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ÖZET
Bu çalışma eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil çalışma
alışkanlıklarını belirlemeyi ve akademik başarı ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Evreninin çok büyük olmasından ötürü veri toplama ekonomikliği ve verilere ulaşma
kolaylığı açısından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğrencileri çalışma evreni (sınırlandırılmış evren) olarak belirlenmiştir. Örnekleme
dahil edilen, 2008-2009 öğretim döneminde bu iki üniversiteye devam eden 125 öğrenci ise
rastgele seçilmiştir.
Araştırma verilerini toplamak için iki bölümden oluşan bir araç kullanılmıştır. Bu
aracın birinci bölümünde demografik bilgilere ulaşmak amacı ile “Kişisel Bilgi Formu”,
ikinci bölümde ise Yıldırım vd. (2000), tarafından geliştirilen, Özbey (2007) tarafından
düzenlenip geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı
0,95

olan “Çalışma Alışkanlıkları Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmacı

tarafından çalışma grubuna dahil edilmeyen 32 öğrenciye bu ölçek uygulanmış ve Cronbach
Alfa iç tutarlılık katsayısı 0. 925 olarak bulunmuştur.
Verilerin çözümlenmesinde SPSS (Statistical Package For Social Sciences) paket
programından yararlanılmıştır. Araştırmanın alt problemlerine cevap bulabilmek için frekans
(f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (ss), ANOVA ve Tukey Test
kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve verilerin analizi sonunda tartışma ve önerilere yer
verilmiştir.
Çalışma sonunda, eğitim fakültelerinde okuyan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden
daha olumlu çalışma alışkanlığına sahip oldukları ve yabancı dil derslerinde olumlu çalışma
alışkanlığına sahip olan öğrencilerin , olumsuz çalışma alışkanlığına sahip olan öğrencilerden
daha başarılı oldukları bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil, Çalışma Alışkanlıkları, Eğitim Fakültesi,
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ABSTRACT
STUDY HABITS OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE COURSES IN
FACULTY OF EDUCATION AND EFFECTS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

The purpose of this study is to describe the study habits of students and effects on
academic achievement in the faculties of education. The Universe of the research was
restricted to the study field in which the students in Ahi Evran University and Kırıkkale
University were included so that to gather the data of the research would be easier and more
economical. The data of this study collected from randomly chosen 125 undergraduate
students who were studying in 2008-2009 term in two universities.
The data collecting tool consisted of two parts. First part has demographic questions
and second one has a survey instrument, “The Scale of Study Habits” which was developed
by Yıldırım vd. (2000), adapted by Özbey (2007) which has 0.95 Alpha Coefficient after
calculating the validity and reliability by the researcher (Alpha Coefficient 0,925), was used
to collect data.
SPSS (Statistical Package For Social Sciences) packet program was used to gather and
analyze the data. Frequency (f), percentage (%), Arithmetic Mean ( X ) and Standard
Deviation (ss) and one-way ANOVA were calculated and findings were interpreted
accordingly. As a result, some suggestions were given in the light of results.
As a conclusion, it was find out that female students had positive study habits if
compared to male ones and the students who had positive study habits were found more
successful than the students had negative study behaviors.
Key Words: Foreign Language, Study habits, Faculty of Education

GİRİŞ

Bilgi çağının gereği olarak hiç kimsenin hiçbir nedenle eğitimden yoksun
bırakılmaması bir milli eğitim politikasıdır. Ancak, eğitimin toplumun her kesimine
ulaştırılması kadar önemli olan diğer bir nokta ise eğitimde kalitedir. Bu durumda öğrencilerin
diğer alanlarda olduğu gibi yabancı dil alanında da başarıya ve kaliteye ulaşmak için belli
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davranışlara sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin sahip oldukları çalışma alışkanlıkları,
okul içi ve okul dışı başarılarını doğrudan etkilemektedir.
Çalışma alışkanlıkları öğrencilerin eğitsel becerilerini artırmayı, bilgilerin transfer
edilmesini hedefleyen aktif öğrenmenin gerçekleşmesine etki eden en önemli faktörlerden
birisidir. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları çoğunlukla kendi özel yaşamından, kendine özgü
yöntemlerle, kendi değerler sistemi içerisinde, kendisinin geliştirdiği alışkanlıklarıdır
(Yılmaz, 1987).
Günümüzde en kısa sürede, en kalıcı bilginin kazanılması, eğitimin amacı olmaktan
çok çağın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Başarının çok çalışmayla değil etkili
çalışmayla elde edilebileceği göz önüne alındığında öğrencilerin verimli çalışma
alışkanlıklarına sahip olmaları zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Küçükahmet, 1987).
Verimli ders çalışma becerilerine sahip olamayan öğrenciler, öğrenmeye ilişkin
gösterdikleri çabanın ve harcadıkları zamanın karşılığını alamadıkları için gerek okuldaki
başarı düzeyi ve gerekse meslek yaşamındaki başarı düzeyi düşük olmaktadır. Zayıf çalışma
alışkanlığına sahip öğrencilerin vazgeçmesini önlemek için, gerekli bütün doğru önlemlerin
zamanında, öğretmen veya bizzat öğrenci tarafından alınması, çalışma alışkanlıklarının
öğrenilmesi gerekmektedir. Aksi halde verimli ders çalışma becerilerine sahip olamayan
öğrencilerin, öğrenmeye ilişkin gösterdikleri çabanın ve harcadıkları zamanın karşılığını
alamadıklarından okuldaki başarı düzeyi ve meslek yaşamındaki başarı düzeyi düşük olacaktır
(Yılmaz, 1987; Teker, 2002). Tüm bunları engellemek ve gerçek anlamda bir öğrenme
sağlayabilmek için başlangıç aşamasında çok dikkatli olmak gerekmektedir. Kuşkusuz ki
insanın bilgiler edinmeye başladığı, bir şeyler öğrendiği süreç okuldan önceki dönemde de
başlamıştır ama takibinin en sıkı olduğu evre okulla birlikte başlamaktadır (Fidan ve Erden,
1991).
Uluğ’a (1981) göre, öğrencinin derslerini belli programlar içerisinde, dikkatini
vererek, merak ve ilgiyle, sistemli ve düzenli bir şekilde çalışması, önüne çıkan problemleri
çözerek çalışmayı tam olarak bitirinceye kadar sebat etmesi ve öğrenmede başkalarından geri
kalmaması verimli ders çalışma tekniklerinin temel ilkelerini oluşturur. Öğrenci çok zeki de
olsa, ailesinden çok destek de görse, hiçbir fiziksel ve ruhsal sorunu da bulunmasa verimli
çalışma alışkanlıklarını edinemediği sürece, istediği sonuçlara ulaşamaz, zamanını ve
enerjisini en verimli olacak şekilde kullanamadığı için başarı düzeyini arttıramaz ve daha iyi
öğrenemez.
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Bergen Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, öğrencilerin üniversitenin ilk yıllarında
neden başarısız oldukları araştırılmıştır. Bu çalışmada lisedeki başarı ile üniversitedeki başarı
arasında olumlu bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmaya ayrılan süre ile üniversitedeki
başarı arasındaki ilişki incelendiğinde; daha uzun süre çalışan öğrencilerin, çalışmaya daha az
zaman ayıran öğrencilerden daha yüksek not aldıkları bulunmuştur. Bu bulgular üniversite
öğrencilerinin üniversitedeki başarısızlıklarının, lisedeki başarı ya da çalışma süresinden
başka durumlardan kaynaklandığı düşüncesine yol açmıştır. Bu araştırmada yapılan anket
sonuçları, iyi çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin kendilerine daha çok güvendiklerini
göstermiştir. Başarısız öğrencilerin ise zayıf çalışma alışkanlığına sahip oldukları görülmüştür
( Eikeland ve Manger, 1992).
Uluslararası rekabet ve kalitenin en önemli unsur olduğu dünyamızda nitelik öncelikli
konuların başında gelmektedir. Özellikle yabancı dil öğrenimi bilinçli, motive olmuş
bireylerin planlı, programlı ve disiplinli bir çalışma alışkanlığına sahip olmasını gerektiren
edinim sürecidir. Küresel etkileşim her alanda olduğu gibi eğitim alanında da verimlilik ve
başarıyı öğrenci kazanımının odak noktası haline getirmiştir. Bu amaçla yabancı dil ve
yabancı dil öğretimi günümüz bilgi dünyasında her zamankinden daha çok gerekli ve
öncelikli konumda ele alınmaktadır. Yabancı dil öğretim sürecinde bir çok problemle karşı
karşıya kalınmaktadır. Bu problemlerin merkezinde kimi zaman çok sık değiştirilen
programlar, kimi zaman öngörülen programların uygulayıcısı olan okullar ve öğretmenler yer
almaktadır. Buna ilave olarak öğrenciler ve öğrencilerin öğrenim stratejileri ve çalışma
alışkanlıkları yabancı dilde hedefe ulaşmada olumlu ve olumsuz etki yapmaktadır (Bailey ve
Anthony, 2002).
Öğretme-öğrenme sürecinde başarılı olabilmek için belli bir ders süresi dışında,
öğrencilerin nasıl ders çalıştıklarının bilinmesi veya verimli ders çalışma alışkanlıklarına ne
düzeyde sahip olduklarının belirlenmesi gerekmektedir.Diğer bir ifade ile olumlu çalışma
alışkanlığına sahip öğrenciler diğer derslerde olduğu gibi yabancı dil öğreniminde de istenen
hedefe ve başarıya ulaşmaktadırlar. Bu yüzden etkili bir yabancı dil öğretimi ve öğrenimi için
öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının belirlenmesine ve öğrenci farklılıklarına göre
düzenlenmiş, öğrenme tasarısına ihtiyaç vardır.
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil çalışma
alışkanlıklarını belirlemeyi ve akademik başarı ile ilişkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu
amaca ulaşmak için şu sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, cinsiyete göre anlamlı bir fark
oluşturmakta mıdır?
2. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, hazırlık okuma göre anlamlı bir fark
oluşturmakta mıdır?
3. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, devam ettikleri anabilim dalına göre
anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır?
4. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, yabancı dil akademik başarılarına
göre anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır?
Sınırlılıklar
Araştırmanın verileri ve bulgularının kaynağı, 2008-2009 öğretim yılında öğrenim
gören Ahi Evran Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

birinci sınıf

öğrencileri ile sınırlı ve toplanan verilerin geçerliliği, anketlerin uygulandığı grup dilimi ile ve
yabancı dil dersi İngilizce ile sınırlandırılmıştır.

YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, betimsel yöntem kullanılmıştır. Betimsel (Survey) çalışmalarda
mevcut olan durum belirlenmek istendiğinden, bu tür çalışmalar genellikle doğal ortamda
yapılmaktadır (Karasar, 2003. 81), Bu yöntemle öğrencilerin var olan çalışma alışkanlıkları
ile yabancı dil akademik başarılarını arasındaki ilişki betimlenmeye çalışılmıştır.
Evren ve Örneklem
Çalışmada eğitim fakültelerinde okuyan öğrenciler evreni temsil etmektedir. Ancak
evreninin çok büyük olasından dolayı veri toplama ekonomikliği ve verilere ulaşma kolaylığı
açısından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim fakültesi ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğrencileri çalışma evreni(sınırlandırılmış evren) olarak belirlenmiştir. Örnekleme dahil
edilen 125 öğrenci ise rasgele seçilmiştir.
Araştırmanın örnekleme giren 125 eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerin
demografik özellikleri tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Örneklemdeki öğrencilerin demografik özelliklere göre dağılımı

Üniversite

Anabilim Dalı

cinsiyet

Hazırlık okuma Durumu

Kırıkkale Ün. Eğitim Fakültesi
Ahi Evran Ün. Eğitim Fakültesi
Toplam

f
67
58

%
53,6
46,4

125

100

Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğr.
Türkçe Öğretmenliği
Toplam
Erkek
Kız
Toplam
Yabancı dil hazırlık okudu
Hazırlık Okumadı
Toplam

62
12
19
32
125
63
62
125
57
68
125

49,6
9,6
15,2
25,6
100
50,4
49,6
100
45,6
54,4
100

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yıldırım vd. (2000), tarafından geliştirilen
Özbey (2007) tarafından düzenlenmiş ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan “Çalışma
Alışkanlıkları Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek aktif öğrenme, zaman yönetimi, çalışma için
hazırlık, ders notları almak, ders kitabını okumak, metni işaretlemek ve not almak, kelime ve
kavram gelişimi, hafıza, test yapmak, motivasyon, insan, kaynaklar ve dinlenme, ödev
hazırlamada stres ve kaygı olmak üzere on iki bölümden oluşmaktadır. Anketin tamamının iç
tutarlılık katsayısı ise 0,95 olarak hesaplanmıştır (Özbey,2007). Araştırmacı tarafında çalışma
grubuna dahil edilmeyen 32 öğrenciye bu ölçek uygulanmış ve Cronbach Alfa iç tutarlılık
katsayısı 0. 925 olarak bulunmuştur.
Verilerin Çözümlenmesi
Veri toplama aracı ile elde edilen nicel verilerin çözümlemesinde bilgisayardan
yararlanılmıştır. Alt problemlere yönelik olarak toplanan veriler bilgisayara aktarılmış ve
aktarılan veriler üzerinde istatistiksel analizler için SPSS paket programından yararlanılmıştır.
Araştırma alt problemleri ile ilgili testten alınan puanlarla ilgili frekans, yüzde, aritmetik
ortalama, standart sapma hesaplanmış ve ikili değişkenler için t testi ve ikiden fazla
değişkenler için Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) ve anlamlı farkın kaynağını
tespit etmek için de Tukey testi uygulanmıştır.
Maddelerinin

yorumlanmasında

beşli

değerlendirme

Değerlendirme ölçeği grup değer aralığının tespitinde;
“a = Ranj / Yapılacak Grup Sayısı”

ölçeği

kullanılmıştır.
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formülü kullanılmıştır (Taşdemir: 2003). Buna göre değerlendirme ölçeği şöyledir;
Tablo 2. Değerlendirme ölçeği grup aralığı

Her zaman
Sıkça
Bazen
Nadiren
Hiç

5.00-4.20
4.19-3.40
3.39-2.60
2.59-1.80
1.79-1.00

BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde ölçekten elde edilen veriler ve bu verilerin analizi sonunda
yorumlamalara yer verilmiştir.
Çalışma Alışkanlığı Değerlendirme Ölçeği on iki alt bölüme sahip bir ölçektir.
Yorumlama için hesap edilen çalışma alışkanlıkları puanları ortalaması (3,44) kullanılacaktır.
Bu ortalama puan araştırmaya katılan öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının ortanın üstü
düzeyde olduğu söylenebilir. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarının alt bölümlere
göre ortalama dağılımları tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Çalışma alışkanlıkları puanları dağılımı
Çalışma Alışkanlığı Alt Bölümleri
Aktif Öğrenme
Zaman Yönetimi
Çalışma İçin Hazırlık
Ders Notları Almak
Ders Kitabını Okumak
Metni İşaretlemek ve Not Almak
Kelime ve Kavram Gelişimi
Hafıza
Test Yapmak
Motivasyon
İnsan, Kaynaklar ve Dinlenme
Ödev Hazırlamada Stres ve Kaygı

Ortalama Puan
3,27
2,90
3,47
3,63
3,45
3,65
3,50
3,73
3,54
3,57
3,41
3,56

1. “Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, cinsiyete göre anlamlı bir fark
oluşturmakta mıdır?
Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir farkın olup
olmadığı ile ilgili veriler Tablo 4’de verilmiştir.
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Tablo 4. Çalışma alışkanlıkları puanlarının cinsiyete göre farkı
Cinsiyet

N

X

ss

sd

t

p

Anlamlı Fark

Kız
Erkek

62
63

3,53
3,35

,40
,34

123

2,71

,008

Kızlar
Lehine

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin cinsiyete göre çalışma alışkanlıkları puanları
arasındaki fark anlamlıdır (t(123)=2,71, p<.01). Kızların çalışma alışkanlıkları puanlarının
ortalaması X =3,53 iken, erkeklerin çalışma alışkanlıkları puanlarının ortalaması X =3,35’dir.
Bu bulgu, anlamlı farkın kızlar lehine olduğunu göstermektedir.
2. “Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, hazırlık okuma göre anlamlı bir
fark oluşturmakta mıdır?
Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarında yabancı dil hazırlık okuma
durumuna göre anlamlı bir farkın olup olmadığı ile ilgili veriler Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Çalışma alışkanlıkları puanlarının hazırlık okuma durumuna göre farkı
Hazırlık

N

X

ss

sd

t

p

Anlamlı Fark

Okudu
Okumadı

57
68

3,48
3,41

,37
,39

123

,902

,369

YOK

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin hazırlık okuma durumuna göre çalışma
alışkanlıkları
okuyanların

puanları arasındaki fark anlamlı değildir (t(123)=,902, p>.05). Hazırlık
çalışma

alışkanlıkları

puanlarının

ortalaması

X =3,48

iken,

hazırlık

okumayanların çalışma alışkanlıkları puanlarının ortalaması X =3,41’dir. Bu bulgu, hazırlık
okuyanların çalışma alışkanlıkları puanlarının ortalamasının okumayanlardan yüksek
olduğunu fakat istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir.
3. “Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, devam ettikleri anabilim dalına
göre anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır?
Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarında eğitim fakültesinde devam ettikleri
anabilim dalına göre anlamlı bir farkın olup olmadığı ile ilgili veriler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarının anabilim dalına göre farkı
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
,312
17,648
17,960

sd
3
121
124

Kareler
Ortalaması
,104
,146

F

p

,714

,546

Anlamlı Fark
Yok
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Tablo 6’daki verilere göre, öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları ile okudukları
anabilim dalına göre arasındaki fark anlamlı değildir (F(3-121)= ,714, p>.05). Başka bir
ifadeyle, öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları okudukları anabilim dalına göre
değişmemektedir.
4. “Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, yabancı dil akademik başarılarına
göre anlamlı bir fark oluşturmakta mıdır?
Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarında yabancı dil akademik başarılarına
göre anlamlı bir farkın olup olmadığı ile ilgili veriler Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarının yabancı dil akademik
başarılarına göre farkı
Varyansın
Kaynağı
Gruplararası
Gruplariçi
Toplam

Kareler
Toplamı
1,949
16,011
17,960

sd
5
119
124

Kareler
Ortalaması
,390
,135

F

p

Anlamlı Fark

2,898

,017

FF ile AA ve CC
ile AA Arasında
İkinciler Lehine

Tablo 7’deki verilere göre, öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları ile yabancı dil
akademik başarı düzeyleri arasındaki fark anlamlıdır (F(5-119)= 2,898, p<.05). Başka bir
ifadeyle, öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları, yabancı dil akademik başarı düzeylerine
göre değişmektedir. Anlamlı farkın hangi yabancı dil akademik başarı düzeyine göre
olduğunu tespit etmek için yapılan Tukey testine (Tablo 8) göre akademik başarı düzeyi FF
( X =3,33) ve CC olanlar ( X =3,32) ile akademik başarı düzeyi AA olanlar ( X =3,66) arasında
AA düzeyi lehine anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre akademik başarı düzeyi yükseldikçe
öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarının arttığı söylenebilir.
Tablo 8. Sınıf Düzeyi Tukey Testi Tablosu
Başarı notu
Başarılı CC
Başarısız FF
Başarılı CB
Başarılı BA
Başarılı BB
Başarılı AA
p

N
1
28
23
20
18
13
23

p = .05
1
3,3214
3,3353
3,4023
3,4534
3,5447
,402

2
3,3353
3,4023
3,4534
3,5447
3,6617
,066
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar söyle özetlenebilir:
1- Eğitim fakültelerinde okuyan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha olumlu
çalışma alışkanlığına sahiptirler. öğrencilerin cinsiyete göre çalışma alışkanlıkları puanları
arasındaki fark anlamlıdır (t(123)=2,71, p<.01). Kızların çalışma alışkanlıkları puanlarının
ortalaması X =3,53 iken, erkeklerin çalışma alışkanlıkları puanlarının ortalaması X =3,35’dir.
Bu bulgu, anlamlı farkın kızlar lehine olduğunu göstermektedir.
Yalçın ve Yalçın (2005) kız öğrencilerin erkek öğrenciler göre yabancı dil stratejileri
daha verimli kullandıklarını ve yabancı dil öğrenmede daha başarılı olabileceklerini ifade
etmektedir.
2- Öğrencilerin hazırlık okuma durumuna göre çalışma alışkanlıkları
arasındaki farkın anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır
okuyanların

çalışma

alışkanlıkları

puanlarının

puanları

(t(123)=,902, p>.05). Hazırlık

ortalaması

X =3,48

iken,

hazırlık

okumayanların çalışma alışkanlıkları puanlarının ortalaması X =3,41’dir. Bu bulguya göre
sonuç olarak eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin yabancı dil hazırlık okuma durumları
çalışma alışkanlıklarını etkilememektedir. Diğer bir ifade ile yabancı dil hazırlık okuyanlar ile
hazırlık okumayalar çalışma alışkanlığı bakımında anlamlı fark oluşturmamaktadırlar.
3-Eğitim Fakültelerine devam etmekte olan öğrencilerin kayıtlı oldukları anabilim
dalına göre çalışma alışkanlıkları değişmemektedir. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları
puanları ile okudukları anabilim dalına göre arasındaki fark anlamlı değildir (F(3-121)= ,714,
p>.05).
4-. Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanları ile yabancı dil akademik başarı
düzeyleri arasındaki fark anlamlıdır (F(5-119)= 2,898, p<.05). Başka bir ifadeyle, öğrencilerin
çalışma alışkanlıkları puanları, yabancı dil akademik başarı düzeylerine göre değişmektedir.
Anlamlı farkın hangi yabancı dil akademik başarı düzeyine göre olduğunu tespit etmek için
yapılan Tukey testine (Tablo 8) göre akademik başarı düzeyi FF ( X =3,33) ve CC olanlar
( X =3,32) ile akademik başarı düzeyi AA olanlar ( X =3,66) arasında AA düzeyi lehine
anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre akademik başarı düzeyi yükseldikçe öğrencilerin
çalışma alışkanlıkları puanlarının arttığı söylenebilir. Bu bulgu Eğitim fakültesinde okumakta
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olan öğrencilerin yabancı dil akademik başarıları ile çalışma alışkanlıkları arasında anlamlı bir
ilişkinin olduğunu, yabancı dil başarısı yüksek olan öğrencilerin çalışma alışkanlıklarının da
yüksek düzeyde olduğu sonucunu doğurmaktadır.
Franklin (2006) öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ile başarıları arasında doğrusal bir
ilişkinin olduğunu ifade etmekte aynı zamanda öğrencilerin düşünme işlemleri ve transfer
yapabilme durumlarının olumlu çalışma alışkanlığına sahip öğrencilerin lehine olduğuna
vurgu yapmaktadır.
Onwuegbuzie (2000) öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, kişisel ve demografik bilgilerinin
kullanılarak hesaplandığı notlarının ortalamasının dil öğrenimi varyansının % 11.5’ini
açıklayan değişken olduğunu açıklayan bir araştırma gerçekleştirmiştir.
Bailey (2002) göre, özellikle not ortalaması ile yabancı dil performansı arasında
pozitif bir ilişki vardır. Gerçek şudur ki akademik başarıya eğilimli yüksekokul öğrencilerinin
yabancı dil derslerindeki başarı düzeyleri de yüksek olmaktadır.
Sonuç olarak, olumlu yabancı dil alışkanlığına sahip olan öğrencilerin akademik
başarıları da yüksek olmaktadır.

Öneriler
Araştırma sonuçlarına dayalı olarak şu öneriler getirilebilir:
Öğrencilerin yabancı dil akademik başarıları ile çalışma alışkanlıkları arasında anlamlı
bir ilişkinin olduğunu bulgusu başarı için olumlu çalışma alışkanlığının şart olduğunu
göstermektedir. Uygulamada kullanılan ölçek alt boyutlarına ait maddelerden yola çıkarak şu
öneriler getirilebilir.
1-

Erkek öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ile ilgili eksikliklerini gidermeye
yönelik seminerler ve danışmanlık hizmetleri artırılabilir.

2-

Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarının alt bölümlere göre dağılımı
(Tablo 3) incelendiğinde zaman yönetimi konusunda diğer alanlara göre düşük
düzeyde oldukları görülmektedir. Bu bulguya bağlı olarak

öğrencilerin

zamanlarını iyi kullanabilmeleri için yönlendirme çalışmaları yapılabilir.
3-

Öğrencilerin çalışma alışkanlıkları puanlarının akademik başarılarını doğrudan
etkilediği bulgusuna dayalı olarak okullarda öğrencilerin olumlu çalışma
alışkanlıkları edinmeleri için gerekli düzenlemeler önerilmektedir.
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