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Özet 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen kurumsal faktörleri 

belirleme ölçeğini geliştirmektir. Araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli 77 öğretim 

elemanından oluşan bir çalışma grubu üzerinde uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam ve yapı geçerliliği için faktör 

analizi tekniği olan temel bileşenler analizi uygulanmış, güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha formülü 

kullanılmıştır. Ayrıca her bir maddenin ayırt ediciliği için madde toplam korelâsyonlarına bakılmıştır.  

Araştırmada “Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği”nin (ÖBEÖFÖ); 

mesleki yeterlilikler ve uygulamalar, yönetsel hizmetler ve uygulamalar, iletişim, kişisel sorumluluk ve fiziksel 

ortam ve donanım olmak üzere beş faktörlü çıktığı ve ölçeğin eğitim örgütlerinde öğrenci başarılarını etkiyen 

örgütsel faktörleri ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Yükseköğretim, akademik başarı, iletişim, sınıf yönetimi, formasyon 
 

Giriş 

Üniversitelerde öğrencilerin akademik başarılarının yükseltilmesi, üniversitelerin 

öncelikli hedefleri arasında yer alır. Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen pek çok 

bireysel, çevresel ve kurumsal faktörden söz edilebilir. Bu çalışma, bireysel ve çevresel 

faktörlerden ziyade özellikle akademik başarıyı etkileyen örgütsel faktörleri belirlemeye 

yöneliktir. Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen bu örgütsel faktörler arasında öğretim 

üyelerinin; iletişim ve insan ilişkileri, öğretim strateji ve yöntemleri, öğrenme kuramları ve 

motivasyon, ölçme ve değerlendirme, alan yeterliliği ve alandaki yeni gelişmeleri izleme ve 

sınıf yönetimi bilgi ve becerileri gibi yeterlilikleri sayılabilir. Ayrıca kurum kültürü, yönetim 

anlayışı, kurumun fiziksel ortam ve donanımı da öğrencinin akademik başarısı üzerinde 

belirleyici etkiye sahiptir. Bu açıdan ifade edilen örgütsel faktörlerin öğretim elemanlarının 

görüşleri doğrultusunda belirlenmesi önemli görülmektedir. 
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Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısı 

Üniversitede öğrenci olmak, üniversite yaşamı, genelde ülkemizde ve diğer ülkelerde 

kaygı ve stres üretecek bir ortamın niteliğini taşımaktadır. Üniversite öğrencisi, birey olarak 

kendi gelişimsel sorunları olan bir kişidir. Üniversite öğrencisi çocukluktan gençliğe ve 

yetişkinliğe geçme döneminin sıkıntılarını yaşayabilmektedir. Kendi kimliğini bulma, 

toplumsal yönden yerel ve çocukluk döneminin değerlerini, daha geniş toplumun ulusal ve 

evrensel değerlerini benimseme ve uzlaştırma, toplum değerlerine uyum sağlama, sosyal 

olgunluğa erişme durumundadır (Çuhadaroğlu, 1989). 

Eğitim ve öğretim etkinliklerinin temel amacı; öğrencilerde istenen yöndeki davranış 

değişikliklerini sağlamak olduğuna göre bu etkinliklerin odak noktasını öğrenciler teşkil eder. 

Böylelikle, eğitim amaçları yönündeki davranış değişikliklerinin öğrencide ne ölçüde 

gerçekleşebildiğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi bir eğitim sistemi çerçevesinde yapılan 

değerlendirme işlemlerinin en önemlileri arasında sayılabilir (Koç. 1978). Bu 

değerlendirmenin önemli bir boyutunu öğrencilerin akademik başarıları oluşturmaktadır.  

Başarı kavramı Wolman’a göre (1973), “istenilen bir sonuca ulaşma yönünde bir 

ilerlemedir”. Başarı bu kadar geniş kapsamlı tanımlanmakla birlikte eğitimde başarı 

denildiğinde genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen 

notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin 

ifadesi olan “Akademik Başarı” kastedilmektedir (Carter, Good,1973).  

Akademik başarı genellikle, öğrencinin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında 

kalan, bütün program alanlarındaki bilişsel davranış değişmelerini ifade eder (Ahmann ve 

Stanley Marvin, 1971). Bununla birlikte okulda okutulan derslerle öğrencilerde sağlanması 

öngörülen davranış değişiklikleri bilişsel davranışlarla sınırlı değildir (Julian ve 

Stanley.,1972).  

Öğrencilerin akademik başarısında etkili olan çok sayıda faktörün olduğu bilinmektedir. 

Bunlardan bazıları, öğrencinin zihinsel kapasitesi, duyuşsal özellikleri, öğretim hizmetinin 

niteliği, öğrencinin sosyo-ekonomik durumu, öğretmen niteliği, sınıf ya da okul koşulları 

olarak sıralanabilir (Jersild, l983. Bloom, l979. Can, l992). Bu faktörler genel bir 

sınıflandırmayla bireysel, çevresel ve örgütsel olarak gruplandırılabilir. 



Literatürde üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörlerle ya da 

yordayan değişkenlerle ilgili araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmalar genellikle üniversite 

döneminde öğrenciyi etkileyen okul, çevre, aile, sosyo-ekonomik durumu, arkadaş grubu, 

üniversitenin imkanları, motivasyon, meslek seçimi vb. gibi etmenler üzerine odaklanmıştır.  

(Koç, Avşaroğlu ve Sezer, 20004; Özgüven, 1974, Çuhadaroğlu, 1989, Özbay, 1997, Rolon 

ve Richards, 1965, Çoruh, 1989). Ancak üniversite öğretencilerinin akademik başarılarını 

etkileyen örgütsel faktörlerle ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır  

Üniversitede okuyan öğrencilerin birçoğu, yılsonu itibariyle başarısızlığa 

uğrayabilmektedir. Öğrencilerin başarısızlığının önlenmesi, başarıyı etkileyen faktörlerin 

belirlenmesine bağlıdır. Başarıyı etkilemede önemli olan faktörler bilinirse başarısızlığı 

doğuran nedenlerin kontrol altına alınabileceği düşünülmektedir (Özgüven, 1974). 

Çeşitli araştırmalarda dersler ve başarı düzeyi ile ilgili sorunların öğrencilerce en önemli 

stres kaynağı olarak algılandığı ortaya çıkmaktadır (Aksu ve Paykoç, 1986; Özgüven ve Diğ. 

1992; Özgüven, 1990). Öğrencilerin bu denli önemli olan akademik başarı istediği alanda 

eğitim, ekonomik durum, ailenin yanında kalmak, öğrencilerin ruhsal durumu, öğrencinin 

başarısına ve yaşantısına yansımaktadır. 

Akademik alanlarla ilgili sorunların birçoğu öğrenciyi üniversiteye girmeye iten 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Genellikle üniversiteye giriş nedeni olarak bir meslek sahibi 

olmak, kişilik geliştirmek, aileden ayrılıp bağımsız olmak, bir statü sahibi olmak ve bilimsel 

çalışma yapmak görünürdeki nedenler olarak sayılabilir. Bu doğrultuda üniversiteye giriş 

nedenlerini psikolojik, ekonomik ve toplumsal olmak üzere üç boyutlu olarak düşünülebilir 

(Özbay, 1997).  

Rolon ve Richards (1965) üniversite öğrencilerinin akademik başarısı ile ders dışı 

faaliyetlere katılma durumu arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında akademik ve 

akademik olmayan alanlardaki başarının oldukça birbirinden bağımsız kabiliyet alanları 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tarman(1947); Fankel(1958); Astin(1964) ve Nichols (1965) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre öğrencilerin sosyo-ekonomik seviyesi ile 

akademik öğrenim derecesi yönünden yüksek düzeydeki ailelerden olması başarılarını 

olumlu, bu iki etmen yönünden düşük olanların ise olumsuz yönde etkilemektedir (Akt: 

Özgüven. 1974). 



Özbay (1997), yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin temel problem alanlarını 

kişiler arası ilişkilere ilişkin problemler, akademik ve mesleki problemler, nevrotik eğilimler, 

depresyon, aile ile ilgili problemler, yardım arama davranışları olarak belirlemiştir. 

Araştırmada bu problem alanlarınıı alanları ile üniversite öğrencilerinin akademik başarıları 

arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamıştır. Bu problem alanlarının öğrencilerin akademik, 

sosyal ve kişisel yaşantılarını önemli düzeyde etkileyebilmektedir. Koç, Avşaroğlu ve Sezer’ 

de (2004), Özbay’ın belirlediği bu problem alanları ile üniversite öğrencilerinin akademik 

başarıları arasındaki ilişkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin akademik 

başarıları ile aileye ilişkin problemler, nevrotik eğilimler ve akademik ve mesleki problemler 

arasında ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 

Çoruh (1989), Üniversite gençliğinin üniversite ortamında uyum sağlaması gereken 

değişiklikleri akademik, benlik, kimlik gelişimi, yalnızlık, yurtlarda kalmak, kişiler arası 

ilişkiler çerçevesinde ele almıştır. Yaptığı araştırmasında üniversite öğrencilerinin genelde 

kişisel, sosyal, mesleki, eğitsel karmaşalar, ailevi problemler ve kararlar konusunda psikolojik 

danışmaya ihtiyaç duyduklar ortaya çıkmıştır. Şahin (1989) ise yaptığı araştırmada 

öğrencilerin genellikle psikolojik sağlık, danışacak kimse bulamama sorunu, toplum, kişilik 

kuralları, başarı, yalnızlık ve çevreyle ilişki konularında yardım arama çabalarında 

bulunduklarına değinmiştir (Akt: Koç, Avşaroğlu ve Sezer, 2004), 

İmamoğlu (1993) üniversite gençlerinin akademik yaşantıları ile ilgili sorunları 

üniversiteye giriş nedenleri, başarı, eğitim-öğretim sistemi ve üniversite içi iletişim-bilgi 

edinme sorunları başlıkları altında ele almaktadır.  

Akademik başarı, öğrenciler üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Weiner'e göre 

bireyler başarı karşısında mutluluk, güven ve kişisel doyum, başarısızlık karşısında ise 

üzüntü, hayal kırıklığı ve depresyon gibi duyuşsal tepkiler geliştirmekte ve bu duygular 

başarı-başarısızlık nedenlerinin algılanma biçimine bağlı olarak değişmektedir (Akt: Aydın, 

1988). 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen örgütsel faktörler 

üzerinde durulmuştur. Bu faktörler, öğretim üyelerinin mesleki yeterlilik ve uygulamaları, 

yönetsel hizmet ve uygulamalar, iletişim, ve fiziksel ortam ve donanım olarak ele alınmıştır.  



Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen önemli bir faktör öğretmenlerin mesleki 

yeterlikleri ve pratikleridir. Öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve becerileri (alan yeterliliği, 

sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme, öğretim yöntem ve stratejileri, alandaki yenilik ve 

gelişmeleri izleme) ile uygulamaları (adalet, öğrenciyi önemseme, sorumluluk, hazırlık yapma) 

öğrencilerin akademik başarılarını etkiler. Diğer eğitim düzeylerinde olduğu gibi, üniversite 

düzeyinde de öğrencilerin sıkılacağı, alışılagelmiş öğretmen merkezli öğretim yöntem ve 

teknikleri yerine, ilgi çekici ve öğrencileri merkeze alıp onu aktif kılan öğretim yöntemlerinin 

tercih edilmesi, çağdaş eğitim anlayışının gerektirdiği önemli bir zorunluluktur. 

Üniversitedeki yönetim anlayışı da öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen bir 

değişken olarak kabul edilmektedir. Yönetsel hizmet ve uygulamalar (psikolojik danışma ve 

rehberlik hizmetleri, sosyal ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi, sorunların çözümünde öğrencilerin 

görüşlerini dikkate alma ve karar katma, öğrencilerine bilimsel/özgür bir ortam sağlama) doğrudan ya 

da dolaylı olarak öğrenciler üzerinde etki yaratmaktadır. 

Üniversitedeki açık iletişim ortamı (öğrencilerin yönetim ve öğretim üyeleri ile rahatça iletişim 

kurabilmeleri, sorunlarını çekinmeden anlatabilmeleri) öğrencilerin başarıları üzerinde etkili olan 

başka bir faktördür. Ayrıca fiziksel ortam (mekan, ısı, mevcut, ışık, estetik) ve donanım (araç gereç, 

ekipman) akademik başarıyı etkileyebilecek diğer örgütsel faktörler olarak değerlendirilmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörlerle ya da yordayan 

değişkenlerle ilgili araştırmalar genellikle kişisel özellikler, ortam, çevre, aile, sosyo-

ekonomik durumu, arkadaş grubu, üniversitenin imkanları, motivasyon, meslek seçimi vb. 

gibi etmenler üzerine odaklandığından ve üniversite öğretencilerinin akademik başarılarını 

etkileyen örgütsel faktörlerle ilgili çalışmalar sınırlı olduğundan bu konuda araştırmalar 

yapma ihtiyacının olduğu söylenebilir  

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen 

kurumsal faktörleri belirleme ölçeğini geliştirmektir. Ölçek öğretim elemanlarına yönelik 

olarak yapılandırılmıştır.  

Önem 

Öğrencilerin akademik başarıları, üniversitelerin öngördüğü hedefleri gerçekleştirmesi 

bağlamında oldukça önemli bir yere sahiptir. Alanyazında üniversite öğrencilerinin akademik 



başarılarının istenen düzeyde olmadığına yönelik araştırma bulgularına rastlanmaktadır. Bu 

eleştiri ve değerlendirmeler üniversite ve fakülte yönetimleri ile öğretim elemanları açısından 

da bir kaygı konusundur. Bu açıdan üniversite öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen, 

özellikle kurumsal yönetim ve öğretim elemanlarının yeterlikleri ile ilgili faktörlerin 

belirlenmesi önemlidir. Geliştirilmekte olan bu ölçek, öğrencilerin akademik başarıları 

açısından kurumsal faktörleri ortaya koyacaktır. Böylelikle üniversiteler ve öğretim 

elemanları bu ölçek bağlamında kendilerini değerlendirme olanağını yakalayabileceklerdir. 

Yöntem 

Araştırma tarama modelinde bir araştırmadır. Aşağıda, araştırmanın çalışma grubu, 

ölçme aracının geliştirilmesi ve verilerin analizinde kullanılan teknikler üzerinde 

durulmaktadır. 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan toplam 77 öğretim elemanından oluşmaktadır. 

Öğretim elemanlarının 5’i profesör, 11’i doçent, 36’sı doçent, 16’sı öğretim görevlisi ve  9’u 

araştırma görevlisidir. Öğretim elemanlarının 9’u kadın, 68’i erkektir. Öğretim elemanlarının 

16’sı yönetsel bir görev yürütürken (anabilim dalı başkanı, bölüm başkanı, dekan yardımcısı 

vb), 61’i herhangi bir yönetsel görev yapmamaktadır.  

Ölçme Aracının Geliştirilmesi 

Üniversitelerde öğretim elemanlarının görüşlerine göre öğrencilerin akademik 

başarılarını etkileyen örgütsel faktörleri belirlemede kullanılacak geçerli ve güvenilir bir 

ölçme aracını geliştirmek amacıyla birinci aşamada 58 maddeden oluşan bir anket taslağı 

oluşturulmuştur. Anket taslağının geliştirilmesi aşamasında yurtiçi ve yurtdışı literatür 

incelenmiş ve elde edilen bilgilerin yardımıyla ölçek öğretim üyelerinin mesleki yeterlilik ve 

uygulamaları, yönetsel hizmet ve uygulamalar, iletişim ve fiziksel ortam ve donanım 

boyutlarını içerecek şekilde düzenlenmiştir. Anket taslağındaki madde sayısı, ikinci aşamada, 

yukarıdaki boyutlarla ilişkisi olmayan veya düşük ilişki gösterdiği tahmin edilen maddelerin 

elenmesi ve benzerlik taşıyan ifadeler arasında eleme yapılması sonucunda 45 maddeye 

indirgenmiştir. Bu taslak araç, üçüncü aşamada, alanda uzman 8 kişinin görüşüne 

sunulmuştur. Uzmanların incelemesinden sonra söz konusu ölçeğin madde sayısı, tekrarların 



ve benzer ifadelerin çıkarılması ile 30 maddeye indirgenerek uygulamaya hazır hale getirilmiş 

ve “Öğrenci Başarısını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği’nin” (ÖBEFÖ) olarak 

adlandırılmıştır. ÖBEFÖ’nde, katılımcıların verilen ifadelere ilişkin tepkilerini belirlemede 

Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, (1) hiç katılmıyorum, (2) 

katılmıyorum, (3) orta düzeyde katılıyorum, (4) katılıyorum ve (5) tamamen katılıyorum 

seçeneklerinden oluşmuştur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim fakültesinde görevli 95 öğretim 

elemanına uygulanan anketlerden 77’si geri gelmiş ve analizlerde kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Öğrenci Başarısını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği’nin kapsam geçerliği yanında 

yapı geçerliğine de bakılmıştır. Bu amaçla faktör analizi tekniği olan temel bileşenler analizi 

kullanılmıştır. Güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha formülü kullanılmıştır. Ayrıca her 

bir maddenin ayırt ediciliği için madde toplam korelasyonlarına bakılmıştır. 

Bulgular 

Öğrenci Başarısını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği’nin (ÖBEFÖ) yapı geçerliliği 

faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi uygulaması ile 30 maddeden oluşan ÖBEFÖ’nin 

tek ya da çok faktörlü olup olmadığı saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla toplanan veriler 

üzerinde bir faktör analiz tekniği olan Temel Bileşenler Analizi tekniği uygulanmış; ayrıca,  

ölçeğin birbirinden bağımsız alt faktörlerinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Varimax 

Dik Döndürme Yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma için 9 kadın ve 68 erkek olmak üzere 

toplam 77  öğretim elemanından veri toplanmıştır (N=77). Toplanan verilerin temel bileşenler 

analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla KMO değerine bakılmış ve .810 

bulunmuştur. Bu değer verilerin analizler için uygun olduğunu göstermektedir. KMO 

değerinin uygun olduğu görülmesinin ardından veriler temel bileşenler analizine tabi tutulmuş 

ve sonuçlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

 

 

 

 



Tablo 1. Varimax Sonrası Öğrenci Başarısını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği’nin Faktör 
Analizi Sonuçları 

 
Faktörler 

Döndürme 
Sonrası Faktör 
Yük Değerleri 

1. Öğretim elemanları sınavlarda işlenen konulara uygun sorular sormaktadır. ,809 

2. Öğretim elemanları derslerinde uygun öğretim strateji ve yöntemlerini 
kullanmaktadır. ,795 

3. Sınavlar öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçer niteliktedir. ,751 

4. Öğretim elemanları dönem başında derslerine ilişkin hazırlık yapmaktadır. ,735 

5. Öğretim elemanları sınavları objektif olarak değerlendirmektedir. ,721 

6. Öğretim elemanları sınav hazırlıklarını önceden yapmaktadır.  ,718 

7. Öğretim elemanları alanlarıyla ilgili yenilik ve gelişmeleri izlemektedir. ,691 

8. Öğretim elemanları uzmanlık alanlarına uygun dersleri yürütmektedir. ,641 

9. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklenmektedir. ,803 

10. Fakülte yönetimi gerekli ders araç-gereç ve dokümanları sağlamaya çalışır. ,780 

11. Fakülte yönetimi öğrencilerine bilimsel/özgür bir ortam sağlamaktadır. ,759 

12. Fakülte yönetimi akademik başarıyı artırmak için çaba harcar. ,721 

13. Öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri verilmektedir. ,708 

14. Sorunların çözümünde öğrencilerin görüşleri dikkate alınmaktadır. ,700 

15. Öğrenciler yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından (Farabi, Erasmus, 
Sokrates) faydalandırılmaktadır. ,677 

16. Öğrenciler sorunlarını öğretim elemanlarına anlatmaktan çekinmezler. ,855 

17. Öğretim elemanları öğrencilerle ders dışı zamanlarda da bir araya gelirler. ,766 

18. Öğrenciler sorunlarını fakülte yönetimine anlatabilmektedir. ,653 

19. Öğretim elemanları öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurmaktadır. ,554 

20. Öğrenciler ihtiyaç duyduklarında öğretim elemanlarına ulaşırlar. ,554 

21. Öğretim elemanlarının derslerini araştırma görevlileri yürütmektedir. ,851 

22. Öğretim elemanları, derslerin sınav sorularını asistanlarına hazırlatırlar. ,846 

23. Öğretim elemanları, derslerin sınavlarını asistanlarına yaptırır ve okuturlar. ,828 

24. Fakültemiz fiziksel koşullar ve ders araç gereçleri konusunda yeterlidir. ,769 

25. Sınıf ortamı derslerin yapılması için uygundur. ,724 

Tablo 1’e göre, yapılan analizler sonucunda,  ölçeğin beş faktörlü çıktığı, bunun, ölçeğin 

hazırlanmasında öngörülen temel yapıları (iletişim, yönetim, fiziksel donanım, öğretmenlik 

bilgisi, alan bilgisi, teknoloji kullanımı vb.) yansıttığı görülmüştür. Yapılan çalışmada her 

hangi bir maddenin ölçekte yer almasına karar verilirken faktör yük değerinin .45 ya da  daha 

yüksek olmasının seçim için iyi bir ölçüt olacağı belirtilmiştir. Ancak uygulamada az sayıda 

madde için bu sınır değerinin .30’a kadar indirilebileceği ileri sürülmüştür. Öte yandan bir 

maddenin yüksek iki yük değeri arasındaki farkın en az .10 olmasına dikkat edilerek, çok 

faktörlü bir yapıda birden çok faktörde yüksek yük değeri veren madde, binişik bir madde 



olarak tanımlanmakta ve ölçekten çıkarılması gerektiği açıklanmaktadır (Büyüköztürk, 2002). 

İlk analiz sonuçları incelendiğinde analize alınan maddelerden beşi yukarıda belirtilen 

ölçütleri karşılamadığından ölçekten çıkartılmıştır. Buna göre kalan 25 maddenin faktör yük 

değerlerinin .30 ve yukarısında olduğu ve ayrı faktörlerde yeraldığı görülmüştür.  Sözkonusu 

maddelerin boyutlara göre dağılımı tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Ölçeğin Faktör Analizi ve Madde Analizi Sonuçları 

Faktör Madde 
Döndürme İşlemi 

Sonrasında Faktör 

Yük Değerleri 

Madde Toplam 

Korelasyonu 

1.  ,809 .744 
2.  ,795 .675 
3.  ,751 .724 
4.  ,735 .710 
5.  ,721 .717 
6.  ,718 .653 
7.  ,691 .721 

Mesleki yeterlilikler ve 

uygulamalar 

8.  ,641 .642 
9.  ,803 ,725 
10.  ,780 .781 
11.  ,759 .722 
12.  ,721 .652 
13.  ,708 .726 
14.  ,700 .661 

Yönetsel hizmet ve uygulamalar 

15.  ,677 .724 
16.  ,855 .729 
17.  ,766 .576 
18.  ,653 .637 
19.  ,554 .565 

İletişim 

20.  ,554 .571 
21.  ,851 .653 
22.  ,846 .647 Kişisel sorumluluk 
23.  ,828 .747 
24.  ,769 .616 Fiziksel ortam ve donamım 
25.  ,724 .616 

 

Tablo 2’ye göre, yapılan döndürme sonucunda ölçekte yer alan maddelerin birbirinden 

bağımsız 5 faktörde toplandığı; maddelerin faktörlerindeki yük değerlerinin .554 ile .855 

arasında değiştiği görülmüştür. Analiz sonucunda birinci faktörün 8, ikinci faktörün 7, üçüncü 

faktörün 5, dördüncü faktörün 3 ve beşinci faktörün ise 2 maddeden oluştuğu görülmüştür.  

Beş faktörlü olarak saptanan ÖBEFÖ’nün her bir alt faktörü için güvenirliğin bir 

göstergesi olarak alfa iç tutarlık katsayısı ve bu çerçevede madde toplam korelasyonları 



hesaplanmıştır. Madde toplam korelasyonları .30 ve üzeri olan maddeler ölçeğe dahil 

edilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi faktörlerde yer alan maddelerin madde toplam 

korelasyonları birinci faktörde .642 ile .744, ikinci faktörde .652 ile .781, üçüncü faktörde 

.565 ile 729, dördüncü faktörde .653 ile 747 ve beşinci faktörde ise .616 ile .616 arasında 

değişmektedir. Buna göre ölçekte yer alan maddelerin iyi derecede ayırt edici özellikte 

oldukları söylenebilir. 

Tablo 3. Alt Faktörlerinin Açıkladığı Varyans Oranları ve Alfa Katsayıları 

Faktör 
 

Açıkladığı Varyans (% ) Alfa 

Mesleki yeterlilikler ve uygulamalar 35.324 .904 
Yönetsel hizmetler ve uygulamalar 12.894 .902 
İletişim 7.783 .817 
Kişisel sorumluluk 7.744 .824 
Fiziksel ortam ve donamım 4.658 .762 
Toplam 68.502 .902 

Öte yandan Tablo 3 incelendiğinde, her faktörün açıkladıkları varyans oranının, 

sırasıyla, birinci faktörde %35.324; ikinci faktörde %12.894; üçüncü faktörde % 7.783; 

dördüncü faktörde % 7.744 ve beşinci faktörde ise % 4.658 olduğu görülmüştür. Her beş 

faktörün açıkladığı toplam varyansın ise % 68.502 olduğu görülmüştür. Birinci faktör için 

hesaplanan alfa katsayısı .904 iken, aynı katsayı ikinci faktör için .902, üçüncü faktör için 

.817, dördüncü faktör için .824 ve beşinci faktör için .962’dir. 

Diğer yandan ÖBEÖFÖ’nin beş faktörlü kullanımının yanısıra, tek faktörlü 

kullanılabilirliğini değerlendirmek için ölçekte yer alan maddelerin açıkladığı varyans 

değerlerine bakılmıştır. Tek faktörlü ölçeklerde açıklanan varyansın % 30 ve daha fazla 

olması yeterli görülmektedir (Büyüköztürk; 2002). ÖBEÖFÖ ölçeğinin tek faktörlü olarak 

açıklanan varyans değeri % 35.324 olarak tespit edilmiştir ÖBEÖFÖ ölçeğinin tek faktörlü 

olarak açıkladığı varyansın % 30’dan yüksek olması, ÖBEÖFÖ’nin beş faktörlü olmasının 

yanısıra tek faktörlü olarak kullanılmasını da olanaklı kılmaktadır. 

Tartışma ve Sonuçlar 

Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Ölçeği’nin kapsam 

geçerliliği ve yapı geçerliliğine bakılmış, bu amaçla faktör analizi tekniği kullanılmış ve 

güvenirlik çalışması için Cronbach Alpha formülü kullanılmıştır. Ayrıca her bir maddenin 

ayırt ediciliği için madde toplam korelâsyonlarına bakılmıştır. 



Yapılan analizler sonucunda ölçeğin beş faktörlü çıktığı; ayrıca, mesleki yeterlilikler ve 

uygulamalar, yönetsel hizmetler ve uygulamalar, iletişim, kişisel sorumluluk ile fiziksel ortam 

ve donanım olmak üzere beş temel yapıyı yansıttığı görülmüştür. Ölçekte yer alan 25 madde 

üzerinde yapılan döndürme sonucunda ölçekte yer alan maddelerin anlamlı olarak birbirinden 

bağımsız beş faktörde toplandığı; maddelerin faktörlerindeki yük değerlerinin .554 ile .855 

arasında değiştiği görülmüştür. Analiz sonucunda birinci faktörün 8, ikinci faktörün 7, üçüncü 

faktörün 5, dördüncü faktörün 3 ve beşinci faktörün ise 2 maddeden oluştuğu saptanmıştır.  

Beş faktörlü olarak saptanan ÖBEÖFÖ’nin faktörlerde yer alan maddelerin madde 

toplam korelasyonlarının birinci faktörde .744 ile .642, ikinci faktörde .781 ile .652, üçüncü 

faktörde .729 ile .565, dördüncü faktörde .747 ile .647 arasında değiştiği görülmüştür. Ayrıca 

beşinci faktörde yer alan her iki maddenin ise ayrı ayrı .616 madde toplam korelasyonuna 

sahip olduğu görülmüştür. Bu analiz sonuçlarına göre ölçekte yer alan maddelerin iyi 

derecede ayırt edici özellikte oldukları sonucuna varılmıştır. 

 Diğer yandan, her faktörün açıkladıkları varyans oranının, sırasıyla, % 35.324,          

% 12.894, % 7.783, % 7.744  ve % 4.658 olduğu; beş faktörün açıkladığı toplam varyansın ise 

% 68.502 olduğu görülmüştür. Birinci faktör için hesaplanan alfa katsayısının .904, aynı 

katsayının ikinci faktör için .902, üçüncü faktör için .817, dördüncü faktör için .824 ve beşinci 

faktör için ise, .762 olduğu saptanmıştır. Ölçeğin toplam alfa güvenirlik katsayısı ise .902 

bulunmuştur.  

Son olarak, ÖBEÖFÖ’nin beş faktörlü kullanımının yanısıra, tek faktörlü kullanılıp 

kullanılamayacağını değerlendirmek için ölçekte yer alan maddelerin açıkladığı varyans 

değerlerine bakılmıştır. Analiz sonucunda ÖBEÖFÖ’nün tek faktörlü olarak açıklanan 

varyans değerinin % 35.324 olduğu görülmüş; böylece ölçeğin, üç faktörlü olmasının yanısıra 

tek faktörlü olarak kullanılmasının olanaklı olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yukarıdaki bulgular ışığında, Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Örgütsel 

Faktörler Ölçeği’nin (ÖBEÖFÖ) eğitim örgütlerinde öğrenci başarılarını etkiyen örgütsel 

faktörleri ölçebilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Bu çalışma, 

ileride bu konuda araştırma yapmak isteyenlere, konunun boyutlarını ortaya koyma açısından 

yol gösterici olabilir.  
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Ek 

ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL 

FAKTÖRLERİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ 

 

 

 

Sayın öğretim elemanı, 

 

 Bu anket formu fakültenizin öğrencilerine dönük hedefleri gerçekleştirmede etkili olan 

faktörleri belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Elinizdeki anket,  farklı madde formlarından 

oluşmaktadır. Madde formları başında,    ilgili maddelerin cevaplandırılmasına ilişkin açıklamalar yer 

almaktadır. Lütfen açıklamaları okuduktan sonra cevaplamaya geçiniz.  

 

Araştırmanın sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için anketi içten ve samimi olarak 

doldurmanız önemlidir. Katkılarınız için teşekkür ederiz. 

 

 

   Yrd. Doç. Dr. Fuat TANHAN                   Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri 

MEMDUHOĞLU 

 

 



 

 

A- KİŞİSEL BİLGİLER 

 

Bu bölümde kişisel durumunuza ilişkin sorular bulunmaktadır. Lütfen her soruda durumunuza 

uyan seçeneği işaretleyiniz.  

 

1- Unvanınız…………………………………………………………………….. 

 

2- Cinsiyetiniz:  : (   ) Kadın  (   ) Erkek  

 

3- İdari göreviniz var mı?   : (   ) Evet   (   ) Hayır 

 



B- AKADEMİK BAŞARI FAKTÖRLERİ 

Sizden orta sütunda yer alan ifadeleri okuduktan sonra, bu ifadelere sol taraftaki ölçek 

üzerinde kendi uygulamalarınız açısından ne ölçüde katıldığınızı; sağ taraftaki ölçek üzerinde 

gözlem ve kanaatlerinize dayalı olarak fakültedeki genel uygulama durumu açısından katılma 

düzeyinizi işaretlemeniz beklenmektedir. Lütfen her ifade için hem sol hem de sağ taraftaki ölçek 

üzerinde size uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.    

Katılma Düzeyiniz 

           Bu fakültede; 
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1- Öğretim üyeleri öğrencilerle sağlıklı bir iletişim kurmaktadır.      

2- Öğrenciler sorunlarını öğretim üyelerine anlatmaktan çekinmezler.      

3- Öğrenciler ihtiyaç duyduklarında öğretim üyelerine ulaşırlar.      

4- Öğretim üyeleri öğrencilerle ders dışında da bir araya gelirler.      

5- Fakülte yönetimi gerekli ders araş gereç ve dokümanları sağlamaya çalışır      

6- Öğrenciler yurt içi ve yurt dışı değişim programlarından (Farabi, Erasmus, Sokrates) 
faydalandırılmaktadır 

     

7- Öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.      

8- Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklenmektedir.       

9- Sorunlarının çözümünde öğrencilerin görüşleri dikkate alınmaktadır.      

10- Fakülte yönetimi öğrencilerine bilimsel/özgür bir ortam sağlamaktadır.      

11- Öğrencilerin sorunlarını fakülte yönetimine anlatabilmektedir.      

12- Fakültemiz fiziksel koşullar ve ders araç gereçleri konusunda yeterlidir.      

13- Sınıf ortamı derslerin yapılması için uygundur.      

14- Fakülte yönetimi akademik başarıyı artırmak için çaba harcar.      

15- Öğretim üyeleri sınavlarda işlenen konulara uygun sorular sormaktadırlar.      

16- Öğretim üyeleri sınav hazırlıklarını önceden yapmaktadırlar.      

17- Öğretim üyeleri dönem başında derslerine ilişkin hazırlık yapmaktadırlar.      

18- Öğretim üyeleri, derslerinin sınav sorularını asistanlarına hazırlatırlar.      

19- Öğretim üyeleri, derslerinin sınavlarını asistanlarına yaptırır ve okuturlar      

20- Öğretim üyeleri sınavları objektif olarak değerlendirmektedir.      

21- Öğretim üyelerini uzmanlık alanlarına uygun dersleri yürütmektedirler.      

22- Öğretim üyeleri derslerinde uygun öğretim strateji ve yöntemlerini kullanmaktadırlar.      

23-  Sınavlar öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçer niteliktedir.      

24- Öğretim üyelerinin derslerini araştırma görevlileri yürütmektedir.      

25- Öğretim üyeleri alanlarıyla ilgili yenilikleri ve gelişmeleri izlemektedir.      
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