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OZET
KKTC'DE MUZiK DERSi ALAN LiSE OGRENCiLERiNiN
AKADEMiK BA~ARI DURUMLARININ iNCELENMESi

OZDEN, Stiley
Guzel Sanatlar Egitimi Bolumu
Muzik Ogretmenligi Anabilim Dah
Tez Damsmam: Prof. Memduh OZDEMiR
Mayis, 2016, 66 sayfa

Bu arastirmada, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti 'nde muzik dersi alan lise
ogrencilerinin
KKTC'de

akademik basan durumlan

liselerde

uygulanan

incelenmistir,

Bu arastirmanm

secmeli muzik dersinin, ogrencinin

amaci,

akademik

basansma olumlu veya olumsuz etkiyi ortaya koymaktir.
Arastirma
kullamlrmstir,

modeli

Arastirma

olarak

betimsel

olarak

nicel bir arastirmadir.

tasarlanrms

Arastirmada

tarama

modeli

veri toplama araci

olarak, Vans ve Cesur (2012) tarafmdan gelistirilen "Ortaogretim Duzeyi Muzik
Dersine Yonelik Tutum Olcegi" ve arastrrmaci tarafmdan hazirlanan kisisel bilgi
formu kullarulrmstir.
Arastirmada, cahsma evrenini temsil edecek sekilde omeklem secmek icin
"Tabakah Rastgele Omekleme"

yontemi kullamlrms, cahsma KKTC'de

klasik liselerde ogrenim goren iki yuz seksen tic; (283)

yer alan

10. Simf ogrencisi ile

yapilrrustir.
V erilerin

istatiksel

c;oztimlemesinde,

Statistical

Package

for the Social

Sciences (SPSS) 21.0 for Windows Evalution, Kolmogrov-Smimov,

Q-Q Plot, t testi

(Student t test), Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey testi kullamlrmsur,

iii

Arastirma

sonucunda,

KKTC'de

liselerde muzik dersi alan ogrencilerin,

muzik dersi almayan ogrencilere gore muzik dersine yonelik olumlu tutumlarmda
anlamh bir fark bulundugu ancak, akademik basan durumlannda muzik dersi alan ve
almayan ogrenciler arasmda bir fark olmadigi saptanmistir,

Anahtar Kelimeler: Muzik Dersi, Liselerde Muzik Egitimi, Tutum, Akademik
Basan.

iv

ABSTRACT
THE ANALYSIS OF THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE
STUDENTS TAKING MUSIC LESSON at HIGH SCHOOLS in
TRNC

6ZDEN, Suley
Department of Fine Arts Education
Music Teaching Msc Programme
Thesis Supervisor: Prof. Memduh OZDEMiR
May, 2016, 66 pages

In this research, the academic achievement of high school students that have
taken music lessons in TRNC was evaluated.
The aim of this research was to find positive or negative effects of music
education on TRNC high school students.
In this survey, the experimental method which is a descriptive survey model
using and two basic data collecting tools were used. In order to measure the students
attitude towards music education "Music Course Attitude Scale for High School
Students" and to obtain individual general knowledge "Student Information Forms"
were used.
We surveyed year 10 high school students. Using a "Random Haphazard
Sampling" method was used on 283 students from 10 TRNC government high
schools were surveyed.

V

Research data was statistically analyzed using SPSS(21.0) for Windows
Kolmogrov-Smimov, Q-Q Plot, T-Test, ANOVA and Tukey Test were
to stastically analyse the data.
In conclusion, students from the TRNC government schools who took music
.u:;::s::sums

showed positive attitudes towards music. Whereas, those who didn't take

showed low attitudes in that area. However, in academic achievement there was
between their achievement levels.

Words: Music Lesson, Music Education in High School, Attituted, Academic
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BOLUMI

GiRiS
Gunumuzde egitimin bircok tammi yapilmaktadir, Egitim, bireyleri ve
toplumlan bicimlendirme, ycnlendirrne, degistirme ve gelistirmede ise koyulan en
etkili sureclerin basmda gelmektedir (Ucan, 2005: s.14). Egitim, bireyleri, dogayr
denetleyecek, degistirecek ve uretim yapabilecek bicimde yetistirme; bireylerin dogal
olgunlasmalanm arttirma ve davramslannda kendi yasannlan yoluyla kasrth olarak
istendik degisme meydana getirme sureci olarak tanimlanabilir (Ozden, 2002: s.7).
Cagdas egitim bilimi, sanati ve teknigi u9 genel alandan belli bir felsefi butunluk
icinde kapsayan bir cercevede diizenleyip gelistirmeye cahsir (Ucan, 2005: s.14).
Aileden alman egitim dismda egitim kurumlanndan ahnan bilgiler, · yasama
gecirilebilir ve nitelikli olmahdir. Verilecek egitim sanat destekli, insam mutluluga
goturen, kisiligini gelistirecek, dogasmdaki yetenek ve gucleri, ic potansiyeli ortaya
cikaracak bir egitim olmahdir ( Onal, 2006: s.13).
Ortaogretim doneminde

verilen muzik egitiminin, genellikle ergenlik

doneminde kimlik arayismda olan bireylerin ozguvenlerini arnrmada ve olumlu
davramslar kazanmalarmda yardimci olan bir egitim olmasmdan dolayi onemli
oldugu varsayilmaktadir,
Yapilan bazi arastirmalarda muzik egitiminin akademik basanyi olumlu
etkiledigi saptannnsnr, Deere, 2010 yilmda yaptigi doktora tezi arastirmasmda,
muzik programi alan ogrencilerle almayan ogrencilerin matematiksel basanlanm
karsilastirrmsnr. Arasnrma sonucunda, 4.smiflarda muzik programi alan ogrencilerde
anlamh yuksek basan oldugu belirlenmistir. Yine Avusturya' da muzik egitimi
agirhkh egitim veren ortaokullann acilmasma onculuk eden Wolfgang Stem, muzik
egitimi agirhkh ortaokullarda okuyan ogrencilerin genel basan diizeylerinin, normal
okullardaki ogrencilere gore daha yuksek oldugunu belirtmistir ( Ali, 1987: s.17).
Uyan, 2012'de yaptrgi doktora tezi cahsmasmda, ozengen muzik egitimi (genel mu-

zik egitimiyle yetinmeyip muzigin bir dalma icten, ilgili, istekli, gontillu ve yatkm
olanlara yonelik egitim, amator muzik egitimi) alan ilkogretim 6.s1mf ogrencilerinin
akademik basanlannm daha yuksek oldugunu saptamistir. inceel 2011 'de yiiksek
lisans tezi icin yaptigi arastirmada, ilkogretim ogrencilerinin muzik dersine iliskin
tutum ile Turkce ve muzik derslerinin akademik basanlan acismdan pozitif yonde
anlamh bir iliski bulmustur.
Yine yapilan bircok uygulamali arastirmada, muzik egitiminin diger
alanlardaki basanyi, akademik basanyi arttirdigi ortaya koyulmustur. Gadner, Fox,
Jeffery ve Knowles (1996) tarafmdan yapilan bir grup arastirmada, asamah beceriye
dayah muzik egitimi alan ogrencilerin, almayanlara gore okuma ve matematikte daha
basanh olduklan saptanrmstir (Umuzda~,, Umuzdas, 2015: s.274).
KKTC'de genel liselerde muzik egitiminin ogrencilerin akademik basansuu
etkiledigi ile ilgili bir arastirmanm daha once yapilmadigi gozlemlenmistir.
Bu dogrultuda arastirma, KKTC genel liselerinde secmeli muzik derslerinin
akademik basan durumu ile ne sekilde iliskisi oldugunu saptamak, okul idarelerine
ve egitimcilere onemli bir kaynak olusturmak amaci ile yapilrmsnr.

1.1. Problem Durumu
KKTC'de ortaogretim kurumlannda muzik dersi haftahk ders dagrhmma
gore; 6. 7. ve 8. simflarda haftada bir saat (40 dakika) zorunlu ders olarak yer
almakta, 9. 10. 11. ve 12. smiflarda secmeli ders olarak haftada en az bir en 90k iki
saat olacak sekilde "diger secmeli dersler" adiyla listelenen zorunlu secmeli ders
olmayanlar grubunda yer almaktadir (KKTC Milli Egitim Bakanhgi Talim ve
Terbiye Dairesi 2015-2016 Ogretim Y1h Haftahk Ders Dagihrm). Secmeli muzik
dersi alan 9. Smiflarda ve almayan ogrencilerin cinsiyetleri, velilerinin ogrenim
durumu, ogrencilerin ekonomik durumu, ogrenci velilerinin muzikle olan iliskisi,
ogrencilerin muzikle olan iliskisi ve okuldaki muzik olanaklan ile akademik
basanlanna etkisi arastrrmanm esaslanm olusturmaktadir,

2

1.1.1. Problem Ctimlesi
KKTC genel liselerinde secmeli muzik dersinin ogrencinin akademik basansi
ile iliskisi nedir?

Alt Problemler
Arastirmanm yamt aranacak alt problemleri asagidaki gibi siralanabilir:
1.

Muzik egitimi alan ve almayan ogrencilerin

akademik basan durumlan

nasildir?
2.

Muzik egitimi alan ve almayan ogrencilerin anne ve babalannm

ogrenim

durumlan, ogrencinin akademik basan durumlan ile iliskili midir?

3.

Muzik egitimi alan ve almayan ogrencilerin anne ve babalannm muzik ile

ilgisi var rmdir? V arsa bu durum secmeli muzik dersi alan ogrencilerin akademik
basanlan ile iliskili midir?
4.

Ogrencilerin herhangi bir enstrilman calmasi akademik basanlan ile iliskili

midir?
5.

Bu ogrencllcrin okul icinde muzikle ilgili etkinliklere katilmasi akademik

basan durumlan ile iliskili midir?

6.

Ogrencilerin okul dismda muzikle ilgili etkinliklere katilmasi akademik

basan durumlan ile iliskili midir?
7.

Ogrencilerin muzik dersine yonelik tutumlan, akademik basan durumlan ile

iliskili midir?
1.2. Arastirmanm Amaci
Arastirma,
ogrencinin

KKTC'de

akademik

basansi

liselerde

uygulanan

ile ne sekilde iliskisi

amaciyla yapilrmstir.

3

secmeli
oldugunu

muzik

dersinin,

ortaya koymak

1.3. Arasnrmanm Onemi
Bu arastirma,

KKTC'de

liselerde

okul idarelerinin

ders programlarmda

secmeli muzik derslerine, yogunlukla yer verip vermeme konusunda daha belirleyici
etken olacagi acismdan onemlidir.
Aynca ortaogretimde liselerde secmeli muzik egitimi alan ogrencilerin muzik
dersi ile ilgili tutum ve akademik basan durumlan

arasmdaki

iliskinin, cesitli

degiskenler goz onunde bulundurularak ortaya koyulmasmm KKTC' de uygulanan
ortaogretim muzik egitimi acismdan onem tasrdigr dusunulmektedir.

ilgili alan yazm

incelendiginde muzik derslerine yonelik tutum ve akademik basan degiskenlerini ele
alan cahsmalann

daha cok ilkogretim

diizeyinde

yogunlastigi

gorulmus

olup,

ortaogretim diizeyinde KKTC' de gerceklestirilen bir arasnrmaya rastlarulmamisur.
Bu acidan bakildigmda liselerle ilgili cahsmanm yapilrnasi onemlidir.
Bu arasnrma KKTC'de

ortaogretimde

muzik dersine yonelik tutumlan

genel liselerde ogrencilerin secmeli

ve akademik basanlan

iliskinin ilk kez incelendigi bir cahsmadir,

ile bunlann

arasmdaki

Arastirma bu bakimdan KKTC'nin genel

muzik egitimine katki saglayarak gelecekte yapilacak bilimsel cahsmalara kaynak
olacagi ve 1§1k tutmasi acismdan onernlidir.

1.4. Varsaynnlar
Bu arastirmada;
•

Belirlenen

arastirma

yonteminin,

arastirmanm

amacma,

konusuna

ve

hipotezin gerceklesmesine uygun oldugu,
•

V eri toplamak

icin kullamlan

araclann,

arastirma

icin gerekli bilgilere

ulasmayi saglayacak nitelikte oldugu,
•

Veri toplamada faydalamlacak 9.smif ogrencilerinin, arastirmada kullamlacak

yontem ve tekniklerin uygulanmasmda

dogru bir omeklem grubu · olusturulacagi

temel varsayrmmdan hareket edilmistir,

4

1.5. Snnrhhklar
Arastirma,

KKTC'de

Milli Egitim Bakanhgi'na

bagh devlet okullarmda

Lefkosa, Gazi Magusa, Iskele, Gime ve Guzelyurt ilceleri ile snurlidir. 2015-2016
Ogretim Yilr'nda 10. smifa devam eden 2014-2015 Ogretim Yili'nda 9.simflarda
Secmeli Muzik Dersi alan ve almayan ogrencilerle smirlandmlmistir,
bir onceki ogretim yihndan 9.s1mf ogrencileriyle simrlandmlmasi,

Arasnrmanm
yilhk genel not

ortalamalanna ulasmanm devam eden ogretim yihnda mnmkun olamayacagi icindir.
9. simf ogrencileriyle simrlandmlrms
tarafmdan

secmeli

muzik

olmasi da genellikle liselerde okul idareleri

dersinin

9.

simflarda

acihyor

olmasmdan

kaynaklanmaktadir.

1.6. Tammlar
Miizik Egitimi: Muzik egitimi, "muziksel davrams kazandirma", "muziksel
davrams degistirme" ya da "muziksel davrams gelistirme" surecidir. (U9an,1997:
s.14).

Akademik

Basaru

Akademik

basan,

ogrencilerin

okul

yasarmnda

amaclanan davramslara ulasma diizeyidir (Silah, 2003: s.103). Herhangi bir ogretim
kademesinde, egitim suresince egitim verilen dersin veya derslerin amaclanna ulasip
ulasmadigmm

kontrol edilmesi icin yapilan olcme ve degerlendirme

sonucunda

ogrencinin aldigi o derse yonelik notlann ortalamasrdir (Uyan, 2012: s.13).

Tutum: Tutum, bireyin kendine ya da cevresindeki herhangi bir toplumsal
konu, obje ya da olaya karsi toplumsal deneyim, motivasyon ve bilgilerine dayanarak
orgutledigi bilissel, duyussal ve davramssal bir tepki on egilimidir (Inceoglu, 2000:
s.5).

Ozengen Miizik Egitimi: Ozengen (amator) muzik egitimi, muzige ya da
muzigin belli bir dalma istekli ve yatkm olanlara yonelik olup, zorunlu degildir,
Aksine istek, ilgi ve olanaklara bagh olup secmelidir (Ucan, 1997: s.31)

5

1. 7. Kisaltmalar
KKTC

: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti

TC

: Turkiye Cumhuriyeti

MEB

: Milli Egitim Bakanhgi

6

BOLUMII
ALANYAZIN
2.1. Kuramsal Cereeve
2.1.1. Miizik Egitimi
Cagdas toplumlann gelismisliklerinin o toplumun bireylerinin egitimiyle
baglantih oldugu soylenilebilir. Bu baglamda ulkelerin bireylerine verdigi bilim,
teknik ve sanat egitimi sayesinde 9agda~hg1 yakalayabilecegi, gelismis ulke
konumuna erisebileceginden soz edilebilir.

lste egitimin bir parcasi olan sanat

egitiminin en onemli boyutlanndan biri de muzik egitimidir.
Cagdas egitim, bilim, teknik ve sanat olmak uzere ii9 temel konu alam
uzerinde sekillenip, duzenlenmektedir. Sanat egitiminin bir boyutu olan muzik
egitimi, muzik ogretimi ve ogrenimi ile ilgili bir cahsma alarudir (Gok, 2012: s.19).
Muzik egitimi temelde muziksel davranis kazandirma, muziksel davrams
degistirme ya da muziksel davrams gelistirme sureci olarak tammlanabilir (Ucan,
2005, Gok, 2012: s.19). "Muzik egitimi" ifadesi farkh disiplinlerde ve ulkelerde
farkh tammlara ve cagnsimlara sahiptir. Bu noktada belirli bir teorik fikrin evrensel
olarak uygulanabilir oldugu konusunda tartismalar siirmektedir. Muzik egitiminin
cahsma alam olan muzik ogretimi genel, ozengen (amator) ve mesleki (profesyonel)
olmak uzere ii9 ana boyutta gerceklestirilir (Ucan, 1997: s.31-33).
2.1.2. Genel Miizik Egitimi
Genel muzik egitimi, aynm gozetmeksizin herkese yonelik genel muzik
kulturu kazandirmayi hedefler.

Ulkemizde genel muzik egitimine, egitim

kurumlarmm egitim programlan icinde yer verildigi gorulur. Ucan (1997)'de genel
muzik egitiminin bireyin muziksel bilgi, gorgu, ilgi, istek ve yetenegini cesitlendirip
zenginlestirdigini

belirtmistir,

Schellenberg

(2004)'de

muzik

egitimi

alan

ogrencilerle yaptigi arastirma sonucunda, muzik egitimi almis olmalarmm zeka
puanlanm yukselttigini ve akademik basanlanna olumlu etki ettigini saptarmstir. Bu
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sonuca gore, genel muzik egitiminin, bireyin zeka seviyesini arttirmak ve akademik
basansma

olumlu

etki etmesini

saglamak

icin dogru yapilandmlmasmm

esas

almmasi gerekmektedir.
Gunumnz genel muzik egitiminde, daha 90k muzigi bilgili, bilincli, gorgulu
ve duyarh bir anlayis ve yaklasimla, haz duyup, zevk alarak kullanan ya· da tuketen
kitleler yetistirmeye donuk bir strateji uygularur. Bu uygulamalarda, bireyin muziksel
bilgi, gorgu, ilgi, istek ve yetenegini cesitlendirip zenginlestirerek gelistirmek esastir
(inceel,2011: s.38).
Muzik egitimi bir butun olmakla birlikte kapsanan temel davrams ve icerik,
kullamlan arac ve gerec, izlenen yontem ve teknik, gerceklestirilen ortam ve duzey,
ongorulen asama ve sure bakimmdan cesitlilik gosterir.

Genel muzik egitimi, i~-

meslek, okul, kol, dal ve program turu ne olursa olsun, aynm gozetmeksizin, her
duzeyde, her asamada, her yasta herkese yonelik olup, saghkh ve dengeli bir insanca
yasam icin gerekli asgari- ortak genel muzik kulturunu

kazandirmayi

amaclar

(lnceel, 2011: s. 38).
2.1.3. Ozengen Miizik Egitimi

Ozengen muzik egitimi, muzige ya da mnzigin belli dahna amatorce ilgili,
istekli ve yatkm olanlara yonelik olup etkin bir muziksel katihm, zevk ve doyum
saglamak ve bunu olabildigince snrdurup gelistirmek icin gerekli muziksel
davramslar kazandirmayi amaclar, Ilkokul, ortaokul ve liselerde daha 90k egitsel kol
cahsmalan, secmeli ses ve calgi topluluklan, secmeli koro ve orkestra cahsmalan,
secmeli bireysel ya da toplu calgi kurslan, istege bagh muzik etkinlikleri ve muzik
yansmalan yoluyla gerceklesir (Ucan, 1997). Ulkernizde genellikle cocuklar ile
ergenlerin, aileleri tarafmdan bireysel calgi kurslanna ozendirildigi ve bu kurslara
gonderildigi gorulmektedir. Bunun da bireyin egitim acismdan gelisiminde onemli
olcude etkili olacagi dttsunulmektedir.
2.1.4. Mesleki Miizik Egitimi
Mesleki muzik egitimi, muzik alanmm bir kolunu ya da daluu, kol ya da dal
ile ilgili bir isi meslek olarak secen, secmek isteyen, secme egilimi gosteren, secme
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olasihgi bulunan ya da oyle gorunen, muzige belli duzeyde yetenekli kisilere yonelik
olup dalm, isin ya da meslegin
kazandirmayi amaclar,

gerektirdigi

muziksel

davramslan

Muzik sanatcihgi egitimi, muzikbilimciligi

ve birikimi

egitimi, muzik

ogretmenligi egitimi, muzik teknologlugu egitimi, mesleki mtizik egitiminin bashca
dallanm

olusturur (Ucan, 1997).

Egitim Bakanhgi'na

KKTC'de

mesleki muzik egitimi veren Milli

bagh Anadolu Guzel Sanatlar Lisesi, aynca mesleki muzik

egitiminin bir dah olan muzik ogretmenligi egitimi veren ii9 iiniversitemiz vardir.
Bunlar; Y akm Dogu Universitesi, Dogu Akdeniz Universitesi ve Girne Amerikan
Universitesi'dir.
2.1.5. Miizik Egitiminin Boyutlarr ve Temel Beceriler
llkcgretimden baslayarak muzik egitimi, ses egitimi, muziksel isitme egitimi,
calgi egitimi, mi.iziksel begeni
boyutlandmlrmsnr,

(zevk) egitimi ve kuramsal bilgilerin egitimi olarak

KKTC Milli Bakanhgi'na bagh Talim ve Terbiye Dairesi 2015-

2016 Ogretim Yili'mn ilkogretime ait programmda

bu boyutlanmaya

yonelik bir

bilgi yer almamaktadir.
2.1.5.1. Ses Egitimi
llkogretim

di.izeyindeki ogrenciler icin muzik egitiminin amaci, cocugun

sesini dogru kullanmasim ve egiterek dogru sarki soylemesini saglamak olmahdir.
Oztopalan

(2007:

s.15) ses egitiminin

onemini,

bir toplumun

ses birliginin

kurulmasma ve sarki soyleme geleneginin dogmasma en buyuk katki sagladigma
dikkat cekmektedir.

Ses egitimi dogru ses kullanmanm, dogru sarki soylemenin

yanmda toplu sarki soyleme sayesinde bireyin duygusal ve sosyal gelisimine de
katkida

bulunur.

Toplu

soylemede

sesinin

arkadaslanndan

90k ya da az

cikmamasma ozen gosterirken, birlikte i~ yapmamn, toplumla uyum icinde olmanm
onemini kavrar ve bu aliskanhgi

kazamr.

Oztopalan (2007: s.16) dogru sarki

soyleme becerisi kazanan bireyin toplum icinde bu ozelligi ile ilgi gorecegini ve
guvenli bir kisilik gelistirecegini soyler,
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2.1.5.2. Miiziksel Isitme Egitimi
Muzik

egitiminin

tammmdan

yola

cikarak

bireye

muziksel

davrams

kazandirmanm en onemli ogesi muziksel isitme becerisinin gelistirilmesi olmahdir,
Cunktl muziksel

ve calgi calmanrn temelini

olusturur,

Muziksel isitme egitimi muzik egitiminin en soyut boyutunu olusturur,

Dogustan

getirilen,

isitme,

sarki soyleme

her bireyde farkli duzeyde olan muziksel

muziksel isitme etkinlikleriyle

gelistirilebilir.

isitme yetenegi, yapilacak

Genel muzik egitiminde muziksel

isitme egitimi, ritim, ezgi, ton duygusu ve muzik bellegi konulannda

etkinlikler

duzenlenerek verilebilir. Uysal (2004: s.9)'a gore iyi bir muziksel isitme egitimi alan
bir birey, sarki soylerken ve calgi calarken sesleri dogru cikarabilme, duydugu bir
ezgiyi dogru bir sekilde ezberleyebilme,

yanhslan duyup duzeltebilme, daha once

tamdigi bir muzigi ammsayabilme, nota ogretiminde bildigi kolay ezgileri okuyup
yazabilme, notasmi gordiigii bir ezgiyi icinde duyabilme ahskanhklanm

kazanrms

olmahdir.
2.1.5.3. Calgr Egitimi
Ulkemizde

genel muzik egitimi icinde, KKTC Milli Egitim Bakanhgi

Egitim Programlan kapsammda zorunlu olmamakla birlikte, calgi egitiminin giderek
yaygmlasngi

gcrulmektedir.

Calgi egitimi, bireyler ve toplumlann

duyussal, bilissel davramslannda

kendi yasantilan

devinissel,

yoluyla, kasith olarak istendik

degisiklikler olusturma ya da davramslar kazandirma surecidir (Oztopalan: s.17).
Calgi egitimi, bireyde ozguveni arttmci ve bagimsizhk duygusunu gelistirici bir etki
yaratabilir.

Biber Oz (2001: s.95)'in belirttigi gibi calgr egitimi ile ogrencilerin,

muzik bilgi ve begenilerini,
gelistirmeleri,

muzikalitelerini,

birlikte muzik yapma yeteneklerini

duzenli ve disiplinli cahsma ahskanhklan

kazanmalan,

ulusal ve

evrensel muzik sanatim tammalan amaclamr. Bireysel ve toplumsal ozelligi olan bir
egitim olmasmdan dolayi calgi egitiminin bireyi ve toplumu etkileme ozelligi ile
insan yasammda etkin bir rolu oldugu, aym zamanda muzik sevgisini guclendirdigi
ve bagimsizhk duygusu ile bireyin kendine guvenini arttirdigi dusunulmektedir.
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2.1.5.4. Miizik Begenisi (Zevk) Egitimi
Bireyin muzik begenisinin gelistirilmesinin, okulda aldigr muzik egitimi ile
baglantih oldugu dtlstmulmektedir. Bilen (1995: s.17) bireye iyi bir mnzik begenisi
anlayisi kazandiracak etkinligi ~oyle aciklar; bireye muzige karsi ilgi ve sevgi
yaratacak, aym zamanda muzik dinleme, muzik yapma gereksinimi uyandiracak, ona
iyi bir muzik begenisi anlayisi verecek etkinliklerin basmda sarki soyleme gelir.
Okul sarkilan sozleri yonunden egitsel, cocuk zevk ve psikolojisine uygun, ezgileri
yonunden orijinal, sanat degeri tasimah, kolay ogrenilir olmah ve sozle ezgi arasmda
uygunluk (prozodi) olmahdir.
2.1.5.5. Kuramsal Bilgi Egitimi
Muzik egitimi icinde mnziksel alan bilgilerinin ogretiminde gerekli muzik
kavramlanm, isaretlerini, bunlann aciklamalanm, ne anlama geldigini ve ne ise
yaradigmi ogretmek, yer vermek gerekir. Kendi sesleri veya caldiklan calgilarla
ilgili bilgileri, nasil korunmasi gerektigi konusunda bilgilerin verilmesinin uygun
olacagi soylenebilir. Hatta kendi halk muzigimizi tanitici bilgiler, tarihten gunumuze
kadar gelen unlu besteciler hakkmda bilgilerin verilmesi uygun olabilir. Oztopalan
(2007: s.18)'de, ogrencilere verilecek kuramsal bilgilerin fazla, bogucu olmamasi,
aldiklan ses egitimi ve calgi egitiminde kullanabilecekleri bilgiler olmasma ozen
gcsterilmesi, aynca bilgilerin verilmesinde, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene
dogru bir sira izlenmesi gerektigini belirtmistir,
2.1.6. KKTC'de

Miizik Egitimi i~in Uygulanan Ortaogretim

Miizik Dersi

Ogretim Progrann
Egitim programi, bir egitim kurumunun cocuklar, gencler ve yetiskinler icin
sagladigi milli egitimin ve kurumun amaclannm gerceklesmesine donuk tum
faaliyetleri kapsar (Vans, 1997: 14).

Ogretim programi ise egitim amaclan

dogrultusunda ogrenciye kazandmlmasi istenen bilgi, beceri, tutum ve davramslann
ders ktimeleri olarak planh bir bicimde duzenlenmesidir (Cubukcu, 2008: 142).
Program, modeli, amaclan, etkili ogeleri, etkinlikleri, icerigi, zamanlama ve siralama
onerilerini ve degerlendirme sekillerini icermelidir (Harrison, 1983: s.13).
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KKTC'de Milli Egitim Bakanhgi Talim ve Terbiye Dairesi; 9, 10, 11 ve 12.
simflar icin, 2013-2014 ogretim yilmdan itibaren gelistirilmek
Egitim

Bakanligi

Ortaogretim

Ortaogretim

Gene!

Miidiirliigii'nun

9, 10, 11 ve 12. smiflar

Muzik

uzere, TC Milli

2009'de

Dersi Ogretim

yayimladigi
Programi'ndan

yararlamlrmsnr,
Ortaogretim Muzik Dersi Ogretim Programi, oncelikle her ogrencinin muzigi
bir

ders

olarak

hazirlanrmstir.

degil,

bir

yasam

bicimi

haline

donusturmesi

hedeflenerek

Aynca ogrencilere muzigi sevdirmek, yaparak yasayarak ogrenme

yoluyla muzikten haz almalanm

saglamak ve estetik bir bakis a91s1 olusturmak

amaciyla ogrenciyi merkez alarak hazirlanrms bir programdir (MEB, 2009, s.6).

Ortaogretim Miizik Dersi Ogretim Programmm Genel Amaelari
Bu program ile ogrencilerin;
•

istiklal Marsi'm beraber milli birlik ve biitunliigii pekistiren diger marslann

da dogru ve etkili kullanmalan,
•

Turkceyi dogru ve etkili kullanmalan,

•

Ataturk'un

muzik

gorusleri

dogrultusunda

yapilan

cahsmalarla

ulasilan

asamalan takip etmeleri,
•

iyiye ve guzele yonelerek iyi ahskanhklar edinmeleri,

•

Anlama, anlatma ve yaratma gucunu gelistirmeleri,

•

Entelektuel meraki gelistirmeleri,

•

Mnzige

yonelik

olumlu

tutum

sergileyerek

oz guveni

ve yaraticrhgr

gelistirmeleri,
•

Arastirma yapma, bilgi iiretme ve bilgiyi kullanma glictlntl gelistirmeleri,

•

ilgi ve yetenegi

dogrultusunda

muzik

etkinliklerine

soyleme, calgi calma, yaratici cahsmalar, arastirma),
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yonelmeleri

(sarki

•

Muziksel bilgi, gorgu, ilgi, istek ve yetenegini

gelistirmeleri,

•

Muzik terminolojisini ve dilini dogru kullanmalan,

•

Muziksel algr ve bilgilendirme ile mnziksel temel okuma ve yazma becerisine

sahip olmalan,
•

Muzigin

diger

sanat

dallanyla

iliskisini

kurarak

estetik

duygulanm

gelistirmeleri,
•

Bilincli bir muzik dinleyicisi olmalan,

•

Muzik dagarcig; olusturmalan,

•

Ulkemiz muzik tiirleri ile birlikte evrensel bir muzik kiiltiiriine sahip olmalan

amaclanmaktadir.
Ortaogretim

Miizik Dersi Ogretim Progrann Ogrenme Alanlaru

•

Soyleme-Calma

•

Dinleme

•

Muziksel Algi ve Bilgilenme

•

Muzik Kiiltiirii

•

Muziksel Yarancihk

9. Snnflarda Ogrenme Alanlarma Gore Kazammlar:
Soyleme-<;alma:
1.

Sesi teknigine uygun olarak kullamr.

2.

Eserleri hiz, gurluk ve anlatim terimlerine uygun olarak seslendirir.

3.

istiklal Marsi'm nefes yerlerine dikkat ederek soyler,

4.

Kanon seslendirmeye istekli olur.
13

5.

Mnzikte desifre yapar.

6.

iki sesli eserleri seslendirir.

7.

Major-minor tonalitelerden olusan eserler seslendirir.

8.

Ulkemiz muzik tiirlerinden omekler seslendirir.

9.

Dunyanm farkh bclgelerindeki muzik eserlerinden omekler seslendirir.

10.

Turk muzigine ait makamsal eserleri seslendirir.
Dinleme:

1.

Sesin temel ozelliklerini aciklar

2.

Dinledigi eserlerde hiz, gurluk ve anlanm terimlerini fark eder.

3.

Uluslararasi sanat muzigi tttr-bicimlerini dinlemeye istekli olur.

4.

Dunyanm farkh bclgelerindeki mi.izikleri tamr.
Miiziksel Alg; ve Bilgilenme:

1.

Muzikte kullamlan anahtarlan tamr.

2.

Basit olculeri kavrar.

3.

ikili ve ii9li.i yatay araligi tamr.

4.

ikili ve i.i9li.i dikey arahgi tamr,

5.

iki diyezli ve iki bemollu major-minor tonaliteleri tarur.

6.

Turk muzigi ses sistemini tamr.

7.

Turk muzigi usullerinin vuruslanm tamr,

8.

iki ve ii<; bolumlu bicimleri ayirt eder.
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Miizik Kiiltiirii:
1.

Mtizikte ilk Cag, Orta <;ag ve Ronesans dcnemlerinin genel ozelliklerini

aciklar.
2.

Ti.irk muzigi tarihi hazirhk doneminin genel ozelliklerine omek verir.

3.

Ulkemizdeki muzikleri tiirlerine gore smiflandmr,

4.

Ti.irk halk muziginin genel ozelllklerini aciklar.

5.

Turk sanat muzigi bicimlerini (form) tamr.

6.

Milli bilinc kazandiran marslan tamr.

7.

Atatiirk'iin giizel sanatlara ve giizel sanatlar icinde muzige verdigi oneme

sczlerinden omekler sunar.
8.

Atatiirk'iin muzik gorusleri dogrultusunda yapilan cahsmalan ve saglanan

gelismeleri tamr.
Miiziksel Yarancihk:
1.

Yatay arahklardan ezgi olusturur,

2.

Ritim-ezgi calgisi yoktur.

3.

Dagarcigmdaki basit olculerde yazilrms eserlere uygun ritim e~Hgi olusturur.

4.

Ti.irk halk muziginin yasanmis oykulerini canlandmr (MEB, 2009).
KKTC'de

Ortaogretim'de

muzik dersi, TC Milli Egitim Bakanligi

Ortaogretim Mudurlugu'nun 2009 yilmda yayimladigi muzik ogretim programma
bagh kalarak 9, 10, 11 ve 12.smiflarda secmeli ders olarak okutulmaktadir (KKTC
Milli Egitim Bakanhgi Talim Terbiye Dairesi, 2015-2016 Ogretim Y1h Ortaokul,
Genel Lise, Fen Lisesi, Resmi-Ozel Kolej ve Anadolu Liseleri Haftahk Ders
Dagihmi: 2015).
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2.1.7. Miizik Egitiminde Tutum
Gecmisten gilnfuniize kadar tutum kavrami ile ilgili bircok tamm yapilmistir.
Tutumun, bireyin ogrenmeyle kazamlan, davramslanna yon veren karar verme
surecinde taraf olmaya neden olan bir olgu oldugunu soyleyebiliriz.
Tutumun kelime anlamma bakacak olursak, 19. yy'da bilimsel olarak
incelenmeye baslannns olan tutum, Latince kokeninde "harekete hazir" anlamma
gelmektedir (Arkonac, 2001: s.158).

Tutum icin yapilan tammlarda, Cuceloglu

(1991: s.84) "bireyin kendi dunyasmm bir yonnyle ilgili giidiilenme, algilama, cosku
ve tamma sureclerinin devamh bir orgutlenmesidir. Tutumlar organize olmus uzun
sureli duygu, inane ve davrams egilimleridir. Bu egilimler diger insanlan, gruplan,
fikirleri, iilkenin diger yorelerin ya da nesneleri konu edinir" der. Inceoglu (2000:
s.5)'na gore tutum, bireyin kendine ya da cevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal
olgu ya da olaya karsi deneyim, giidiilenim ve bilgilerine dayanarak orgutledigi
zihinsel, duygusal ve davramssal bir tepki on egilimidir. Bir baska tammda ise
tutum, bireyin dusunce, duygu ve davramslanm birbirleriyle uyumlu kilarak etkiler.
Bu ii9 oge, yerle~mi~gii9lii tutumlarda tam olarak bulunur. Zayif tutumlarda ozellikle
davranissal oge 90k zayif olabilir (Kag1t91ba~1,1999: s.104). Tutumu olusturan bu
ogeler bilissel, duyussal ve davramssal oge olarak adlandmhr.

Bunlar arasmda

genellikle i9 tutarhhk oldugu varsayilarak, buna gore bireyin bir konu ile ilgili
bildikleri o konuya olumlu bakmasmi gerektiriyorsa (bilissel oge), birey o konuya
iliskin olumludur ( duyussal oge).

Bunu sozleri ya da davramslan ile gosterir

(davramssal oge) (Inceoglu, 2000: s.8).
Bireyin bilgilerine dayanarak orgutledigi zihinsel, duygusal ve davramssal
bir tepki on egilimi olan tutumun, kuskusuz egitim icin onemi yadsmamaz. lnceel
(2011: s.64) egitimde tutumun onemine su sekilde vurgu yapmaktadir; "egitimde
basanyi etkileyen degiskenlerden biri de ogrencinin konu, okul, ogretmen gibi
ogelere olan tutumudur. Ogrencinin bu ogelere yonelik tutumlarmm olumlu ya da
olumsuz olmasi basansun etkileyecektir". Bu tammlar isigmda muzik egitiminde
ogrencinin muzik dersine yonelik olumlu tutum gelistirmesinin akademik basansma
olumlu etki edecegi dusunulmektedir.
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Muzik egitimine yonelik ogrencilerin tutumlan daha onceki muzik yasantilan
ve ailelerinin muzige karsi tutumlan ile yakmdan ilgili olduguna, yapilan bircok

bilimsel arastirmada yer verilmistir,
Oztopalan (2007: s.32-35) "miizik dersine yonelik ogrencilerin tutumlan
ailelerin muzige ve muzik dersine yonelik tutumlanyla 90k yakmdan iliskilidir, Aym
zamanda ogrencilerin gecmisteki
Ogrencilerin gecmiste

okul muzik yasannlan

ile de iliskilidir,

muzik dersinden beklentilerinin karsilanmamasi, muzik

ogretmenlerini sevememeleri, muzik becerilerini kazanamamalan, uygulamah
smavlarda basanh olamadiklanndan onurlannm zedelenmesi muzige ve muzik
dersine karsi olumsuz tutum gelistirmeleri belki de ailelerinin tutumlanndan
etkilenmelerinden daha 90k etken olabilmektedir. Ancak ogrencilerin muzige ve
muzik dersine karsi gelistirdikleri olumsuz tutumlan degistirmek olanakhdir,
Olumsuz etkiler bile olsa ogrenciler icin muzigin ilgi ceken bir alan oldugu
bilinmektedir" diyerek, muzik dersine karsi ogrencilerin tutum belirlemede etki eden
faktorlere dikkat cekmektedir.

Ogrencilerin mtizik dersine karsi olumlu tutum

gelistirmeleri icin muzik egitiminin niteligini arttirmak, uygulamaya yonelik
aktivitelere sikhkla yer verici egitim programlanm yurtlrluge koymanm yerinde
olabilecegini soylemek miimkiindiir. Oztopalan (2007: s.36-37) da ogrencilerin
ilgilerini cekecek, muzik dersine yonelik olumlu tutumlar gelistirmenin, muzik
egitimi yasantilanmn niteligi arttmlarak gerceklesebilecegini, ogrencileri basanh

kilarak basanh olduklan duygusunu verebilecek muzik egitimi uygulanmasmm,
muzik dersine karsi olumlu tutumlann gelistirilmesinde

etken olabilecegini

soylemektedir.
Muzik derslerinin teorik bilgi agirhkh olmaktan 90k muzik etkinligi agirhkh
islenmesi de ogrencilerin olumlu tutum gelistirmesinde etken olabilir. Boylelikle
ogrencide farkh diizeylerde olan muzik potansiyelinin aciga crkanlarak gelistirilmesi
ve muzikten doyum saglanmasi acismdan onemlidir (Inceel, 2011: s.66). Muzik
alamnda yapilan tutum arastirmalannm, sosyal ve psikolojik tutum arastirmalan ile
aym doneme rastladigmi ve donemin 1930'lu yillara rastladigim gcrmekteyiz. Bu
calismalar muzige yonelik tutumlarda ogrencilerin cesitli degiskenleri arasmdaki
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iliskileri incelemekte, yontem ve bulgular acismdan gtmumuz arastirmalanna 1~1k
tutmaktadir (lnceel, 2011: s.66-67).
2.1.8. Miizik Egitiminde Akademik Basarr
Basan, insanm mi.ikemmellik standardma ulasip, bu standartlan asmayi
amaclamasidir,

insan ihtiyaclan kapsammda yer alan basan diirti.isii davramsi

etkiler, basan gereksinimi yuksek olan bireyler yaptiklan ise daha dikkat ederler ve
herkesten daha iyi yapmaya cahsirlar (Cuceloglu, 1991: s.251-254). Basan, uyumlu
ve doyumlu yasamaktir,

Birey icin anlamh amaclann, yapilmis olan gunluk

programlarla adim adim gerceklesmesidir (Suner; 2000: s.32). Basanh bireyler,
problemi nasil cozeccklcrine bakmaktadirlar, Nedenleri kendi dislannda degil, kendi
iclerinde ararlar ve sonucu degistiremeyecekleri durumlan kabul edip, problemi
c;ozecek yeni altematif yollara yonelirler (Suner, 2000: s.32).
Akademik basannm

aciklamasmda basannm

ne oldugu ile iliskili

aciklamalara asagida yer verilmistir.
Egitimde

basan

denildiginde

genellikle

okulda

okutulan

derslerde

ogretmenlerce takdir edilen puanlarla, test puanlanyla ya da her ikisi ile birden
belirlenen

veya

kazamlan

bilgilerin

ifadesi

olan

"

Akademik

Basan"

kastedilmektedir (Topoglu , Erden, 2012: s.31)
inceel (2011: s.68) yapugi arastirmada Parelius ve Parelius (1987) basandaki
farkhhgm genellikle alman notlardaki farkhhkla bagdastmldigim ve bu notlarm
egitimsel olarak adlandmldigma vurgu yapildigmi, egitimde basanyi etkileyen
bashca faktorlerden birinin ogrenci tutum ve degerleri oldugunu belirtmistir.
Bu aciklamalar dogrultusunda, akademik basanyi muzik egitimi sureci
sonunda ogrenci basansim

notla ifade etme olarak tammlamak gerektigi

dusunulmektedir.
2.1.8.1. Akademik Basan ile Tutumlar Arasmdaki ili~ki
Egitimde basanyi etkileyen bircok faktor oldugunu bunlarm aile, okul ve
yasamlan cevre oldugunu scylenilebilir.
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Oztopalan (2007: s.34) da egitimde basanyi etkileyen pek 90k faktor
oldugunu, bunlar arasmda ogrencinin okula, ogretmene, derse karsi tutumlan ve
ogretmenin ogrencilere yonelik tutumlan sayilabilecegini, dogal olarak tutumlann
olumlu olmasmm, ogrencilerin basansim

da olumlu yonde etkileyecegini

vurgulamistir.
Egitim acismdan "basan", ogrencinin mufredat cercevesinde belirlenmis
hedeflere varmasidir.

Bunun icin okul idarelerinin, miifredatm en iyi sekilde

uygulanmasnu saglama, uygun arac-gerecleri temin etme, ogretmenlerin belirli
hizmet ici egitim almalanm saglama ve en son teknolojik olanaklardan yararlandirma
konusunda ogrencilerin basansnu arttmnak icin cahsiyor olmalan, egitimde
akademik basanyi arttirmada yeterli olmayabilir.
Can (1992); Jersild (1983); Bloom (1979)'a gore, ogrenci basansmda etkili
olan 90k sayida faktor vardir, Bunlardan bazilan, ogrencinin zihinsel kapasitesi,
duyussal ozellikleri, ogretim hizmetinin niteligi, ogrencinin sosyo-ekonomik
durumu, ogretme niteligi, simf ya da okul kosullan olarak siralanabilir (Kirkiz ,2010:
s.56). Parelius ve Parelius (1987), egitsel basandaki farkhhgm genellikle alman
notlardaki farkhhkla bagdastmldigim ve bu notlann egitimsel olarak adlandmldigmi
vurgulamaktadirlar. Egitimde basanyi etkileyen bashca faktorlerden birinin ogrenci
tutum ve degerleri oldugunu belirtmislerdir ( lnceel, 2011: s.68). Buna paralel olarak
Bloom (1998) da ogrenci basansmm not ya da puan gibi sayisal gosterge ile
belirlendigine isaret etmektedir. Bu aciklamalar dogrultusunda, akademik basan
egitim siireci sonunda ogrenci basansmm notla ifade edilmis hali olarak
tammlanabilir (A~91, 2004: s.38).
Yukanda yer alan aciklamalar isigmda, ogrenci basansmi etkileyen pek 90k
faktor oldugunu, bunlarm ogrencinin zihinsel kapasitesi, ogrencinin sosyo-ekonomik
durumu, ogrencinin derse karsi tutumu, ogretme niteligi ve ogrenilen simf kosullan
oldugunu soylemek gerekir.
Yapilan arastirmalarda ogrencinin herhangi bir derse karsi olumsuz bir tutum
gelistirmesinin dersteki basanyi etkiledigine dair vurgu yapilmaktadir,
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Ogrenci herhangi bir derse karsi olumsuz bir tutum gelistirdigi zaman derse
girmek, .odevini yapmak istemeyip, derse katilmamak icin bahaneler arayabilir.
Severek, olumlu tutumlar besleyerek islenen bir derste, ogrencilerin, ogretmenin
tutumundan etkilenmesi ve o derste basanh olmasi beklenir.

Sevdigi bir derste

ogretmenin basanh olmasi kadar dogal bir olay yoktur, ogretmenin basansi da
ogrencinin basansidir

supheslz (Oral, 2004: s.90; Oztopalan, 2007: s.36).

Ogretmenin ogrenciye yonelik tutumlan basanyi etkileyen bir faktor olarak
gorulmektedir. Ogretmenlerin basanli bir ogrenci ile basansiz bir ogrenciye yonelik
tutumlan arasmda farkhliklar bulunmaktadir, Bu farkhhk basanh ogrenciye karsi
daha pozitif bir bakis a91s1 ve daha olumlu bir yaklasim olarak kendini gosterirken,
basansiz bir ogrenci icin de bunun tersi bir durum soz konusudur. Ogretmenin
ogrenciye yonelik bu tarzdaki olumsuz tutumlanmn, ogrencinin dersine yonelik
olumlu ya da olumsuz tutum gelistirmesi uzerinde etkili olmaktadir ( Bloom, 1998:
s.131-133; A~91, 2004: s.38; Oztopalan, 2007: s.35).
Basanyi etkileyen diger bir faktorun ogrencinin kendisine iliskin algilan
oldugundan bahsedecek olursak, bir ogrencinin bir ogrenme unitesi ya da derse
iliskin elde ettigi basanlar ve bu basanlara ilgili algilar zaman icinde birikerek
kararhhk kazamr. Bu da ogrencinin, aym turden olan sonraki ogrenme iinitelerine ve
derse yonelik kendine olan gtrvenini arttiracaktrr. Basansiz ogrenme yasantilannda
da muhtemelen bu durumun tersi olacaktir. Dolayisiyla ogrencinin kendisine iliskin
basan ya da basansizhk algilan da akademik basanyi etkileyecektir ( Bloom, 1998:
s.173; A~91, 2004: s.38; Oztopalan, 2007: s.35). Ogrencinin daha onceki donemlere
ait ogrenmeleri de basanyi etkileyen faktorler arasmdadir. Yani ogrencinin, aym
derse iliskin gecmisteki ogrenme deneyimleri ona yeterli bilgi birikimini
kazandirdiysa, mevcut duruma iliskin basan gostergelerinin de olumlu olmasi
beklenir ( Bloom, 1998: s.153-162; Oztopalan, 2007: s.36).
Yukandaki aciklamalar rsigmda tutumun akademik basan uzerinde onemli
etkisi olabileceginden yola cikarak, ogrenci bir derse yonelik olumlu bir tutum
gelistirmisse o derse iliskin basansmm da yuksek olabilecegi dusunulmektedir.
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2.2. ilgili Arastirmalar
2.2.1. Tiirkiye'de Yapilan Arastirmalar
Bu bolumde bu arastirma ile ilgili oldugu gorulen, muzik egitimi ilgili
arastirmalara ozet olarak yer verilmektedir. Uyan (2012) "Ozengen Miizik Egitimi
Alana ve Almayan ilkogretim 6. Smif Ogrencilerinin Akademik Basarilarmm
ve Okula Ydnelik Tutumlarmm Ineelenmesl" konulu doktora tezi cahsmasmda,
6. smif ogrencileri arastrrmanm evrenini olusturmustur, Omeklemini ise Ankara i1i
icinde bulunan 8 okulda bulunan 6. Simf ogrencileri olusturmustur. Bulgularda,
ozengen muzik egitimi ahp almama durumunun, annenin babamn egitim durumu ve
ailenin gelir durumuna gore anlamh farkhhk gosterdigi saptanrmstir.

Ozengen

muzik egitimi alan ogrencilerin akademik basanlan ve okula yonelik tutumlan,
egitim aldiklan muzik dahna, egitim aldiklan sureye ve ders saatine gore anlamh
farkhhk gosterdigi saptanrms olup, genel olarak bakildigmda ise, ozengen muzik
egitimi alan ve almayan ogrencilerin akademik basanlan ve okula yonelik tutumlan
arasmda anlamh derecede farkhhk oldugu bulgulanna vanlmistir. Buna gore
ozengen muzik egitimi alan ogrencilerin almayanlara gore, akademik basanlannm
daha yuksek, okula yonelik tutumlanmn ise daha olumlu oldugu saptanrmstir.
Vans ve Cesur (2012) "Ortaogretim
Iliskin

Tutumlari

yaymladiklan

ile

Akademik

makalede, yaptiklan

Ogrencilerinin

Basanlarr

Arasmdaki

Miizik Dersine
ili~ki"

isimli

arastirma sonucunda, muzik dersi alan

ogrencilerin derse yonelik tutumlarmm orta diizeyde, dersin icerigi ile ilgili
akademik basanlanmn ise oldukca dusuk duzeyde oldugu;
yukseldikce basan puanlarmm kismen du~tugu gorulmustur.

tutum puanlan
Ogrencilerin, dersi

gonullu ve zorunlu secme durumlarma gore muzik dersine ait tutum puan
ortalamalanmn anlamh bir farkhhk gosterdigi, akademik basan puan ortalamalarmm
anlamh bir farkhhk gostermedigi saptanrmstir.
Oztopalan ( 2007) "ilkogretim

Diizeyindeki Ozel Okullar ile Devlet

Okullarmm 6, 7 ve 8. Sunf Ogrencilerinin Miizik Dersine Iliskin Tutumlari ile
Akademik

Basarilarr

Arasmdaki

ili~ki" isimli yuksek lisans tez cahsmasi

sonucunda, izmir Buca ilcesi ilkogretim duzeyi ozel ve devlet okullarmm 6,7 ve 8.
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simf ogrencilerinin
turune

muzik dersine iliskin tutumlan, ogrencilerin okuduklan okul

onemli farkhhklar

gore

saptanmisnr.

llkogretim

duzeyindeki

devlet

okullarmda okuyan ogrencilerin muzik dersine yonelik tutumlannm ozel okullarda
okuyan ogrencilerin

muzik dersine yonelik tutumlanna

oranla onernli dtizeyde

yuksek 91kt1g1 belirlenmistir,

Aynca ogrencilerin muzik dersine iliskin tutumlan ile ogrencilerin bu derse
iliskin birinci donem notlan arasmda, not ortalamasi 1 (gecer) olan ogrenciler ile not
ortalamasi 4 (iyi) ve 5 (pekiyi) olan ogrenciler arasmda bir farkhlasmamn
belirlenmistir,

oldugu

Not ortalamasi 2 (gecer) olan ogrenciler ile not ortalamasi 4( iyi) ve 5

(pekiyi) olan ogrenciler arasmda bir farkhlasma oldugu gorulmustur.

Birinci donem

notlan bes olan ogrencilerin muzik dersine iliskin tutumlannm diger not gruplarma
gore daha olumlu oldugu, buna gore ogrencilerin not ortalamalan yukseldikce derse
iliskin tutumlanmn olumlu oldugu saptanrmstir.

Inceel
Tutumlari

(2011) "ilkogretim

Ogrencilerinin

Miizik

Dersine

Iliskin

ile Turkee ve Miizik Dersleri Akademik Basarilarr Arasmdaki

Iliskinfn Incelenmesi" konulu yuksek lisans tez cahsmasmda, muzik dersine iliskin
tutumun cinsiyete gore kiz ogrencilerin puamn, erkek ogrencilerin puanmdan daha
yilksek oldugu sonucuna vanlrrustir.
muzik dersine iliskin tutumlanm

Ailenin ekonomik durumunun

etkilemedigi,

olmasmm anlamh bir farkhhk gostermedigi
tutumlan,

ogrencilerin

ogrencinin bir enstrumana

saptanmisnr.

sahip

Muzik dersine iliskin

okul dismda muzikle ilgilenme durumu degiskenine

gore anlamh bir

farkhhk gosterdigi sonucuna vanlmis, okul dismda muzikle ilgilenen ogrencilerin
puanlarmm daha yuksek oldugu saptanrmstir. Muzik dersine iliskin tutumun, muzik
dersi notlan bakimmdan, istatiksel acidan anlamh farklihk gosterdigi saptanrmstir.
Muzik dersine iliskin tutumun Turkce dersi notlan degiskenine gore istatiksel acidan
anlamh farkhhk

gostermedigi

sonucu elde edilmistir,

6grencilerin

muzik dersi

notlan ile Turkce dersi notlan arasmda istatiksel acidan pozitif yonde anlamh bir

iliski saptanmistir.
Gok (2012) " Miizik Egitiminde SE Modelinin Akademik Basarr, Tutum
ve Kahcihga Etkisi"

konulu doktora tez cahsmasmda,

ilkogretim muzik dersi

ogretim programmm 7. simf mtizik dersinde yer alan " Muzik Dizileri Ogreniyorum''
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konusu ve kazammlan

dogrultusunda

Uy hafta boyunca uygulama

yapilrmstir.

Uygulama surecinde deney grubunda dersler SE modeline gore arastirmaci tarafmdan
gelistirilen

etkinliklerle,

kontrol grubunda

ise llkogretim

2006 Muzik Ogretim

Prograrm Ogretmen Kilavuz Kitabi'nda yer alan ogretim yontem ve teknikleri ile
islenmistir,
ogrencileri

Arastirma

SE Modelinin

sonucunda,

ile 2006 Muzik Ogretim Programi

uygulandigi

Ogretmen

deney

grubu

Kilavuz Kitabi'ndaki

etkinliklerin uygulandigi kontrol grubu ogrencilerinin muzik dersi basanlan, muzik
dersine yonelik tutumlan

ve ogrendiklerini

derecede fark oldugu saptannustrr.

hatirlama diizeyleri arasmda anlamh

Uygulanan test sonuclanna gore SE modelinin

uygulandigi deney grubu ogrencilerinin akademik basan ve hatirlama diizeylerinin
mevcut ogretim ycntemlerinin

kullamldigi kontrol grubu ogrencilerine gore daha

yuksek oldugu sonucuna vanlrmstir,

Aynca arastrrmada, SE modelinin ilkogretim

muzik dersinde ogrencilerin derse yonelik ilgi ve katihmlannda olumlu etki yaratngr
gozlemlenmistir.

2.2.2. Yurt Dismda Yapilan Arasnrmalar
Giomi ( 2004) " U~ Yilhk Piyano Egitiminin Cocuklarm Akademik
Basarilarma,

Okul Performanslarma

ve Ozgiivenlerine Etkisi" (Effects Of

Three Years Of Piano Instruction On Children's Academic Achivement, School
Performance And Self Esteem) isimli arastirmasmda, Uy yil sure ile piyano egitimi
alrms ilkogretim duzeyindeki ogrencilerin akademik basanlannm
durumunu incelemistir.

ve oz saygilannm

Kontrol ve deney grubu olusturarak yaptigi incelemede,

deney grubunda yer alan ogrencilere Uy yd sure ile piyano egitimi verilmis, aynca
her bir ogrenciye
egitiminin,

bir piyano tahsis edilmistir,

ogrencilerin

Arastirma

sonucunda

piyano

oz saygisma olumlu etki yaptigr, okuldaki muzik dersi

notlarma olumlu etki yaptigi, ancak matematik ve dil konusundaki notlarma olumlu
bir etki yapmadigi saptanrmstir.

Schellenberg (2004) "Miizik Derslerinin IQ Yiikseltmesi" (Music Lessons
Enchance IQ) konulu arastirmasmda, ilkogretim diizeyindeki ogrenciler iizerinde
deney ve kontrol grubu olusturulmus, deney grubuna ses ve tuslu calgilar egitimi
verilmis, kontrol grubuna da drama veya baska ozel egitimler verilmistir,

Arastirma

sonunda muzik egitimi alan deney grubundaki ogrencilerin testlerdeki zeka puanlan
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ve buna bagh olarak akademik basanlan, diger kontrol grubundaki ogrencilere gore
daha yilksek cikrmstir.
Rauscher,
Kurslarmm

Dennis, Newcomb

Uzun Ddnem Okul Oncesi Cocuklarda

Gelistirilmesi"
Children's

Show, Levine, Wright,

(Music Tranning

Spatial-Temporal

Causes Long-Term
Reasoning).

konulu

( 1997) "Miizik

Uzay-Sekil

Enhancement

Yeteneginin
Of Preschool

arastrrmalannda,

beyindeki

bilissel yapi ile ilgili modelden yola cikarak, kucttk cocuklann sekil-uzay yetenegini

ve algilama gucunun muzik egitimi ile ilgili oldugu iliskisini arastirdilar. Okul
oncesi cocuklar iizerinde yapilan bu arastirmada, piyano egitimi alan cocuklar,
bilgisayar egitimi alan cocuklar ve diger dallarda egitim alan cocuklar, arastirmanm
omeklem grubunu olusturmustur,

Arastirma sonucunda, uygulanan on-test son

testlerden sonra piyano egitimi alan cocuklann sekil-uzay yeteneginin diger gruplara
gore onemli ol9iide ynksek oldugu saptanmisnr.
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BOLUMIII
YONTEM

3.1. Arastirmanm Modeli

Arastirma, muzik egitiminin ogrencilerin akademik basanlan ile olan
iliskisini tespit etmek amaciyla betimsel olarak tasarlanmis ve tarama modeli
kullamlrms nicel bir arastirmadir.

"Betimsel arastirmalar, verilen durumu

olabildigince tam ve dikkatli bir sekilde tammlar. Egitim alanmdaki arastirmada, en
yaygm betimsel yontem tarama cahsmasidir.

Cunku arastirmacilar bireylerin,

gruplann ya da (bazen) fiziksel ortamlarm (okul gibi) ozelliklerini (yetenekler,
tercihler, davraruslar vb.) ozetler" (Bi.iyi.iktiirk, Cakmak, Akgi.in, Karadeniz, Demirel,
2012: s.22). "Tarama modeli, 90k sayida elemandan olusan bir evrende, evren
hakkmda genel bir yargiya varmak amaci ile evrenin ti.imi.i ya da ondan almacak bir
grup, omek ya da orneklem i.izerinde yapilan tarama di.izenlemeleridir" (Karasar,
2011: s. 79).

"Gercekligi arastirmacidan bagimsiz goren, kendi dismda olan

gercekligin de nesnel olarak gozlemlenip, ol9i.ili.ip analiz edilecegini kabul eden
pozitivist goril~ nicel arastirmalan tammlamaktadir" (Buynkturk, Cakmak, Akgi.in,
Karadeniz, Demirel, 2012: s.12).

3.2. Evren ve Orneklem
Arastirmanm evrenini KKTC Milli Egitim Bakanhgi'na bagh liselerde 20142015 Ogretim Yih'nda 9. smif olan, 2015-2016 Ogretim Yili'nda 10. sunfta ogrenim
goren ogrenciler olusturmaktadir.
Arasnrma evrenini tamamma ulasilmasi zaman, maliyet ve kontrol bakimdan
guc olacagmdan dolayi arastirmada cahsma grubunu temsil edecek sekilde orneklem
secmek icin Tabakah Rasgele Omekleme yontemi kullamlrmsnr. Tabakali Rastgele
Omekleme yontemi; "Evren her bir evren birimi ve yalmz bir tabakaya ait olacak ve
hicbir evren birimi acikta kalmayacak; tabaka ici degisim olabildigince kucuk
(homojen), tabakalar arasi degisim oldukca bi.iyi.ik (heterojen) kalacak sekilde alt
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gruplara bolunerek omeklemin her bir tabakadan ayn ayn ve birbirinden bagimsiz
olarak cekildigi omekleme yontemine tabakah ornekleme adi verilir" (Buyukozturk,
Cakmak, Akgun, Karadeniz, Demirel, 2012: s.86). incelenen degisken evrendeki
deneklerin herhangi bir ozelligine gore degiskenlik gosteriyorsa (yas, cinsiyet, sosyoekonomik, kultnrel ozellikler vb.) basvurulan yontem tabakah rastgele omekleme
yontemidir (MEB, 2011: s.15). Ogrenci sayilan ilcelere gore tabakalanmis ve tabaka
agtrhklanna

gore orantih omeklem sayisr hesaplanrmstir. Daha sonra ise

tabakalardan Basit Rasgele Omekleme yontemi ile secim yapilmistrr. Buna gore
asagida detaylan verilen KKTC'de kurulu klasik liselerde ogrenim goren 1076
10. 'ncu smif ogrencisinden %95 guven arahgi ve %5 omekleme hatasi ile 283
ogrenci ile goru~ulmesi yeterli oldugu halde arastirmanm guvenilirliginin artmasi
acismdan toplam 355 ogrenci ile goru~ulmu~tilr.Boylece arastirmadaki omekleme
hatasi %4,2'ye dustlrtllmttstur.
Orneklem sayisr ;
N: Cahsma evrenindeki kisi sayisi
n.Ornekleme ahnacak birey sayisi
p:incelenen olaym gorulu~ sikhgi (gerceklesme olasihgi)
q:incelenen olaym gorulmeyis sikhgr (gerceklesmeme olasthgi)
t:Belirli bir anlamhhk duzeyinde, z tablosuna gore bulunan teorik deger
d:Olaym gorulu~ sikhgma gore kabul edilen omekleme hatasidir.
n=-------

N*t2p*q

(N-l)d2 +t2 * p*q

n=

1076 * (1.96)2
(1075)(0.05)2

* 0.50 * 0.50
=~3
+ (l.96)2 * 0.50 * 0.50
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Tablo 3.1. Bolgelere Gore Orneklem

Sayisr

Lefkosa

217

0,20

57

Magus a

290

0,27

76

Girne

264

0,25

69

Guzelyurt

124

0,12

33

iskele

181

0,17

48

1076

1,00

283

Toplam

*Kaynak;

KKTC Milli Egitim Bakanligt

Tablo 3.1.'de gortildiigii uzere; KKTC Milli Egitim Bakanhgi'na bagli
liselerde ogrenim goren 1076 kisiden olusan 10. smif ogrencisinden 283 ogrenci
omeklem grubu olarak secilmistir,
3.3. Veri Toplama Araelarr
Bu arastirmada veri toplama araci olarak soru formu kullamlrmstir. Veri
toplama araci olarak soru formu kullamlmasmm nedeni, diger veri toplama
tekniklerine (gorti~, gozlem) gore farkli bolgelerden 90k daha buyuk gruplara hizla
uygulama olanagmm olmasi ve maliyetinin daha dusuk olmasi gibi avantajlarmm
olmasmdan kaynaklanmaktadir. iki bolumden olusan soru formunun birinci
bolumunde kisisel bilgiler, ikinci bolumunde ise Ortaogretim Duzeyi Muzik Dersine
Yonelik Tutum Ol9egi yer almaktadir (Ek 3: s.59).
3.3.1. Kisisel Bilgi Formu
Arastirmaci tarafmdan hazirlanan kisisel bilgi formu iceriginde arastirmaya
dahil edilen ogrencilerin yas, cinsiyet gibi tamtici ozelliklerini, ailelerinin gelir
durumlanm kendi ifadelerine gore akademik basan durumlanm ve okul disinda
muzikle ilgilenme durumlanm saptamaya yonelik sorular yer almaktadir (Ek 2: s.57)
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3.3.2. Ortaogretim

Diizeyi Miizik Dersine Ydnelik Tutum Ol~egi

Soru formunun ikinci bolumunde Vans ve Cesur (2012) tarafmdan gelistirilen
Ortaogretim

Duzeyi

Muzik

Dersine

Yonelik

Tutum Ol<;egi kullamlrmstir

(Ek 3: s.59).
Olcek S'li likert tipte hazirlanrms olup 11 olumlu ve 7 olumsuz olmak uzere

toplam 18 maddeden olusmaktadir. Ortaogretim Duzeyi Muzik Dersine Yonelik
Tutum Oh;egi besli derecelendirmeli likert tipi bir olcektir ve olumsuz maddeler
tersinden puanlanmaktadir. Puan arahgi 18-90 olan olcekte alman puanm yuksekligi
muzik dersine yonelik olumlu tutumun yuksekligiyle dogru orantihdir. Diger bir
deyisle puan dustukce olumsuz tutum yiikselmektedir. Olcek kapsammda yer alan

maddelerin tamammm bir butun olarak olcegin butunti ile olculmek istenen ozelligi
ol<;iip olcmedigine iliskin bilgi veren Cronbach Alfa guvenirlik katsayisi olcegin
butunu icin 0,80'dir. Eide edilen bu katsayi olcegin butunu icin iyi duzeyde olup
olcegin i<; tutarhhk guvenirligine sahip oldugunu gcstermektedir.

Vans

ve Cesur (2012) tarafmdan gecerlilik-guvenilirlik kapsammda

gerceklestirilmis olan faktor analizi, Cronbach Alfa ve madde toplam korelasyonu
testleri neticesinde; olumsuz tutum, olumlu tutum ve farkmdahk olmak uzere 3 alt
boyut icerdigi ve hesaplanan Cronbach Alfa degerlerine gore guvenilir oldugu kabul
edilmistir.

Arastirmaci tarafmdan yapilan guvenilirlik testi sonuclanna gore olcekte yer
alan olumsuz alt boyutuna iliskin Cronbach Alfa degerinin 0,72, olumlu tutuma
iliskin Cronbach Alfa degerinin 0,78 farkmdahk alt boyutuna iliskin Cronbach Alfa

degerinin 0,74 oldugu saptanmistir, Olcek geneline iliskin Cronbach Alfa degeri ise
0,85'dir. Buna gore olcegin guvenilir oldugu kabul edilmistir.
3.4. Verilerin Toplanmasi
Veri toplama aracr olan soru formu, ii<; alan uzmanmm gorusleri almdiktan
sonra uygulamaya hazir hale getirilmis, cahsma evreninde yer alan ogrencilere
uygulanabilmesi icin, KKTC Milli Egitim Bakanhgi'na basvurularak, gerekli izin
onayi almnustir (Ek 4: s.60).
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Anketin

dagitihp

toplanmasi

sirasmda

tum

ortaogretim

arastirmaci tarafmdan gidilerek, mudurluge bakanhktan

kurumlarma

ahnan izin onay belgesi

sunulmus, anketin amaci ve yamtlanmasmda dikkat edilecek konular ile ilgili bilgiler
verilmistir, Ardmdan olcek uygulanmistir.

Ogrenciler
baslamadan

once

kendilerine

verilen

veri

arastirmaci

tarafmdan

toplama

araclanm

arastirmanm

amaclan

yamtlamaya
ve

anketlerin

yamtlanmasi konusunda bilgilendirilmislerdir,

3.5. Verilerin Analizi
Anket yoluyla elde edilen veriler, bilgisayar ortamma aktanldiktan

sonra

toplanan verilere hatalardan anndirma islemi uygulanmistir.
Verilerin

istatistiksel

9oziimlemesinde

Statistical Package for the Social

Sciences (SPSS) 21.0 for Windows Evalution versiyonu kullamlrmstir.
istatistiksel
amaciyla

9oziimlemelerde

veri setinin normal

kullamlacak

dagihm

gosterip

hipotez

testlerini

gostermedigini

belirlemek

incelemek

icin

normallik testlerinden Kolmogrov-Smimov

testi uygulanrms, Q-Q plot ve veri setine

iliskin

goz onunde

carpikhk

ve basikhk

degerleri

bulundurulmustur,

sonucunda veri setinin normal dagihma uydugu tespit edilmis ve

Bunun

varyanslannda

homojen olmasmdan dolayi istatistiksel coznmlemelerde parametrik hipotez testleri
kullarulmistir.
Arastirmaya katilan ogrencileri demografik ozelliklerinin ( cinsiyet, yas grubu,
vb.) belirlenmesinde

frekans

tablolan

kullamlmistrr.

Ogrencilerin

Ortaogretim

Duzeyi Muzik Dersine Yonelik Tutum Ol9egi vermis olduklan yamtlan tespit etmek
icin alt olcekler bazmda her soruya vermis olduklan puanlar icin frekans tablolan ve
alt olceklere iliskin ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum degerleri
iceren tammlayici istatistikler verilmistir,
Ogrencilerin 9. simfta muzik dersi alma durumlanna
ozelliklerine

gore Ortaogretim

ve sosyo-demografik

Duzeyi Muzik Dersine Yonelik Tutum Olcegine

vermis olduklan yamtlann karsilastmlmasmda

parametrik hipotez testleri olan t testi

(Stundet t test) ve Varyans Analizi (ANOVA) kullanilmistir,
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Varyans Analizi

sonuclan dogrultusunda

ortalamalar arasi fark bulunmasi durumunda farkm hangi

degiskenlerden kaynaklandigim bulmak amaciyla ikili karsilastmnalarda
yontemi Tukey testi kullamlmistrr.
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ileri analiz

BOLUMIV
BULGULARveYORUM
Tablo 4.1. Ogrencilerin Tamncr Ozelliklerinin Dagrlnm
Alan

Almayan

Toplam

n

%

n

%

n

%

Klz

71

49,65

133

62,74

204

57,46

Erkek

72

50,35

79

37,26

151

42,54

15 yas

49

34,27

88

41,51

137

38,59

16 yas

71

49,65

108

50,94

179

50,42

17 yas

23

16,08

16

7,55

39

10,99

Sosyal Bilimler

64

44,76

48

22,64

112

31,55

Turkce-Matematik

43

30,07

47

22,17

90

25,35

Fen Bilimleri

32

22,38

112

52,83

144

40,56

Dil

4

2,80

5

2,36

9

2,54

Desteklenmelidir

18

12,59

11

5,19

29

8,17

Gecer

18

12,59

20

9,43

38

10,70

Orta

45

31,47

50

23,58

95

26,76

iyi

49

34,27

96

45,28

145

40,85

Pekiyi

13

9,09

35

16,51

48

13,52

Gelir giderden az

15

10,49

26

12,26

41

11,55

Gelir gider denk

107

74,83

161

75,94

268

75,49

Gelir giderden fazla

21

14,69

25

11,79

46

12,96

Toplam

143

100,00

212

100,00

355

100,00

Cinsiyet

Ya~

Bdlttm

Genel not ortalamasi

Gelir durumu

Tablo 4.1.de arastirma kapsamma ahnan ogrencilerin tamtici ozelliklerine
gore dagihrm verilmistir.
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Tab lo 4.1. incelendiginde arastirmaya dahil edilen 9. smifta muzik dersi alan
ogrencilerin %49,65'i kiz ve %50,35'i erkektir. Dokuzuncu suufta muzik dersi alan
ogrencilerin %34,27'si 15 yasmda, %49,65'i 16 yasmda ve %16,08'i 17 yasmdadir.
Bu ogrencilerin %44,76's1 sosyal bilimler, %30,07'si Turkce-matematik,
fen bilimleri alanmda ogrenim gormekte olup, %12,59'unun
gecer , %31,47'sinin

orta, %34,27'sinin

genel not ortalamasi

iyi ve %9,09'unun pekiyidir. Muzik dersi

alan ogrencilerin gelir durumlan incelendiginde,
giderlerden az, %74,83'iiniin

%22,38'i

% 10,49'unun ailelerinin gelirleri

gelir ve giderleri denk ve %14,69'unun

gelirlerinin

giderlerinden fazla oldugu gorulmektedir.
Dokuzuncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin ise %62,74'iiniin kiz ve
%37,26'smm
%7,55'inin

erkek oldugu, %41,51 'inin 15 yasmda, %50,94'iiniin
17 yasmda

almayan ogrencilerin
%52,83'ii

oldugu gorulmektedir.
%22,64'ii

Dokuzuncu

sosyal bilimler,

16 yasmda ve

smifta muzik dersi

%22,17'si

Turkce-matematik,

fen bilimleri alamnda ogrenim gormekte olup, %10,70'inin

genel not

ortalamasi gecer , %26,76'smm orta, %40,85'inin iyi ve %13,52'sinin pekiyi oldugu
gozlemlenmistir. Dokuzuncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin %12,26'smm
ailelerinin

gelirleri

giderlerden

az, %75,94'iiniin

gelir ve giderleri

denk ve

%11,79'unun gelirlerinin giderlerinden fazladir,

Anne egitim durumu
lilll

Alan

lilll

Almayan

47,ssSO,OO

6,29 ~1
llkogretlrn

Lise

Li sans

3.50 2.83
Lisansi.lsti.l

Sekil I. Ogrencilerin Anne Egitim Durumlanmn Dagihmi

Sekil I.' de verilen ogrencilerin annelerinin egitim durumlarmm dagihmi
incelendiginde, 9. simfta muzik dersi alan ogrencilerin %42,66'smm annelerinin
ilkogretim, %47,55'inin lise ve %6,29'unun lisans mezunu oldugu, dokuzuncu suufta
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muzik dersi almayan ogrencilerin %37,26'smm annelerinin ilkogretim, %50,00'sinin
lise ve %9,91 'inin lisans mezunu oldugu saptanrmstir.

Baba egitim durumu
li!ll! Alan

llkogretlm

Lise

III Almayan

Lisans

LisansOstO

Sekil II. Ogrcncilcrin Baba Egitim Durumlannm Dagihrm

Ogrencilerin babalarmm egitim durumlanmn dagilmn Sekil II.' de verilmis
olup, dokuzuncu

simfta muzik dersi alan ogrencilerin

%33,57'sinin

babalarmm

ilkogretim mezunu, %47,55'inin lise ve %11,19'unun lisans mezunu oldugu, muzik
dersi almayan ogrencilerin %41,04'i.iniln babalannm ilkogretim, %47,55'inin lise ve
%13,68'inin lisans mezunu oldugu tespit edilmistir.
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Tablo 4.2. Ogrencilerin Ailede Miizisyen Olmasi, Etkinliklere
Enstriiman Calma Durumlarmm Dagrlnm
Alan

Kanlmn ve

Almayan

Toplam

n

%

n

%

N

%

Var

47

32,87

64

30,19

111

31,27

Yok

96

67,13

148

69,81

244

68,73

Katilan

43

30,07

68

47,55

111

31,27

Katilmayan

100

69,93

144

100,70 244

68,73

Calan

40

27,97

54

25,47

94

26,48

Calmayan

103

72,03

158

74,53

261

73,52

Toplam

143

100,00 212

Ailede miizisyen
olmasi durumu

Miizikle ilgili
etkinliklere kanhm

Enstriiman
ealma durumu

100,00 355

100,00

Tablo 4.2. 'de arastirmaya dahil edilen ogrencilerin ailelerinde muzisyen
olmasi, muzikle ilgili etkinliklere katihm ve enstrfunan calma durumlannm dagihrm
verilmistir,
Tablo 4.2. incelendiginde dokuzuncu snnfta muzik egitim alan ogrencilerin
%32,87'sinin, muzik egitimi almayan ogrencilerin ise %30,19'unun ailelerinde
muzisyen oldugu gorulmektedir. Dokuzuncu simfta muzik dersi alan ogrencilerin
%30,07'si muzikle ilgili etkinliklere katilmakta ve %27,997'si bir muzik enstrumam
calmaktadir. Dokuzuncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin ise %31,27'si
muzikle ilgili egitimlere katihm gostermekte ve %26,48'i bir muzik enstrumam
calmaktadir.
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Tablo 4.3. 'de Dokuzuncu smifta muzik dersi alan ogrencilerin Muzik Dersi
Tutum Olceginde yer alan onermelere verdikleri yamtlann dagihrm verilmistir,
Tablo 4.3. incelendiginde arastirmaya katilan dokuzuncu simfta muzik dersi
alan ogrencilerin gene! olarak "Muzik dersi kendime olan guvenimi artmr.", "Muzik
dersinde farkh kulturlere ait muzikleri dinlemekten hoslanmm", "Muzik dersleri
yarancihgmu gelistirir." , "Muzik dersi calgilara olan ilgimi artmr." , "Muzik
derslerinde birlikte cahp scylemekten zevk ahnm." , "Muzik dersi en sevdigim
derslerden biridir." , "Muzik derslerine yalmzca not icin cahsmm." , "Muzik dersi
sayesinde yeteneklerimin farkma vannm." onermelerine "katihyorum" seklinde
yamt vererek olumlu gorii~ bildirdikleri saptanmistir.
Muzik dersi alan ogrenciler genel olarak "Muzik dersi zorlandigim dersler
arasmdadir.", "Muzik ogretmenimden dolayi muzik derslerini sevmem." , "Muzik
dersi bende stres yaratir" , "Bence muzik dersine girmek zaman kaybidir." gibi
olumsuz onermelere katilmiyorum seklinde yamt vermistir,
"Muzik derslerine yalmzca not icin cahsmm." , "Muzik dersine zorunlu
oldugum icin giriyorum." , "Ileride muzikle ilgili bir meslek secmeyi isterim." ,
"Muzik

derslerinde

soyledigimiz

sarkilan

sevmiyorum."

onermelerine

rse

ogrencilerin bir kismi katilrmyorum, bir kismi katiliyorum seklinde yamt vermis ve
genel olarak ogrenciler bu onermelere iliskin kararsiz olduklan gozlemlenmistir.
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Dokuzuncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin Muzik Dersi Tutum
Olceginde yer alan onermelere verdikleri yamtlann dagihrm Tablo 4.4. 'de
verilmistir,
Dokuzuncu simfta muzik dersi almayan ogrencilerin genel olarak "Muzik
dersi kendime olan guvenimi artmr.", "Muzik dersinde farkh kulturlere ait muzikleri
dinlemekten hoslamnm", "Muzik dersleri yaraticihgmn gelistirir." , "Muzik dersi
calgilara olan ilgimi artmr." , onermelerine "katihyorum" seklinde yamt vererek
olumlu goru~ bildirdikleri saptanrmstir,
Arastirmaya dahil edilen ve 9. simfta muzik dersi almayan ogrenciler genel
olarak "Muzik dersi zorlandigim dersler arasmdadir." , "Muzik ogretmenimden
dolayi muzik derslerini sevmem." , "Muzik dersi bende stres yaratir" , "Bence muzik
dersine girmek zaman kaybidir." gibi olumsuz onermelere katilrmyorum seklinde
yamt vermistir.
Miizik dersi almayan ogrenciler "Miizik dersi en sevdigim derslerden biridir",
"Haftahk miizik ders saati bana yetersiz gelir. ", "Muzik derslerine yalmzca not icin
cahsmm." , "Muzik dersine zorunlu oldugum icin giriyorum." , "lleride muzikle
ilgili bir meslek secmeyi isterim." , "Muzik derslerinde soyledigimiz sarkilan
sevmiyorum." onermelerine ise ogrencilerin bir kisrm katilrmyorum, bir kismi
katihyorum seklinde yamt vermis ve genel olarak ogrenciler bu onermelere iliskin
karasiz olduklan gozlemlenmistir,
Dokuzuncu snnfta muzik dersi almayan ogrenciler en 90k "Miizik dersinde
farkh kulturlere ait miizikleri dinlemekten hoslanmm." onermesine katilmaktayken,
ogrencilerinen az kanldiklan onerme "Miizik dersi bende stres yaratrr." onermesidir.
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Tablo 4.5. Ogrencilerin 9. Stmfta Miizik Dersi Alma Durumlarma Gore Miizik
Dersi Tutum Ol~egi Puanlarmm Karsilastmlmasr
Miizik Dersi

9. 'ncu snnfta miizik

Tutum Ol~egi

dersi alma durumu

Olumlu Tutum

Olumsuz Tutum

Farkmdahk

n

x

s

Alan

143

19,20

5,34

Almayan

212

17,81

6,32

Alan

143

26,62

6,89

Almayan

212

26,16

7,18

Alan

143

18,85

4,39

Almayan

212

17,38

5,17

t

p

2,16

0,03*

0,60

0,55

2,78

0,01*

Tablo 4.5. 'te arastirma kapsamma alman ogrencilerin 9. simfta muzik dersi
ahp almama durumlanna gore muzik dersi tutum ol9egi puanlannm karsilastmlmasi
verilmistir,
Tablo 4.5. incelendiginde arastirmaya dahil edilen 9.'ncu smifta muzik dersi
alan ogrencilerin olcekte yer alan olumlu tutum alt boyutundan ortalama 19,20±5,34
puan, 9.'ncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin ise ortalama 17,81±6,32 puan
aldig; saptanmistir. Ogrencilerin 9. simfta muzik dersi ahp almama durumlanna gore
olumlu tutum alt boyutundan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir
fark oldugu saptanmisnr (p<0,05). Dokuzuncu suufta muzik dersi alan ogrencilerin
olumlu tutum alt boyutundan aldiklan puan ortalamasi; muzik dersi almayan
ogrencilere gore daha yuksek bulunmustur, Baska bir ifadeyle 9. smifta muzik dersi
alan ogrenciler, almayan ogrencilere gore muzik dersine iliskin daha olumlu tutum
sergilemektedir.
Ogrencilerin 9. simfta muzik dersi ahp almama durumlarma gore muzik dersi
tutum olceginde yer alan olumsuz tutum alt boyutundan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanmistir (p>0,05). Dokuzuncu
smifta muzik dersi alan ve almayan ogrenciler bu alt boyuttan benzer puanlar
alrmstir,
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Dokuzuncu simfta muzik dersi alan ogrenciler olcekte yer alan farkmdahk alt
boyutundan ortalama 18,85±4,39 puan, almayan ogrenciler ise ortalama 17,38±5,17
puan alnustir. Ogrencilerin 9. smifta muzik dersi ahp almama durumlanna

gore

farkmdahk alt boyutundan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir
fark oldugu saptanrms olup (p<0,05),

9. sunfta muzik dersi alan ogrencilerin bu alt

boyuttan aldiklan puanlar, almayan ogrencilere
duzeyde

yuksek bulunmustur.

ogrencilerin

gore istatistiksel olarak anlamli

Baska bir ifadeyle

muzik dersine yonelik farkmdahk

9. simfta muzik dersi alan

duzeyleri, muzik dersi almayan

ogrencilere gore daha yuksek bulunmustur,

Tablo 4.6. Ogrencilerin
Cinsiyetlerine
Puanlarmm Karsilastmhnasr

Cinsiyet
Tutum Ol~egi

K1z

x

s

Dersi

Erkek

19,40 5,00

Olumsuz

K1z

28,38 4,95

Tu tum

Erkek

24,88 8,03

K1z

19,54 3,88

Erkek

18,17 4,78

Tutum

Ol~egi

Almayan

t

p

-0,45

0,65

19,00 5,69

Tu tum

Farkmdahk

Miizik

Alan

Miizik Dersi

Olumlu

Gore

x

s

18,11

5,73

17,32 7,22

t

p

0,88 0,38

27,43 6,79
3,14 0 00*
3,42 0,00*
'
24,03 7,35
1,88

0,06

18,32 4,73
15,81

5,53

3,50 0,00*

*p<0,05

Tablo 4.6.'da arastirma kapsamma alman ogrencilerin 9. snufta muzik dersi
alan ve almayan ogrencilerin cinsiyetlerine gore mtizik dersi tutum ol9egi
puanlarmm karsilastmlmasi verilmistir,
Dokuzuncu sunfta muzik dersi alan ogrencilerin cinsiyetlerine gore muzik
dersi tutum olceginde yer alan olumlu tutum ve farkmdahk alt boyutlarmdan aldiklan
puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi tespit edilirken
(p>0,05), olumsuz tutum alt boyutundan aldiklan puanlar cinsiyete gore istatistiksel
olarak anlamh duzeyde farkhhk gostermektedir (p<0,05). Dokuzuncu smifta muzik
dersi alan kiz ogrenciler olumsuz tutum alt boyutundan erkek ogrencilere gore daha
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!/

T

yuksek puan almis ve erkek ogrencilere gore muzik dersine yoneWki'tutumlandaha
,1

\\

olumlu bulunmustur.

\\

Arastirma kapsamma alman 9. smifta muzik dersi almayan ogrencilerin
cinsiyetlerine

gore

muzik

dersi

tutum

olceginden

aldiklan

puanlar

karsilastmldigmda, kiz ve erkek ogrencilerin olcekte yer alan olumlu tutum alt
boyutundan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi
tespit edilirken (p>0,05), olumsuz tutum ve farkmdahk alt boyutlanndan aldiklan
puanlar cinsiyete gore istatistiksel olarak anlamh duzeyde farkhhk gostermektedir
(p<0,05). 9. smifta muzik dersi almayan kiz ogrenciler olumsuz tutum ve farkmdahk
alt boyutlanndan erkek ogrencilere gore daha yilksek puan alrmstir.
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Tablo 4.7. Ogrencilerin Yaslarma Gore Miizik Dersi Tutum Ol~egi Puanlarmm
Karsilastmlmast
Miizik Dersi
Tu tum

Alan
Ya~

01~egi

x

s

Almayan

Min Max

F

p

x

s

Min Max

15 yas 19,18 5,26

7

28

1,25 0,29 17,34 5,41

6

30

16 yas 18,72 5,37

7

30

18,22 6,92

6

54

17ya~ 20,74 5,35

8

29

17,63 6,95

6

27

15 yas 27,02 6,59

10

35

0,22 0,80 26,11 7,17

7

35

16 yas 26,58 7,09

7

35

26,30 6,94

7

35

17ya~ 25,87 7,11

7

35

25,50 9,08

7

35

15 yas 18,49 4,25

10

25

1,49 0,23 17,16 5,25

5

25

Farkmdahk 16 yas 19,44 4,17

6

25

17,59 5,04

5

25

17 yas 17,78 5,20

5

25

17,19 5,86

6

25

Olumlu
Tu tum

Olumsuz
Tu tum

F

p

0,48 0,62

0,09 0,92

0,18 0,83

Arasnrma kapsamma alman ve 9. simfta muzik dersi alan ve almayan
ogrencilerin yaslanna gore muzik dersi tutum ol9egi puanlanmn karsilastmlmasi
Tablo 4.7.'de verilmistir.
Tablo 4.7. incelendiginde arastirmaya dahil edilen 9. snufta muzik dersi alan
ve almayan ogrencilerin yaslanna gore muzik dersi tutum ol9egi puanlan arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanrmstir (p>0,05). Yani her iki
grupta yer alan ogrencilerinde yaslan muzik dersine yonelik tutumlarma etki
etmemekte

ve

yaslanna

gore

ogrenciler
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benzer

tutum

sergilemektedir.

Tablo 4.8. Ogrencilerin Bdltlmlerine
Puanlarmm Karsilastmlmasr
Miizik Dersi

Tu tum

Alan
s
SosyalBilimler

Olumsuz
Tu tum

Farkmdahk

Min Max

19,92 5,02

7

30

Turkce-Matematik 18,12 5,69

7

F

p

1,57

0,21

s

MinMax

16,65 5,84

6

27

28

17,21 4,71

6

25

Fen Bilimleri

18, 75 5,34

7

29

18,35 6,52

6

54

Sosyal Bilimler

27,94 5,32

11

35

3,39 0,04* 25,44 7,49

7

35

Turkce-Matematik 26,09 7,71

7

35

26,28 6,50

7

35

26,29 7,40

7

35

Fen Bilimleri

24,16 8,12

7

34

SosyalBilimler

19,20 4,14

8

25

17,06 5,14

5

25

Turkce-Matematik 18,35 4,74

5

25

16,32 5,19

5

25

8

25

18,02 4,96

5

25

Fen Bilimleri

18, 75 4,52

Ol~egi

Almayan

B!iliim

01\!egi

Olumlu
Tu tum

Gore Miizik Dersi Tutum

0,49 0,61

F

p

1,55 0,21

0,25 0,78

2,02 0,14

*p<0,05

Tablo 4.8.'de verilen dokuzuncu smifta muzik dersi alan ve almayan
ogrencilerin ogrenim gordukleri bolumlere gore muzik dersi tutum ol9egi puanlanmn
karsilastmlmasma iliskin sonuclar incelendiginde, 9. smifta muzik dersi alan
ogrencilerin ogrenim gordukleri bolumlere gore muzik dersi tutum olceginde yer
alan olumlu tutum ve farkmdahk alt boyutlanndan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanmis (p>0,05), olumsuz tutum alt
boyutundan aldiklan puanlar ise ogrencilerin bolumlerine gore istatistiksel olarak
anlamh diizeyde farkhhk gostermektedir (p>0,05). Sosyal bilimler alamnda ogrenim
goren ogrenciler Turkce-matematik ve fen bilimleri alamnda ogrenim goren
ogrencilere gore olumsuz tutum alt boyutundan daha d-U~uk puan almistir.
Dokuzuncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin ogrenim gordukleri
bolumlere gore muzik dersi tutum olceginde yer alan olumlu tutum, olumsuz tutum
ve farkmdalik alt boyutlanndan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh
bir fark olmadigi tespit edilmistir (p>0,05).
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Tablo 4.9. Ogrencilerin Genel Not Ortalamalarma
Ol~egi Puanlarmm Karsilasnrrlmasr
Miizik Dersi
Tutum
01~egi

Olumlu
Tu tum

Olumsuz
Tutum

Farkmdahk

GenelNot
Ortalamasi

Gore Miizik Dersi Tutum

Alan

x

s

Almayan

Min Max

Desteklenmelidir 19,00 7,36

7

30

Gecer

20,67 5,85

8

Orta

19,11

iyi

18,69 4,75

Pekiyi

18,85 3,83

Desteklenmelidir 24,89 8, 16
Gecer
Orta

F

p

s

Min Max

17,64 6,02

IO

26

28

16,16 5,63

6

27

7

29

18,06 5,11

6

26

7

28

18,06 6,89

6

54

13

28

17,06 4,85

6

30

7

34

0,52 0, 72 23,64 5,95

13

31

28,07 7,26

12

35

26,84 7,33

7

35

26,60 5,98

7

35

25,35 7,93

7

35

iyi

26,23 7,76

7

35

26,61 6,88

9

35

Pekiyi

27,54 4,68

18

34

26,06 7,44

7

35

Desteklenmelidir 18,33 6,32

5

25

0,26 0,90 16,64 4,70

10

23

Gecer

18,13 4,88

6

24

16,42 4,98

8

23

Orta

19,27 4,11

IO

25

17,10 5,06

5

25

iyi

18,81 3,86

8

25

17,77 5,17

5

25

Pekiyi

18,92 4,03

11

25

17,66 5,17

5

25

5,31

0,40 0,81

x

F

p

0,54 0,71

0,61 0,65

0,42 0,79

Tablo 4.9.'da arastirma kapsamma alman ve 9. smifta muzik dersi alan ve
almayan ogrencilerin genel not ortalamalarma gore muzik dersi tutum ol9egi
puanlannm karsilastmlmasi verilmistir,
Arastirmaya dahil edilen 9. simfta muzik dersi alan ve almayan ogrencilerin
genel not ortalamalarma gore muzik dersi tutum ol9egi puanlan arasmda istatistiksel
olarak anlamh bir fark olmadigi saptanmistir (p>0,05). Baska bir ifadeyle her iki
grupta da, ogrencilerin genel not ortalamalan mnzik dersine yonelik tutumlanna etki
etmemektedir.
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Tablo 4.10. Ogrencilerin Ailelerinde Miizisyen Olmasi Durumuna Gore Miizik
Dersi Tutum Ol~egi Puanlarmm Karsilastmlmasr
Miizik Dersi
Tutum Ol~egi

Olumlu

Ailede
Miizisyen

Var

Alan

x

s

20,71 4,94

Tu tum

Yok

18,32 5,36

Olumsuz

Var

27,73 6,73

Tu tum
Farkmdahk

Yok

25,90 6,99

Var

19,93 3,90

Yok

18,31 4,55

Almayan

t

p

2,52 0,01 *

1,46 0,15

x

s

19,63 5,31
16,87 6,13

p

3,09 0,00*

26,42 8,05
25,94 6,83

2,06 0,04*

t

18,68 5,23
16,87 4,93

0,43 0,67

2,37 0,02*

*p<0,05

Arastirma kapsamma alman ogrencilerin ailelerinde muzisyen olup olmamasi
durumlarma gore muzik dersi tutum ol9egi puanlannm karsilastmlmasi Tablo
4.10.'da verilmistir.
Tablo 4.10. incelendiginde arastirmaya katilan 9. simfta muzik dersi alan ve
almayan ogrencilerin ailelerinde muzisyen olmasi durumuna gore muzik dersi tutum
olceginde yer alan olumlu tutum ve farkmdahk alt boyutlanndan aldiklan puanlar
arasmda istatistiksel olarak anlamh diizeyde bir farkhhk oldugu saptanrmstir
(p<0,05). Her iki grupta yer alan Ailelerinde muzisyen olan ogrenciler olumlu tutum
ve farkmdahk alt boyutundan daha yiiksek puan almistir. Baska bir ifadeyle
ailelerinde muzisyen olan ogrencilerin muzik dersine yonelik tutumlan daha olumlu
ve derse yonelik farkmdahklan daha yiiksek diizeydedir.
Arastmnaya dahil edilen her iki grupta yer alan ogrencilerin de ailelerinde
muzisyen olup olmamasi durumuna gore olcekte yer alan olumsuz tutum alt
boyutundan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi
saptanrmstir (p>0,05).

45

Tablo 4.11. Ogrencilerin

Kanlma Durumuna Gore

Miizikle ilgili Etkinliklere

Miizik Dersi Tutum Ol~egi Puanlarmm Karsrlastmlmasr
Miizik Dersi
Tu tum

01~egi

Alan

Miizilde ilgili
Etkinliklere kanhm

x

s

t

Olumlu

Katilan

22,24 4,68

Tu tum

Katilmayan

17,78 5,04

Olumsuz
Tu tum
Farkmdahk

--

Almayan

Katilan

27,15 6,50

Katilmayan

26,22 7,12

Katilan

20,39 4,47

Katilmayan

18, 18 4,23

p

4,86 0,00*

0,71 0,48

x

s

20,13 7,01
16,53 5,10
26,13 8,09
26,06 6,77

2,76 0,01 *

18,37 5,19

t

p

4, 19 0,00*

0,07 0,95

1,90 0,06*

16,95 4,98

*p<0,05

Tablo 4.11. 'de arastirmaya katilan ogrencilerin muzikle ilgili etkinliklere
katilma durumlanna gore muzik dersi tutum ol9egi puanlanmn karsilastinlmasr
verilmistir,
Arastirrnaya dahil edilen 9. simfta muzik dersi alan ve almayan ogrencilerin
muzikle ilgili etkinliklere katilma durumuna gore muzik dersi tutum olceginde yer
alan olumlu tutum ve farkmdahk alt boyutlanndan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh diizeyde bir farkhhk oldugu saptanrmstir (p<0,05).
Dokuzuncu smifta muzik dersi alan ve almayan her iki grupta yer alan ogrencilerde
muzikle ilgili etkinliklere katihm gosteren ogrenciler olumlu tutum ve farkmdahk alt
boyutundan daha yuksek puan alrmstir.
Arastrrmaya dahil edilen her iki grupta yer alan ogrencilerin de muzikle ilgili
etkinliklere katilma durumuna gore olcekte yer alan olumsuz tutum alt boyutundan
aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamli bir fark olmadigi saptanmistir
(p>0,05).
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Tablo 4.12. Ogrencilerin Enstriiman Calma Durumuna
Tutum Ol~egi Puanlarmm Karsilastmlmasr
Miizik Dersi

Enstriiman

Tutum Ol~egi

Calma

Olumlu

Calan

Alan

x

s

Calmayan

18,44 5,40

Olumsuz

Calan

29,13 4,66

Farkmdahk

Calmayan

25,47 7,41

Calan

20,79 3,26

Calmayan

Almayan
t

p

20,77 4,81

Tu tum

Tu tum

Gore Miizik Dersi

18,07 4,56

x

s

t

p

19,83 5,32
2,35 0,02*

2,87 0,00*

16,98 6,08
26,62 7,71
25,91 7,04

3,01 0,00*

0,61

0,54

19,13 4,23
3,40 0,00*

16,83 5,22

2,88 0,00*

*p<0,05

Tablo 4.12.'de arastirmaya dahil edilen ve dokuzuncu smifta muzik dersi alan
ve almayan ogrencilerin herhangi bir muzik enstrilmaru calma durumuna gore muzik
dersi tutum oh;egi puanlarmm karsilastinlmasi verilmistir,
Dokuzuncu simfta muzik dersi alan ogrencilerin herhangi bir muzik
enstrumam calma durumuna gore muzik dersi tutum olceginde yer alan olumlu
tutum, olumsuz tutum ve farkmdahk alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark oldugu saptanmrstir (p<0,05). Dokuzuncu simfta
muzik dersi alrms olan ve enstrilman calan ogrenciler, enstrilman calmayan
ogrencilere gore olcekte yer alan ii9 alt boyuttan da daha yiiksek puan alrmstir, Baska
bir ifadeyle muzik enstrumam calan ogrencilerin muzige iliskin tutumlan, enstrilman
calmayan ogrencilere gore daha olumludur.
Arastirmaya dahil edilen 9. smifta muzik dersi almayan ogrencilerin herhangi
bir muzik enstrumaru durumuna gore muzik dersi tutum olceginde yer alan olumlu
tutum ve farkmdahk alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak
anlamh duzeyde bir farkhhk oldugu saptanmistrr (p<0,05). Dokuzuncu simfta muzik
dersi almayan ve enstriiman calan ogrenciler olumlu tutum ve farkmdahk alt
boyutundan enstrilman calmayan ogrencilere gore daha yuksek puan almistir.
Dokuzuncu smifta muzik dersi almayan ogrencilerin herhangi bir muzik enstrumam
calma durumlarma gore olumsuz tutum alt boyutundan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanrmstir (p>0,05).
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BOLUMV
SONU~ VE ONERiLER

5.1. Sonne ve Tartisma
Bu bolumde, arasnrma bulgulanndan elde edilen sonuclar aciklanarak
arastirma sorulan dogrultusunda, sonuclann olasi sebepleri uzerinde tartisilrms,
sonuclar dogrultusunda egitimcilere ve arastirmacilara onerilerde bulunulmustur,
Arastirmanm amaci ve alt amaclan dogrultusunda KKTC'de genel liselerde
secmeli muzik dersi alan ogrencilerin akademik basanlan incelenmistir. 2015-2016
ogretim yihnda 10. smifa devam eden ve 2014-2015 ogretim yilmda 9. simfta
okuyan ogrencilerden olusan omeklem grubuna kisisel bilgi formu ve ortaogretim
muzik dersine iliskin tutum ol9egi uygulanmistrr,

1. Arastirmada 9. Simfta secmeli muzik dersi alan ve almayan ogrencilerin
genel not ortalamalanna gore muzik dersi tutum ol9egi puanlan arasmda
anlamh bir fark bulunamarmstir. Buna gore; her iki, grupta <la, ogrencilerin
genel not ortalamalan muzik dersine yonelik tutumlarma etki etmemektedir.
Oysa Uyan (2012)'de, ilkogretim di.izeyindeki ogrencileri tlzerinde yapilan
arastirmada, ozengen muzik egitimi alan ve almayanlarm akademik basan
di.izeylerinde anlamh bir fark oldugu sonucuna vanlmistrr, Ozengen muzik
egitimi alan ogrencilerin akademik basan puanlan ozengen muzik egitimi
almayan ogrencilere gore daha yuksek bulunmustur, Vans ve Cesur
(2012)'de yapilan ortaogretim ogrencileri uzerindeki arastirmada, muzik dersi
alan ogrencilerin akademik basan puanlannda anlamh bir fark olmadigim
saptarmslardir. Bu sonuc, bu arastirma sonucunu destekler niteliktedir.
2. Yapilan arastirmada 9. simfta secmeli muzik dersi alan ve almayan
ogrencilerin ailelerinde, muzisyen olma durumuna gore, muzik dersine iliskin
olumlu

tutum

ve

farkmdahklanmn
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yuksek

oldugu

saptanmistir,

Oztopalan (2007)' de ilkogretim ogrencileri uzerinde yapilan arastirmada
buldugu sonuclar, elde edilen sonucu destekler niteliktedir.
3.

Ogrencilerin muzikle ilgili etkinliklere katilma durumuna gore muzik dersine
iliskin tutumlanna bakildigmda, 9. smifta secmeli muzik dersi alan ve
almayan ogrencilerin olumlu tutum ve farkmdahk duzeylerinde yuksek puan
aldiklan saptanrmstir, Bu bulgular, inceel (2011)'in yaptigi arastirmada elde
edilen bulgulan destekler niteliktedir. inceel (2011) de ilkogretim dtizeyi
ogrencileri uzerinde yaptigi arastirmada ogrencilerin okul dismda muzikle
ilgilenme

degiskenine

gore

muzik

dersine

iliskin

olumlu

tutum

gelistirdiklerini saptarmstir. Buna gore, okullarda muzikle ilgili etkinliklerin
arttmlmasmm daha yararh olacagi dusunulmektedir.
4. Ogrencilerin enstruman calma durumlanna gore muzik dersine iliskin
tutumlarma bakildigmda, 9. simfta secmeli muzik dersi alan ve enstruman
calan ogrencilerin calmayanlara gore derse iliskin tutum puanlan daha
yiiksektir. Aym sekilde secmeli muzik dersi almayan ve enstruman calan
ogrencilerin calmayanlara gore muzik dersine iliskin tutum puanlarmm ·
yuksek oldugu gorulmustttr, Bu sonuc inceel (2011) de ilkogretim duzeyi
ogrencileri ile yaptigi arastirmada calgi calan ogrencilerin muzik dersine
iliskin

tutumlanmn

anlamh

bir

farkhhk

gostermemesi

sonucuyla

celismektedir. inceel (2011) arastirmasmda bu durumun ogrencilerin calgi
calma durumlan ile muzik dersini bagdastiramadiklanndan kaynaklandigmi
belirtmektedir. Oysa KKTC'de yapilan bu arastirmada cikan sonuca gore,
ogrencilerin calgi calmalan, muzige karsi ilgilerini arttirarak muzik dersi ile
bagdastirarak, derse iliskin tutumlannda anlamh bir fark olusturduklanm
soylemek mumkundur.
5. Muzik

dersi alan ve

alamayan

ogrencilerin

ailelerinin

gelir-gider

durumlarmda anlamh bir fark olmadigi saptanmis, ailelerin ekonomik
durumu degiskenine gore ogrencilerin derse iliskin tutumlarma etki etmedigi
gorulmnstur. Bu sonuc, Inceel (2011) sonuclanyla ortusmektedir. lnceel
(2011) yaptigi arastirmada ailenin ekonomik durum degiskenine gore
ogrencilerin muzik dersine iliskin tutumunda herhangi bir farkhhk
gozlemlememistir. KKTC'de yapilan bu arastirmada muzik dersi alan ve
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almayan ogrencilerde ailelerinin ekonomik durumunun "gelir-gidere denk"
cikmasi ve muzik dersi alan ve almayan ogrencilerde ayni duzeyde olmasi
oldukca onemlidir.

Buradan cikan sonucla ogrencilerin ekonomik

durumlannda pek fazla zorluk yasamamalanna

ragmen derse karsi

tutumlarmda bir degisiklik yaratmamasi oldukca dusundurucudttr. Ekonomik
refah icinde olan bireylerde derse iliskin tutumlannda bir fark yaratmasi ve
akademik basanyi etkilemesi bircok bilimsel cahsmada elde edilen sonuclann
da bunu kamtlar nitelikte olmasi (Schellenberg (2004) ve Rauscher, Show,
Levine, Wright, Dennis, Newcomb (1997) de oldugu gibi) KKTC'de
ortaogretimde verilen muzik egitiminde bazi bakimlardan eksiklikler
oldugunu dtlstmdttrmektedir.

Bu eksiklikler arasmda muzik egitim

programmm uygularusmda, islenisinde ilkogretimden baslayarak bazi muzik
ogretmenlerinin eksiklikleri olduguna, secmeli muzik dersinin her smifta
ardisik olarak okul idareleri tarafmdan acilmamasi ve dersin ardisik olarak
islenmemesi, bilissel acidan aynsik simflar olusmasma neden olmakta ve
bunun da muzik egitiminde eksiklikler yarattigma inamlmaktadir.

5.2. Oneriler
Arastirmada elde edilen sonuclara gore, ogrencilerin secmeli muzik dersi
alma durumuna gore akademik basanlannda pozitif yonde anlamh bir iliski
saptanmamistrr.
Ogretim programlannda muzik dersinin amaclanndan bazilan ogrencilerde
belli bir estetik duygusu yaratma, muzikal bir begeni olusturma, yaranci dusunme
becerisi gelistirmedir.

Bu hedeflenen davramslann kazandmlmasi surecinde

ogrencinin muzik dersine iliskin tutumunda olumlu ya da olumsuz davramslann
duzeltilmesi gerekir (Oztopalan, 2007; s.96).
Buna gore,
•

Muzik

egitim

davramslann,

programlan

diizenlenirken,

kazandmlacak

kullamlacak yontemlerin belirlenmesi, ogrenme-

ogretme sureclerinin tum unsurlarmm dusunulmesi ve buna bagh
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olarak yeni muzik ogretim programlan gelistirilmesi onerilmektedir.
Bu sekilde muzik egitiminin tiim boyutlan dengeli bir sekilde
verilecek, muzik egitiminde hedeflenen amaclara dogru sekilde
hizmet edilmis olacaknr.
•

Bu arastirma sonucuna gore calgi egitimi alan ogrencilerin muzik
dersine

yonelik

olumlu

tutum

gelistirdikleri

goz

onunde

bulundurularak KKTC Milli Egitim Bakanhgi'na bagh ortaogretim
kurumlannda uygulanacak muzik egitimi programlannda calgi
egitimine yer verilmesi ve uygulamada kolayhk saglamasi acismdan
ders saatlerinin 6. , 7. ve 8. suuflarda iki saate cikanlmasr
onerilmektedir. Aynca muzik egitiminin hiiti.in boyutlannm (ses
egitimi, muziksel isitme egitimi, calgi egitimi, muzik begenisi egitimi,
kuramsal bilgi egitimi) saglikh bir sekilde tamamlanabilmesi
acismdan 9. , 10. , 11. ve 12. smiflarda da secmeli muzik derslerinin
kesintisiz acilabilmesi icin ilgili bakanhk tarafindan, yeterli muzik
ogretmeni kadrosunun her okulda bulundurulmasi onerilmektedir. Bu
dersin ardisik olarak acilmamasi ve dersin ardisik olarak islenmemesi
bilissel acidan ardisik smiflar olusturmamakta, bunun da muzik
egitiminde eksiklikler yarattigma inamlmaktadir. Dolayisiyla diger
arastirmalarda baska ulkelerde saptanan muzik egitiminin akademik
basanya olumlu etkisinin, KKTC liselerinde aym sekilde gcrulmedigi
saptannustir. Bu dersin ardisik olarak devam etmemesinin diger bir
nedeni de muzik dersinin islendigi saghksiz kosullardir.

Muzik

derslerinin daha saghkh ve uygun kosullarda gerceklesmesi icin
gerekli fiziksel kosullar, arac ve gerecler zaman kaybedilmeden
saglanmahdir ki boylece ogrenciler muzik dersine yonelik olumlu
tutum gelistirip, ders seciminde muzik dersinin tercih edilmesi artacak
ve derslerin her smifta kesintisiz acilmasma olanak saglanacaknr.
•

Muzik egitimcileri icin hizmet ici egitim programlan hazirlanmah
katihmlan

saglanmah, yeni

ogretim yontemlerinden haberdar

edilmelidir. Boylelikle yeni yontemlerle ogrencilerin derse yonelik
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olumlu tutumlan arttmlacak, ogretmenin ve ogrencinin motivasyonu
saglanmis olacaktir.
•

KKTC Milli Egitim Bakanhgi Talim Terbiye Dairesi 'nin hazrrladigr
ogretim yihna ait her ders icin hazirlanan ogretim programi,
ortaogretimde 6. smiftan 12. simfa kadar muzik dersi icin de
bakanhga bagh ilgili daire tarafmdan hazirlanmahdrr.

•

Bu arastirma sonucunda ogrencilerin okul icinde veya okul dismda
herhangi bir muzik faaliyetine kanlma durumlanna gore muzik
dersine yonelik olumlu tutum gelistirdikleri saptanmistir. Bu sonuca
gore, okullarda muzik ogretmenlerinin muzik faaliyetlerine daha fazla
onem vermeleri,

bu

faaliyetleri zenginlestirmeleri, farkhhklar

yaratmalan acismdan da gerekli donaruma sahip olmalan icin cagdas
yontemleri siirekli takip etmeleri onerilmektedir. Aynca ogrencilerin
okul dismda da bu gibi faaliyetlere katilmalan ozendirilmelidir.
•

Muzik ogretmenlerinin muzik egitim programlanm uygulamada
karsilastiklan

sorunlan

gidermek,

yol

gostermek

ve

dogru

uygulamarun yaprldigmi denetlemek adma, KKTC Milli Egitim
Bakanhgi'na bagh Denetleme Kurulu'ndan denetmenlerin diizenli
olarak denetim yapmalan saglanmahdir.
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EKLER

Ek: 1 Ogrenci Bilgi Formu ve Mil.zik Dersine Ydnelik Tutum Ol~egi Yonergesl
Ek: 2 Ogrenci Bilgi Formu
Ek: 3 Ortabgretim Duzeyi Mil.zik Dersine Ydnelfk Tutum Ol~egi
Ek: 4 K.K.T.C. Milli Egitim Bakanhgi Genel Ortabgretim Dairesi izin Yazisi
Ek: 5 Ortabgretim Dtizeyi Mil.zik Dersine Ydnelik Tutum OI~egi Kullamm Izni
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Ek: 1

Degerli Ogrenci,
Bu bilgi toplama formu "KKTC'de Secmeli Muzik Dersi Alan ve
Almayan Ogrencilerin Akademik Basanlannm incelenmesi" konulu
yuksek lisans tezi icin kullamlacaktir. Sizlerden toplanan bilgiler
sadece bu arastirma kapsammda kullamlacak ve sakh tutulacaktir.
Sorulara vereceginiz cevaplann ictenlikle ve dogru yamtlanmasi
arastirmanm gecerliligi acismdan onem tasimaktadir.
Bilgi toplama formunda toplam 8 soru yer almaktadir, Bu sorulann
herbirini dikkatlice okuduktan sonra, size dogru gelen secenegi
kutucuk icerisine (X) koyarak isaretleyiniz, Lutfen hicbir soruyu
yamtsiz birakmayimz.
Arastirmaya koyacagimz katkilardan dolayi tesekkur ederim.

Snley OZDEN
Yakmdogu Universitesi Muzik
Ogretmenligi Bolumu
Ynksek Lisans Ogrencisi
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Ek:2
OGRENCi

1.Cinsiyetiniz:

2.Ya~imz

()l.K1z

BiLGi FORMU

( ) 2. Erkek

.. . . . . . . . . . .

3. 2014- 2015 Ogretim Yih'nda hangi Alan/Bdltlm dersleriyle ilgili ag1rhkh ders
programmda ogrenim gdrdunuz?
( ) l.Sosyal Bilimler ( ) 2.Tilrk9e-Matematik

( ) 3.Fen Bilimleri

( ) Dil

4. 2014- 2015 Ogretim yih genel not ortalamamz
( )l.Desteklenmelidir "E" (3,50-4,49)
( )2. Gecer "D" (4,50-5,49)
( )3. Orta "C" (5,50-6,49)
( )4. lyi "B" (6,50-8,49)
( )5. Pek lyi "A" (8,50-10,00)

5. Annenizin ogrenim durumu: ( )1. llkogretim

( )2. Lise

( )3. Lisans

( )2. Lise

( )3. Lisans

( )4. Lisansustu

6. Babamzm ogrenim durumu: ( )1. llkogretim
( )4. Lisansustu

7. Ailenizin ekonomik durumunu nasil tammlarsnuzt:
( ) 1. Gelir-giderden az

( )2. Gelir gider denk

( )3. Gelir giderden fazla

8. Dokuzuncu snnfta miizik dersi aldnnz mi? ( ) l .Evet, aldim
( ) 2.Hayir, almadim

8.1. Eger dokuzuncu smrfta miizik dersi aldiysamz ders notunuz:
( ) 1.Desteklenmelidir "E" (3,50-4,49)

( )2. Gecer "D" (4,50-5,49)

( )3. Orta "C" (5,50-6,49)

( )4. Iyi "B" (6,50-8,49)

( )5. Pek Iyi "A" (8,50-10,00)

9. Ailenizde miizikle ilgilenen biri var nu? ( ) l .Evet, var
( ) 2.Hayir, yok
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10. Okul ieinde veya dismda miizikle ilgili etkinliklere katihyor musunuz?
( ) lEvet.kanhyorum

( ) 2.Hay1r,kattlm1yorum

11. Herhangi bir enstriiman cahyor musunuz?
( ) l .Evet.cahyorum

( ) 2.Hay1r,9alm1yorum.

Liafen Arka Sayfaya Geciniz,
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Ek:3
BOLUM II. ORTAOGRETiM DUZEYi MUZiK DERSiNE YONELiK
TUTUM OL<;EGi
Asagidaki ankette her biri 5 secenekten olusan 18 ifade bulunmaktadir. Lutfen size
uygun secenegi, ilgili ifadenin karsismda bulunan kutucuga X isareti koyarak
belirtiniz

El

='"'
&

-!

El

ORTAOGRETiM DUZEYi
MUZiK DERSiNE YONELiK TUTUM OL(;EGi

El
El

=
&
'"'

-

El

~

.::

..•-:;a
..•=

..t:!El
e~
~

~

=

'"'
e

-!
-! ..•:;a
..•-=
El

~

=
e'"'

~

~

rll

rll

~

~

1.Miizik dersi kendime olan giivenimi artmr.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2.Miizik dersinde farkh kiiltiirlere ait miizikleri dinlemekten
hoslanmm,
3.Miizik dersleri yarancihgmu gelistirir,
4.Miizik dersi calgilara olan ilgimi artmr,
5.Miizik derslerinde birlikte cahp soylernekten zevk ahnm.
6.Miizik dersi en sevdigim derslerden biridir.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9.Haftahk miizik ders saati bana yetersiz gelir.
10.Miizik dersini, diger derslerden daha 90k onemserim.

( ) ( ) ( ) ()

11.Miizik dersine zorunlu oldugum icin giriyorum.

(
(
(
(

7 .Derste miizik yetenegimin gelistigini hissederim.
8.Miizik derslerine yalmzca not icin cahsmm,

12.Miizik dersi zorlandigun dersler arasmdadir.
13.Miizik ogretmenimden dolayi miizik derslerini sevmem.
14.ileride miizikle ilgili bir meslek secmeyi isterim.
15 .Miizik derslerinde soyledigimiz sarkilan sevmiyorum.

)
)
)
)

)
)
)
)

( ) ( ) (
( ) () (
( ) () (
( ) () (

( ) (
( ) (
( ) (
( ) (

( ) ( ) (
( ) ( ) (
( ) ( ) (
( ) ( ) (

)
)
)
)
)

) ( )
) ( )
) ( )
) ( )

17 .Miizik dersi bende stres yaratir.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

18.Miizik dersi sayesinde yeteneklerimin farkma vannm.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

16.Bence mtlzik dersine girmek zaman kaybidir,

Anket Bitmi§tir, Tesekkur Ederiz:
61

Ek: 4

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURiYETi
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
GENEL ORTAOGRETiMDAiRESi MiiDORLirGU
Say1: G00.0.00.35-A/15/16'5

Sayin Silley Ozden,

Ol{)

16.12.2015

,.,,,-/

tigi; l i.l2.2015 tarihli basvumnuz,

Talim ve Terbiye Dairesi Mili:lurltlgii'nfuiTTD.0.00.03-12-15/1670 say1 ve 15.12.2015 tarihli
yazm uyannca "KKTC'de Secmeli Muzik Dersi Alan ve Almayan Ogrencilerin Akademik
Basanlann lncelenmesl - Ogrenci Bilgi Formu ve Muzik Dersi Tutum Olcegi" konulu eahsmanm
gizlilik ve g<lnillltililk ilkelerine riayet edilerek uygularunasi mMiirlilgiimilze uygun g6rtllm0$tfu'.

Ancak <,ahllmay1 uygulamadan once <;ah§ni.aya katilacak olanlann bagh bulundugu okul
istisarede bulunulup, calrsmamn hangi okulda ne zaman uygulanaca~ blrlikte
saptanmahdir.

mildiirliigilyle

<-;:ah;mayi uygu!iidlktan sonra sonuclanmn Talim ve Terbiye Dairesi Mlidiirlilgil'ne
ul~tmlmas1 yasa geregidir,
Bilgilerinize sayg1 He rica ederim.

.
~
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JJ){

avaz

Ek:5

Yakm Dogu Universitesi Miizik Ogretmenligi Anabilim Dah Yiik:sek Lisans Ogrencisi,
Siiley Ozden'm "K.K.T.C.'DE GENEL LisELERDE SE<:MEJJ MUZiK EGiTiMl

DERSi ALAN VE ALMAYAN OGRENCiLERiN AKADEMiK BASARILARI
DURUMLARININ iNCELENMESi" konulu Yiiksek Lisans Tezinde, Damsmanhgim
Prof. Dr. Memduh Ozdemir' in yiiriittiigii 1.al1~mada, "ORT AOGRETiM DUZEYi MOziK
DERSiNE YONELiK TUTUM OLc;EGi GELiSTiRiLMESi"
isimli cahsmamda
uyguladigrm ve tarafnndan gelistirilen "Miizik Dersi Tutum 611.egi'nin kullamlmasma iznim
vardir,
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OZGECMi~
Ki~isel Bilgiler
Ad1-S0yad1

Suley Ozden

Degum Tarihi

14.02.1965

Degum Yeri

Gazi Magusa

Egitim Durumu
Lise

1980-1983

Lapta Y avuzlar Lisesi

Universite

1983-1987

Gazi Universitesi, Gazi Egitim Fakultesi
Muzik Egitimi Bolumu

Gorev Ald1g1 Kurumlar ve Gorevleri
1987-1989

Erenkoy Lisesi

Muzik Ogretmeni

1989-2000

Lapta Y avuzlar Lisesi

Muzik Ogretmeni

2000-2004

Lapta Y avuzlar Lisesi

Mtizik Ogretmeni
Mildilr Muavini

2004-2014

Lapta Yavuzlar Lisesi

Muzik Ogretmeni
Ba~ Muavin

2014-2015

Oguz Veli Ortaokulu

Muzik Ogretmeni
Mudur Muavini

2015- Halen devam ediyor

Lapta Y avuzlar Lisesi

Muzik Ogretmeni
Mudttr Muavini

64

Katdd1g1 Kurs ve Seminerler

16 Nisan 2011

Alicja Fiderkiewicz Piano Masterclass Course

09-16 Eyliil 2013

KKTC Milli Egitim Bakanhgi Egitim Ortak
Hizmetler Dairesi Miidilrliigii"Egitimde Fatih
Projesi (Teknoloji Kullanum)" Kursu.

Arahk2012

KKTC Milli Egitim Bakanhgi Egitim Ortak
Hizmetler Dairesi Miidilrliigii"Yiiksek
Ogrenime Gecis ve Yerlestirme Smavlan"
Semineri

21-31 Ocak2011

"Modernisation in Education and Education
Identities at Work" projesi kapsammda
"Bireysel Farkmdahklann Ortaya Cikanlmasi"
Kursu.

28 Mart 2011

"Modernisation in Education and .i..:,uuvauvu.
Identities at Work" projesi .a..ap"a.111mua
"Yasam Boyu Egitim" Kursu

21-25 Ocak 2011

"Modernisation in Education and .i..:,uuva.LJ
Identities at Work" projesi kapsannrid.ij
"Ogrenci Merkezli Egitim"

28 Mart 2011

"Modernisation in DUUva.uvu.

2 Eylill 2014

KKTC Milli Egitim Bakanhgi Ortak
Hizmetler Dairesi Miidi.irliigii "Cocuk ve
Ergenlerde Madde Bagunhhgnu Onleme"
Semineri

2 Kasim 2009

"Modernisation in Education and Education
Identities at Work" projesi kapsammda
"Ogrencilerin Derslere Etkin Katihmi" Kursu

15-19 Temmuz 2012

"The Mediterranean Environment:An Overview"
International Environment Institute

of Malta
1-30 Ocak 2007

of English

2-30 Eyliil 2007

Spring International Language

\..,1;;1rn,1

of Arkansas, Bicommunal Support
of English
14 Nisan 2016

Dogu Akdeniz Universitesi "Beyin Siz
Olmahsimz" Semineri

10 Mart2016

Girne Amerikan Universitesi KKTC Egitim
Cahstayi
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