
temalarla ilgilenmeyi severim 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

28. Amacıma ulaşmak için her aracı kullanabilirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
29. Karar vermeye çalışırken, sadece bir temel faktör 

görme eğilimindeyim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

30. Yapacak pek çok önemli şey varsa, bana göre en 
önemli olanı yaparım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

31. Belirlenmiş bir zaman içinde bir görev üzerinde 
yoğunlaşmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

32. Bir diğerine başlamadan önce bir projeyi bitirmem 
gerekir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

33. Bir işe başlamadan önce gereksinim duyduğum 
şeylere öncelik vermeyi severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

34. Konuşma anında ya da fikirleri not ederken önem 
sırasına göre düzenlenmiş konular üzerinde durmayı 
severim. 

 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 



35. Çok sayıda problemle uğraşırken, her birinin ne 
kadar öneme sahip olduğu ve onlarla hangi sırayla 
mücadele etmem gerektiği konusunda oldukça 
yeterli bir düşünceye sahibim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

36. Yapacak çok şey olduğu zamanlarda, onları hangi 
sırayla yapacağıma dair kesin bir düşüncem vardır. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

37. Bir şeye başlarken yapılacak şeylerin bir listesini 
yapmayı ve önemlerine göre sıralamayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

38. Bir iş üzerinde çalışırken, parçaların işin bütünüyle 
ne kadar alakalı olduğunu görebilirim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

39. Fikirleri tartışırken ya da yazarken ana fikri ve konu 
içeriğinin birbiriyle ilişkisini vurgularım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

40. Bazı görevlerin sorumluluğunu üstlendiğimde, 
çoğunlukla her konu üzerinde durum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

41. İşimde benim için eşit derecede önemli meseleler 
olduğunda, onları aynı anda gerçekleştirmeye 
çalışırım. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

42. Gerçekleştirmem gereken birden fazla konu 
olduğunda dikkatimi ve zamanımı onlar arasına eşit 
olarak bölerim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

43. Aynı anda devam eden pek çok şeye sahip olmayı 
denerim, böylece onlar arasında ileri ve geri 
değişiklikler yapabilirim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

44. Genellikle pek çok şeyi aynı anda yaparım. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
45. Yapılması gereken karmaşık pek çok işten hangisine 

öncelik vereceğime karar vermede bazen sorun 
yaşarım. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

46. Bir proje üzerinde çalışırken, onun tüm yönlerini aynı 
derecede önemli görüm. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

47. Yapmam gereken pek çok işim olduğunda, aklıma ilk 
gelen neyse onu yaparım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

48. Bir işten diğerine kolayca geçebilirim, çünkü tüm 
işler bana eşit ölçüde önemli görünür. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

49. Önemsiz olsalar bile, her çeşit problemle uğraşmayı 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

50. Fikirleri yazarken ya da tartışırken aklıma her ne 
gelse kullanırım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

51. Bir problemi çözerken, çoğunlukla bir o kadar önemli 
daha başka probleme yol açarım. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

52. Yapılması gereken pek çok önemli şey varken, her 
ne sırada olursa olsun yapabileceğim kadar çok şey 
yapmaya çalışırım. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 



53. Bir işe başlarken, onu yapmanın tüm muhtemel 
yollarını hesaba katarım, hatta en saçma olanlarını 
bile. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

54. Detaylarla ilgilenmediğim durumları ve görevleri 
severim 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

55. Yapmam gereken bir iş hakkındaki detaylardan çok 
genel etkiye dikkat ederim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

56. Bir iş yaparken yaptığım şeyin genel çerçeveye nasıl 
uyduğunu görmeyi severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

57. Özelden ziyade genel meseleler üzerinde 
durabileceğim konuları severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

58. Düşüncelerimi genel bir çerçeve içinde ifade etmeyi 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

59. Ayrıntılara çok az dikkat etme eğilimindeyim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
60. Önemsiz detaylardan oluşan işlerden ziyade genel 

meselelerle ilgili işler üzerinde çalışmayı severim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

61. Genel ya da karmaşık sorunlardan çok tek veya 
somut bir problem içeren işleri tercih ederim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

62. Problemi bir bütün olarak görmeksizin, 
çözebileceğim birçok küçük parçaya bölmeye çlşrm. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

63. Üzerinde çalıştığım projeler için özel bilgiler veya 
ayrıntılar toplamayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

64. Detaylara dikkat etmeyi gerektiren problemler-
konular üzerinde çalışmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

65. İşlerin bölümlerine ve ayrıntılarına, bütün etkileri ve 
önemlerinden daha fazla dikkat ederim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

66. Bir konu hakkında tartışırken veya yazarken, 
detayların ve gerçeklerin genel çerçeveden daha 
önemli olduğunu zannediyorum. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

67. Herhangi özel bir içerik olmaksızın bilgiyi parçalar ve 
doğrular halinde zihnime yerleştirmeyi severim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

68. Bir projenin ya da konunun bütün aşamalarını 
başkalarına danışmadan gerçekleştirmeyi ve kontrol 
etmeyi severim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

69. Başkalarına güvenmeksizin kendi fikirlerimi 
gerçekleştirebileceğim konular üzerinde çalışmayı 
severim. 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

 
(  ) 

70. Konuları tartışırken veya yazarken, sadece kendi 
fikirlerimi kullanmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

71. Bağımsız olarak tamamlayabileceğim projeleri 
severim. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



72. Başkalarına sormaktansa ihtiyaç duyduğum bilgi 
hakkında kendimin bulduğu kaynak ve bilgileri 
okumayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

73. Bir sorunla karşılaştığımda, onu kendim çözmeyi 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

74. Bir iş ya da sorun üzerinde yalnız çalışmayı severim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
75. Bir işe başlarken, arkadaşlarımla ya da akranlarımla, 

ilgili fikirleri karşılıklı tartışmayı severim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

76. Bir takımın parçası olduğum ve başkalarıyla iletişim 
kurabildiğim aktivitelerde yer almayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

77. Başkaları ile birlikte çalışabildiğim projeleri severim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
78. Herkesin birlikte çalıştığı ve birbirleriyle etkileşim 

olduğu durumları severim. 
(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

79. Bir tartışmada yada raporda, fikirlerimi 
başkalarınınkiyle birleştirmeyi severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

80. Bir iş üzerinde çalışırken, diğer insanlardan bilgi 
almayı ve onlarla fikirleri paylaşmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

81. Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler 
üzerinde çalışmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

82. Bir şeyleri yaparken, yeni yollar deneyebildiğim 
durumları severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

83. İşlerin yapılma yollarını geliştirmek için alışagelmiş 
şeyleri değiştirmeyi severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

84. Eski fikirlere ya da bir şeyleri yapma yollarına 
meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı 
severim. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

85. Bir problemle karşılaştığımda, onu çözmek için yeni 
strateji ve yöntemler geliştirmeyi severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

86. Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan 
proje ve işleri severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

87. Eski problemleri çözmeyi ve onları çözecek yeni 
yöntemler bulmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

88. Bir şeyleri geçmişte kullanılmış olan yöntemlerle 
yapmayı severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

89. Bir şeyden sorumlu olduğumda, geçmişte kullanılmış 
yöntem ve fikirleri izlemeyi severim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

90. Rutin kurallar izlemeyi ve alışılagelmiş işlemleri 
gerektiren işleri ve problemleri severim.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

91. Bir şeyler yapmada standart yöntemlere ya da 
kurallara bağlı kalırım. 

 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 



92. Kurulu bir düzeni takip edebildiğim durumları 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

93. Bir problemle karşılaştığımda onu alışılmış yolla 
çözmeyi severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

94. Oynadığım rolün geleneksel olduğu durumları 
severim. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-2  SOSYAL BİLİMLER DERSLERİNE  
İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ  

 

S.N 
SOSYAL BİLİMLER DERSİNE İLİŞKİN 

TUTUM ÖLÇEĞİ 

T
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1 Edebiyat dersi sevdiğim derslerdir.      
2 Edebiyat ile ilgili derslere girerken sıkıntı 

duyarım. 
     

3 Arkadaşlarımla Edebiyat konularında 
tartışmaktan zevk alırım.  

     

4 Edebiyat dersine ayrılan ders saatlerinin 
fazla olmasını isterim 

     

5 Edebiyat dersine çalışırken canım sıkılır.       
6 Edebiyat dersi benim için angaryadır.       
7 Edebiyat dersinden hoşlanırım      
8 Edebiyat dersinde zaman geçmek bilmez.      
9 Edebiyat dersi sınavlarından çekinirim.      
10 Edebiyat dersi benim için ilgi çekicidir.       
11 Edebiyat dersi olmazsa öğrencilik daha 

zevkli olur.  
     

12 Edebiyat dersi bütün dersler içinde en 
korktuğum derstir.  

     

13 Yıllarca Edebiyat dersi okusam bıkmam.      
14 Diğer derslere göre Edebiyat dersini severek 

çalışırım. 
     

15 Edebiyat dersi beni rahatsız eder.       
16 Edebiyat dersi beni ürkütür.       
17 Edebiyat dersi eğlencelidir.       
18 Edebiyat dersinden zevk alırım.       
19 En sevdiğim dersler Edebiyat dersidir.  

 
     



20 Çalışma zamanımın çoğunu Edebiyat 
dersine ayırmak isterim.  

     

21 Edebiyat dersi programdan kaldırılırsa çok 
mutlu olurum.  
 

     

22 Edebiyat dersinin gelecek yaşantımı 
kolaylaştıracağına inanırım 

     

23 Edebiyat dersinden sonra kendimi yorgun 
hissederim. 

     

24 Edebiyat dersine çalışmaya başladığımda 
kendimi yorgun hissederim.  

     

25 Edebiyat dersi bitince rahatlarım.      
26 Edebiyat dersinde neler öğrendiği çok sık 

düşünürüm.  
     

27 Edebiyat dersi ile ilgili araçlar 
hazırlamaktan zevk alırım.  

     

28 Edebiyat dersi ile ilgili bilgilerimi artırmak 
için arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden 
sürekli yararlanmak isterim.  

     

29 Boş zamanlarımda  Edebiyat dersi ile ilgili 
konuları yinelemeyi severim.  

     

30 Edebiyat dersinde farklı kültürleri 
tanımaktan zevk alırım.  

     

31 Edebiyat dersini ülkeme olan sevgimi 
artırdığına inanırım.  

     

32 Diğer derslere girmektense Edebiyat dersine 
girmeyi tercih ederim.  

     

33 Edebiyat dersinde kopya çekmekten zevk 
alırım.  

     

34 Edebiyat dersinin ödevleri için kütüphaneye 
gitmekten hoşlanırım. 

     

35 Edebiyat dersi ile ilgili film izlemekten 
hoşlanmam.  

     

36 Edebiyat dersi ile ilgili konular için 
müzelere gitmekten hoşlanmam. 

     

37 Edebiyat dersine sınav zamanlarında bile 
isteyerek çalışmam.  
 

     



38 Edebiyat dersindeki konular azaltılırsa 
mutlu olurum.  

     

39 Edebiyat dersinde elimden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışırım. 

     

40 Edebiyat dersi çok sevdiğim derslerdir.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-3 EDEBİYAT DERSİNE İLİŞKİN TUTUM   
                                  ÖLÇEĞİ  

S.N EDEBİYAT DERSİNE İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ 
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1 Edebiyat  sevdiğim derstir.      
2 Edebiyat ile ilgili derslere girerken sıkıntı duyarım.      
3 Arkadaşlarımla Edebiyat konularında tartışmaktan 

zevk alırım.  
     

4 Edebiyat dersine ayrılan ders saatlerinin fazla 
olmasını isterim 

     

5 Edebiyat dersine çalışırken canım sıkılır.       
6 Edebiyat dersi benim için angaryadır.       
7 Edebiyat dersinden hoşlanırım      
8 Edebiyat dersinde zaman geçmek bilmez.      
9 Edebiyat dersi sınavlarından çekinirim.      
10 Edebiyat dersi benim için ilgi çekicidir.       
11 Edebiyat dersi olmazsa öğrencilik daha zevkli olur.       
12 Edebiyat dersi bütün dersler içinde en korktuğum 

derstir.  
     

13 Yıllarca Edebiyat dersi okusam bıkmam.      
14 Diğer derslere göre Edebiyat dersini severek 

çalışırım. 
     

15 Edebiyat dersi beni rahatsız eder.       
16 Edebiyat dersi beni ürkütür.       
17 Edebiyat dersi eğlencelidir.       
18 Edebiyat dersinden zevk alırım.       



19 En sevdiğim dersler Edebiyat dersidir.       
20 Çalışma zamanımın çoğunu Edebiyat dersine 

ayırmak isterim.  
     

21 Edebiyat dersi programdan kaldırılırsa çok mutlu 
olurum.  

     

22 Edebiyat dersinin gelecek yaşantımı 
kolaylaştıracağına inanırım 

     

23 Edebiyat dersinden sonra kendimi yorgun 
hissederim. 

     

24 Edebiyat dersine çalışmaya başladığımda kendimi 
yorgun hissederim.  

     

25 Edebiyat dersi bitince rahatlarım.      
26 Edebiyat dersinde neler öğremdiği çok sık 

düşünürüm.  
     

27 Edebiyat dersi ile ilgili araçlar hazırlamaktan zevk 
alırım.  

     

28 Edebiyat dersi ile ilgili bilgilerimi artırmak için 
arkadaşlarımdan ve öğretmenlerimden sürekli 
yararlanmak isterim.  

     

29 Boş zamanlarımda  Edebiyat dersi ile ilgili konuları 
yinelemeyi severim.  

     

30 Edebiyat dersinde farklı kültürleri tanımaktan zevk 
alırım.  

     

31 Edebiyat dersini ülkeme olan sevgimi artırdığına 
inanırım.  

     

32 Diğer derslere girmektense Edebiyat dersine girmeyi 
tercih ederim.  

     

33 Edebiyat dersinde kopya çekmekten zevk alırım.       
34 Edebiyat dersinin ödevleri için kütüphaneye 

gitmekten hoşlanırım. 
     

35 Edebiyat dersi ile ilgili film izlemekten hoşlanmam.       
36 Edebiyat dersi ile ilgili konular için müzelere 

gitmekten hoşlanmam. 
     

37 Edebiyat dersine sınav zamanlarında bile isteyerek 
çalışmam.  

     

38 Edebiyat dersindeki konular azaltılırsa mutlu olurum.       
39 Edebiyat dersinde elimden gelenin en iyisini      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yapmaya çalışırım. 
40 Edebiyat dersi çok sevdiğim üç dersten biridir.         





EK-5 FEN BİLİMLERİ TUTUM ÖLÇEĞİ 
 

S.N FEN BİLİMLERİ  TUTUM ÖLÇEĞİ 
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1 İleride fen ile ilgili bir meslek seçmek isterim.      
2 Fen derslerine isteyerek çalışırım.      
3 Okullardaki fen dersleri azaltılırsa sevinirim.      
4 Fen ile ilgili deneyler yapmaktan zevk alırım.      
5 Fen kitaplarını okurken çok sıkılırım.       
6 Fen derslerini sevmem.       
7 Fen derslerine mecbur olduğum için 

çalışıyorum.Mecbur olmasam çalışmam. 
     

8 Gazete ve dergilerdeki fen ile ilgili haberler ilgimi 
çekmez. 

     

9 Fen dersleri benim için eğlendiricidir.       
10 Fen derslerine sadece sınıf geçmek için çalışıyorum.       
11 Ders dışında kendi kendime fen deneyleri yapmaktan 

hoşlanırım.  
     

12 Fen ile ilgili kitaplar ilgimi çeker.       
13 Fen ilgi duyduğum bir konu değildir.       
14 Fen derslerine sıkılmadan zevkle çalışırım.      
15 Fen derslerinden korkarım.       
16 Boş zamanlarımda fen konularıyla uğraşmaktan 

hoşlanırım.   
     

17 Fenden hoşlanmam.      
18 Fen derslerinde kendimi rahat hissederim.       
19 Yetki verseler okullardan bütün fen derslerini 

kaldırırım.  
     



20 Fen ile ilgili bir soruyu cevaplamak veya bir problemi 
çözmek bana zevk verir.  

     

21 Yetki verseler fen dersi konularını en aza indiririm       
22 Boş zamanlarımda fen ile ilgili hiçbir şey yapmak 

içimden gelmez.  
     

23 Bence fen dersleri en çekici derslerdir.       
24 Fen önemli gördüğüm konuların en sonunda yer alır.       
25 Fen ile ilgili gözlem ve deney yapmaktan hoşlanırım.       
26 Fen alanımdaki bilgimi artırmak için arkadaşlarım ve 

öğretmenlerimle tartışmalar yapmak isterim.  
     

27 Fen en çok ilgi duyduğum üç konudan biridir.       
28 Mümkün olsa fen derslerinin yerine başka dersler 

seçerdim.  
     

29 Fen konularının hayatta önemli olduğuna 
inanmıyorum.  

     

30 Fen ile ilgili her şeye ilgi duyarım.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK-6                          
 
 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU  
1. ADINIZ SOYADINIZ  :   

2. SINIFINIZ                    :   

3. NOT ORTALAMANIZ:  

4. Aşağıdaki derslerde dönüm notunuz nedir? (Lütfen rakam olarak yazınız)

(Önemlidir! Lütfen muhakkak doldurunuz)  

DERS ADI  DERS NOTU 
 

A.MATEMATİK  

B.EDEBİYAT   

C.FİZİK  

D.KİMYA  

E.BİYOLOJİ  

F.TARİH  

G.COĞRAFYA  

H.İNGİLİZCE  

I.RESİM  

J.MÜZİK  

 



EK-7EDEBİYAT TUTUM ÖLÇEĞİ FAKTÖR  
                                     YÜKLERİ  

MADDE NO  FAKTÖR  
E1 ,814 
E2 ,764 
E3 ,725 
E4 ,725 
E5 ,609 
E6 ,606 
E7 ,786 
E8 ,731 
E9 ,641 
E10 ,740 
E11 ,836 
E12 ,758 
E13 ,820 
E14 ,836 
E15 ,830 
E16 ,801 
E17 ,830 
E18 ,888 
E19 ,827 
E20 ,835 
E21 ,657 
E22 ,722 
E23 ,840 
E24 ,796 
E25 ,659 
E26 ,647 
E27 ,668 
E28 ,766 
E29 ,798 
E30 ,711 
E31 ,733 
E32 ,739 
E33 ,534 
E34 ,656 
E35 ,750 
E36 ,784 
E37 ,809 
E38 ,707 
E39 ,733 
E40 ,814 



EK-8  SOSYAL BİLİMLER TUTUM ÖLÇEĞİ 
FAKTÖR YÜKLERİ  

MADDE NO  FAKTÖR  
S1 ,777 
S2 ,715 
S3 ,662 
S4 ,747 
S5 ,706 
S6 ,667 
S7 ,878 
S8 ,703 
S9 ,723 
S10 ,780 
S11 ,735 
S12 ,781 
S13 ,695 
S14 ,805 
S15 ,692 
S16 ,658 
S17 ,846 
S18 ,825 
S19 ,792 
S20 ,769 
S21 ,738 
S22 ,575 
S23 ,774 
S24 ,722 
S25 ,649 
S26 ,728 
S27 ,717 
S28 ,668 
S29 ,755 
S30 ,684 
S31 ,671 
S32 ,788 
S33 ,530 
S34 ,759 
S35 ,833 
S36 ,812 
S37 ,779 
S38 ,789 
S39 ,635 
S40 ,848 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


