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E⁄‹T‹M ARAﬁTIRMASI

Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤retim Üyeleri için
Ö¤renci Geribildirimli Oturum De¤erlendirme Ölçe¤i Haz›rlanmas›
ve Pilot Uygulamas›
The Formation and a Pilot Implementation of a Student Feedback Questionnaire
for Measuring Performance and Efficiency of Lecturers and Academicians
of the Medicine School of Trakya University
Erkan Melih ﬁAH‹N

Amaç: Ö¤retim üyelerinin sunum performanslar›n›n ölçümünde kullan›lmak üzere, ö¤renci geribildirimlerinin toplanmas› için bir ölçek geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar ve bu ölçe¤in pilot uygulamas› sunuldu.
Çal›ﬂma Plan›: Farkl› bölümlerden T›p E¤itimi
Anabilim Dal› ö¤retim üyeleriyle yap›lan toplant›lar
sonras›nda ölçek için bir soru havuzu oluﬂturuldu.
Daha sonra, haz›rlanan sorular grupland›r›ld› ve
ölçekte kullan›lacak maddelerin veri toplayacaklar› alanlar ve bu alanlardaki öncelikler ﬂekillendirildi. Yan›tlar›n beﬂli Likert skala ile toplanmas›na karar verildi. On yedi maddeden oluﬂan geribildirim
ölçe¤i ders s›ras›nda ö¤rencilere uyguland›.
Bulgular: Yüz bir ö¤renciden elde edilen veriler
de¤erlendirildi¤inde, pilot uygulama için ölçek iç
güvenirli¤i (Cronbach alfa) 0.8758 bulundu.
Sonuç: Oluﬂturulan ölçe¤in, ö¤retim üyelerinin sunum performanslar›n›n ölçümünde kullan›labilece¤i sonucuna var›ld›.

Objectives: We presented our efforts to develop a
student feedback questionnaire to be used in the
assessment of performance and efficiency of lecturers and academicians in our faculty and evaluated the
results of a pilot implementation of the questionnaire.
Study Design: A question pool was created at a
meeting discussion of lecturers and academicians
of the Department of Medicine Education.
Thereafter, the questions were grouped and priority fields of data to be formulated in the items were
determined. Finally, a 17-item questionnaire was
administered to the students during a lecture. A
five-item Likert scale was used to evaluate the
responses.
Results: The internal reliability of the pilot scale
(Cronbach alpha) was found as 0.8758 for 101
respondents.
Conclusion: The questionnaire was found eligible
for the use of obtaining students’ feedback on performance and efficiency of lecturers.

Anahtar Sözcükler: E¤itim program›; e¤itim, medikal, temel
t›p; e¤itim ölçme/standart; etkinlik; geribildirim; model, e¤itim;
mesleki yeterlilik; program de¤erlendirmesi; anket; ö¤retim/
yöntem.
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E¤itim ortam›n›n iyileﬂtirilmesi, e¤itim kurumlar›nda sürekli araﬂt›r›lan bir konudur. T›p
fakülteleri, mesleki beceri kazand›rma iﬂlevleri
ile ön planda olsa da, bu onlar›n e¤itim kurumu
olmalar› gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Temel e¤itim
kuramlar› t›p e¤itimi için de geçerlidir. E¤itim
ortam› ve e¤itici performans›n› de¤erlendirmede en de¤erli kaynaklardan biri, e¤itimin üç ana
bileﬂeninden biri olan ö¤rencilerdir. Ö¤renci geribildirimleri, durumun de¤erlendirilmesinde
ve iyileﬂtirme çabalar›n›n planlanmas›nda en
de¤erli verileri sa¤lar. Yüksekö¤retim Kurulu,
tüm ö¤retim görevlilerine, kendi performanslar›n› izlemek için ö¤renci geribildirimlerini sistemli olarak toplay›p kullanmalar›n› önermektedir.[1] Son y›llarda t›p fakültelerinde bu konuda özgün çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.[2,3]

lanmas› görevi T›p E¤itimi Anabilim Dal›’na verildi.
T›p E¤itimi Anabilim Dal›’nda yap›lan toplant›larda, haz›rlanacak ölçe¤in 2002 y›l›nda üç
kez düzenlenen ve devam› için haz›rl›k yap›lan
E¤iticilerin E¤itimi Kursu içeri¤ine paralel sorular içermesi karar› al›nd›. Bu karar›n gerekçesi,
ö¤renci geribildirimi toplayan ö¤retim üyelerinin belirleyebilecekleri eksiklikler karﬂ›s›nda
kendilerini geliﬂtirme çabalar›na yan›t verecek,
iﬂleyen bir sistemin haz›r tutulmas› ve kursa kat›lm›ﬂ veya kat›lacak ö¤retim üyelerine bu ölçekle kendilerini izleme ﬂans›n› sa¤lamak idi.
Toplant›larda, daha önce çeﬂitli yer ve kiﬂilerce
önerilmiﬂ veya kullan›lm›ﬂ baﬂka ölçekler gözden geçirildi;[5,6] ancak, bunlar›n belirlenen ana
hedeflere ulaﬂmada uygun rehberlik sa¤layamayacaklar› düﬂünüldü¤ünden yeni bir ölçek
oluﬂturmaya karar verildi.

Fakültemizde de bu konuya olan ilgi artmakta ve y›llar içinde çal›ﬂmalar daha sistematik bir
seyir izlemektedir.[4] 2002-2003 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda ö¤renci geribildirimlerinin toplanmas›
ve kullan›lmas› konusunda yürütülmekte olan
çal›ﬂmalar›n bir bölümü, ö¤retim üyelerinin sunum performanslar›n›n ölçümünde kullan›lacak bir ölçek geliﬂtirilmesine yöneliktir. Bu yaz›da ölçe¤in pilot uygulamas› sunuldu.

Ölçe¤in, ilk üç y›l›n amfi derslerinde ve stajlardaki sunum tarz› derslerde kullan›ma uygun
olmas› istendi. Farkl› bölümlerin ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere ölçek oluﬂturma çal›ﬂmalar›n›n merkezi bir çal›ﬂma grubu taraf›ndan yürütülmesi benimsendi. Farkl› bölümlerden T›p
E¤itimi Anabilim Dal› ö¤retim üyelerine ça¤r›
yap›larak gönüllü kat›lan ö¤retim üyeleri ile bir
beyin f›rt›nas› yürütüldü ve soru havuzu oluﬂturuldu. Bu çal›ﬂmaya farkl› s›n›flarda sorumluluklar› olan ö¤retim üyelerinin kat›l›m› sa¤lanarak ölçe¤in, kullan›laca¤› bölümlerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamas› hedeflendi.

GEREÇ VE YÖNTEM
Ölçek oluﬂturma süreci
2002-2003 e¤itim-ö¤retim y›l› haz›rl›klar› s›ras›nda yap›lan e¤itim koordinatörleri toplant›s›nda, ö¤renci geribildirimlerinin toplanmas›
konusunda bir önceki y›l yap›lan çal›ﬂman›n yeni bir anket ve yöntemle bu y›l da devam etmesi kararlaﬂt›r›ld›. Ayr›ca, ö¤retim üyelerinin verdikleri derslerde ö¤renci geribildirimlerinin
toplanmas›na olanak sa¤layacak ve fakülte ﬂartlar›na uyan ayr› bir ölçek haz›rlanmas›n›n uygun olaca¤› belirtildi. “Trakya Üniversitesi T›p
Fakültesi (TÜTF) Oturum De¤erlendirme Ölçe¤i” olarak isimlendirilen ölçekle dersin içeri¤i,
kullan›lan e¤itim yöntemleri, ö¤retim üyesinin
sunum performans› ile ilgili verilerin toplanmas› ve ö¤retim üyesinin bu verileri kendi geliﬂimi
için kullanabilmesi amaçland›. Dekanl›kça, e¤itim ortam›n›n de¤erlendirilmesi ve iyileﬂtirilmesi amac›yla kullan›lacak ölçekten farkl› olan
TÜTF Oturum De¤erlendirme Ölçe¤i’nin haz›r-

Ölçek oluﬂturma sürecine tüm anabilim dallar›ndan temsilcilerin kat›l›m› yerine, konu hakk›nda daha fazla bilgi sahibi, ilgili, T›p E¤itimi
Anabilim Dal› çerçevesinde çal›ﬂan ö¤retim elemanlar›n›n al›nmas› hedeflendi. Böylece, hem
gönüllü kat›l›m ilkesi hem oturumlarda bulunacak kiﬂi say›s› aç›s›ndan çal›ﬂma veriminin düﬂmemesi sa¤land›.
Beyin f›rt›nas› seans›n›n devam›nda, haz›rlanan sorular grupland›r›ld›. Her grup üzerinde,
üçer kiﬂilik çal›ﬂma ekiplerinin yüz yüze yapt›¤›
birinci tur toplant›lar ve di¤er katk›da bulunanlar›n yaz›l› olarak kat›ld›klar› ikinci tur tart›ﬂmalar sonunda, ölçekte kullan›lacak maddelerin veri toplayacaklar› alanlar ve bu alanlardaki
18
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öncelikler ﬂekillendirildi. Ölçe¤in 12-15 madde
içermesine, yan›tlar›n beﬂli Likert skala ile toplanmas›na karar verildi. Ölçe¤i oluﬂturacak
maddelerin konular› ﬂöyle s›raland›:

mas›na verildi¤i için bu konudaki maddenin sadece göz temas›n› sorgular biçimde kurgulanmas› kararlaﬂt›r›ld›. Düﬂünülen önceliklerin zamanla de¤iﬂebilece¤i göz önüne al›narak, farkl›
alt baﬂl›klarda veri toplayan yeni maddelerin
kullan›labilece¤i görüﬂüne var›ld›.

- Ders konusu ve içeri¤inin önceden ilan
edilmiﬂ olmas›,

Pek çok soru tekni¤inden hangisinin kullan›laca¤› tart›ﬂ›ld› ve ilgili madde oluﬂturulurken,
öncelikle sunum s›ras›nda iki farkl› ﬂekilde (s›n›fa ve ö¤renciye) soru yöneltmenin sorgulanmas›na karar verildi. Sorular›n, ö¤rencinin derse aktif kat›l›m›n› destekleyip desteklemedi¤inin sorgulanmas› ikincil öncelikte görülerek bu
konu, ileride ölçek üzerinde yap›lacak de¤iﬂikliklere b›rak›ld›.

- Dersin ilan edilmiﬂ baﬂlama ve bitiﬂ zamanlar›na uyulmas›,
- Her dersin amaç ve ö¤renim hedeflerinin
dersin baﬂ›nda aç›klanmas› ve ders içeri¤inin bu
amaç ve hedeflere uygun düzenlenmesi,
- Ö¤retim üyesinin ders sunma konusunda
hevesli, coﬂkulu olmas› ve bunu ö¤rencide ö¤renme motivasyonunu sa¤layacak ﬂekilde göstermesi,

T›p e¤itiminin erken döneminde, özellikle de
birinci s›n›ftaki ö¤rencilerin ders içeri¤inin mesleki hedeflerle ba¤lant›s› hakk›nda fikir yürütmeleri zor olmas›na ra¤men, bu maddenin ölçekte yer almas›n›n bir sorun yaratmayaca¤›; bu
durumun son de¤erlendirmeyi yapan, dersi de
yürütmüﬂ ö¤retim eleman› taraf›ndan göz
önünde bulundurulaca¤› kabul edildi.

- Konuya etkili bir giriﬂ yaparak ö¤rencinin
ilgisinin art›r›lmas›,
- Sunumda farkl› görsel-iﬂitsel araçlar ve interaktif e¤itim tekniklerinin kullan›lmas›,
- Sunumda kullan›lan dilin hem konunun
do¤as› hem ö¤rencilerin anlama düzeyi düﬂünülerek seçilmesi,
- Uygun vücut dili ö¤elerinin kullan›lmas›,

Anketin son sorusu olarak, ö¤renciye sunum
hakk›nda genel bir de¤erlendirme yapabilece¤i
bir madde konmas›na karar verildi. Ayr›ca, ö¤rencilerin ölçekleri doldururken otomatizme
dayal› ve analize dayanmayan yan›tlar vermelerini önlemek için baz› sorular›n olumsuz kurgulanmas› kararlaﬂt›r›ld›.

- Ö¤rencilerin derse kat›l›m›n›n desteklenmesi, bunun tart›ﬂmaya ve kiﬂisel görüﬂlerin iletilmesine zaman ayr›larak ve uygun sorular sorularak art›r›lmas›,
- Ders içeri¤inin ö¤rencilerin kiﬂisel deneyimleri ve mesleki hedefleriyle ilgisinin kurulmas›,

Bir sonraki aﬂamada ölçek maddeleri oluﬂturuldu. Tüm maddeler cümle düﬂüklükleri ve anlaﬂ›lma sorunlar› aç›s›ndan gözden geçirildi ve
son düzeltmeler yap›ld›. Daha sonra anket, pilot
uygulama için ço¤alt›larak gönüllü bir ö¤retim
üyesinin dersi s›ras›nda ö¤rencilere uyguland›.

- Dersin sonunda özet yap›lmas›,
- Ders içeri¤inde, ayr›lan zamana uygun teorik bilgi yükü bulunmas›.
Dersin sunumunda farkl› görsel-iﬂitsel araçlar›n ve çeﬂitli interaktif e¤itim tekniklerinin
kullan›m›na iliﬂkin ö¤renci de¤erlendirmelerinin, ö¤renciler bu konuda farkl› uygulamalar›
gördükçe biçimlenece¤i varsay›ld›. Ö¤rencide
olumlu iz b›rakmayan uygulamalar›n belirlenmesinin gereksiz oldu¤u ve bununla ilgili maddelerde aç›klay›c› ayr›nt› yaz›lmamas›na karar
verildi.

Uygulama öncesinde ö¤rencilere bunun bir
pilot uygulama oldu¤u söylendi. Anlaﬂ›lmayan
sorular›n boﬂ b›rak›lmas›, eleﬂtirilerin yaz›l› olarak verilmesi istendi. Sonuçlar bilgisayar ortam›na geçirilerek madde analizi yap›ld› ve ölçekler üzerindeki yaz›l› eleﬂtiriler gözden geçirildi.
Yaz›l› tek eleﬂtiri, yan›tlar toplan›rken kullan›lan Likert skalas›n›n uygun olmad›¤›yd›. Ancak, bu konuda de¤iﬂiklik yap›lmas›na gerek olmad›¤›na karar verildi. Maddelerin hiçbirinde

Sessiz iletiﬂim ve vücut dili kullan›m› ile ilgili çok fazla alt baﬂl›k birikti¤inden, bunlar aras›nda eleme yap›ld›. En büyük öncelik göz te19
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Tablo 1. Ölçe¤in önerilen son hali
Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Oturum De¤erlendirme Ölçe¤i
Tarih: ..................................................
Ders: ...................................................
Konu: .................................................
Ö¤retim üyesi: .................................

Yer: ..........................................
S›n›f:
1w
2w

3w

4w

5w

6w

‹ﬂledi¤iniz dersle ilgili aﬂa¤›daki ifadelere ne oranda kat›l›p kat›lmad›¤›n›z› iﬂaretleyiniz.
Kesinlikle
kat›l›yorum

Kat›l›yorum

Emin
de¤ilim

Kat›lm›yorum

Kesinlikle
kat›lm›yorum

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w
w
w

w
w
w
w

w
w
w
w

w
w
w
w

w
w
w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

13. Dersin içeri¤i, aç›klanan ders amaçlar› ve
ö¤renim hedeflerine uygundu.

w

w

w

w

w

14. Ders içeri¤inin doktorluk mesle¤i ile iliﬂkisini
kurmakta zorland›m.

w

w

w

w

w

15. E¤itici, konunun önemli bölümlerini içeren
bir özetleme yapt›.

w

w

w

w

w

16. Konu için ayr›lan zaman yeterliydi.

w
w

w
w

w
w

w
w

w
w

1.

Dersin konusunu önceden biliyordum.

2.

E¤itici, dersin ilan edilmiﬂ baﬂlama
ve bitiﬂ zamanlar›na uydu.

3.

E¤itici, dersin amaç ve ö¤renim hedeflerini aç›klad›.

4.

E¤itici, dersi sunmada hevesli ve coﬂkuluydu.

5.

E¤itici, konuya ilgimi art›racak bir giriﬂ yapt›.

6.

E¤itici, dersin sunumunda görsel-iﬂitsel araçlardan
yeterince yararland›.

7.

E¤itici, aç›k, anlaﬂ›l›r ve konuya uygun bir dil kulland›.

8.

E¤itici, çeﬂitli interaktif e¤itim tekniklerini
yeterince kulland›.

9.

E¤itici ile göz temas› kurmakta zorland›m.

10. Derse aktif kat›lmam için e¤itici taraf›ndan
desteklendi¤imi hissettim.
11. E¤itici ö¤rencilere ve s›n›fa sorular yöneltti.
12. E¤itici tart›ﬂmaya ve kiﬂisel görüﬂlerin iletilmesine
yeterli zaman ay›rd›.

17. Bu ders için harcad›¤›m zamana de¤di.

yan›ts›zl›k oran›, anlaml› derecede yüksek de¤ildi. Ölçe¤in pilot uygulamadan sonra ald›¤›
son hal Tablo 1’de gösterildi.

¤in buralarda kullan›m›na iliﬂkin geçerlik ve güvenirlik de¤erlendirmeleri yap›labilir.

Ölçek, pilot uygulamadan sonra son ﬂekilsel
düzeltme de tamamlanarak dekanl›¤a sunuldu.
Bundan sonra da ço¤alt›larak ö¤retim üyelerinin
kullan›m›na sunulacakt›r. Ölçe¤in makul bir süre
kullan›lmas›n›n ard›ndan, içerik ve ﬂekil aç›s›ndan bir düzeltme yap›lmas› uygun olacakt›r.
Böylece, ölçe¤i kullanacak ö¤retim üyelerinin geribildirimleri de de¤erlendirilebilir. Ayr›ca, farkl›
s›n›flar ve derslerden elde edilecek verilerle ölçe-

Pilot uygulamada 101 birimden elde edilen
veriler de¤erlendirildi¤inde, hesaplanan ölçek
ortalamas› de¤iﬂkeni normal da¤›l›ma uygundu. Pilot uygulama için ölçek iç güvenirli¤i hesapland› ve Cronbach α de¤eri 0.8758 bulundu.
Bu analizden önce, boﬂ b›rak›lan maddelerin
her birine o maddenin medyan de¤eri verildi.
Maddelere ait istatistikler Tablo 2’de verildi. Sonuçta, ölçekten ç›kart›lmas› gereken bir madde

BULGULAR
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Tablo 2. Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi Oturum De¤erlendirme Ölçe¤i içgüvenirlik analizi sonuçlar›
Soru no

Madde
ortalama±SS

Madde ç›kar›l›rsa
ölçek ortalamas›

Madde ç›kar›l›rsa
varyans

Düzeltilmiﬂ toplam
madde korelasyonu

Madde
ç›kar›l›rsa α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Toplam

3.0594±1.2870
3.8218±1.2915
4.5644±0.5553
4.4554±0.6249
3.8515±0.9735
3.9307±0.9301
4.4059±0.6954
3.6238±0.9985
3.2277±1.0381
3.9010±0.8776
4.4554±0.6249
4.1683±0.8133
4.1386±0.8489
3.8812±1.0704
4.3168±0.7607
3.7228±1.1236
4.0297±0.8180
3.9738

64.4950
63.7327
62.9901
63.0990
63.7030
63.6238
63.1485
63.9307
64.3267
63.6535
63.0990
63.3861
63.4158
63.6733
63.2376
63.8317
63.5248
67.5545

78.4525
73.0578
77.9099
75.4301
72.2709
72.8970
75.1477
73.5451
74.6622
72.7487
75.7501
72.4794
71.4853
76.3422
74.4230
71.9414
71.7919
83.0495

0.1290
0.3770
0.4929
0.6660
0.5939
0.5847
0.6153
0.4967
0.4075
0.6367
0.6352
0.7156
0.7554
0.2973
0.6132
0.5166
0.7639

0.8908
0.8780
0.8711
0.8658
0.8653
0.8658
0.8664
0.8695
0.8736
0.8640
0.8667
0.8616
0.8597
0.8788
0.8658
0.8690
0.8598
0.8758

–

koymaya elveriﬂlidir. Aritmetik ortalamay› hesaplayabilmek ve bireyler aras›ndaki farklar›n
miktar›n› ölçebilmek için bir baﬂlang›ç noktas›n›n tan›mlanmas› ve yan›t seçeneklerinin eﬂit
aral›klarla s›ralanmas› gerekir. Çeﬂitli araﬂt›rmalarda Likert tipi tutum ölçeklerinde, yan›tlar›n
say›sal de¤erlere atanarak aritmetik ortalamalar›n hesaplanmas› kabul görmüﬂtür.[8] Toplanan
verilerin sadece medyan, frekans ve yüzdelerle
de¤erlendirilmesi daha az yorumlanabilir veri elde edilmesine yol açar. Kiﬂisel ve kurumsal hedeflerin saptanmas› ve çeﬂitli karﬂ›laﬂt›rmalar›n
yap›labilmesi için yan›tlar›n say›sal de¤erlere
atanarak de¤erlendirilmesi uygundur.

olmad›¤›na karar verildi. Ölçe¤in iç güvenirlik
katsay›s› yeterince yüksekti.
Her ne kadar Cronbach α de¤eri yüksek bulunmuﬂ olsa da, bu de¤erin hesaplanmas›nda
ön kabullerden biri ölçekte bulunan her bir
maddenin ölçülen tutumla tekdüze iliﬂki içinde
oldu¤u, yani her maddenin ayn› tutumu ölçtü¤üdür.[7] Oysa bizim ölçe¤imizde her madde,
ö¤retim üyesinin performans›n› farkl› aç›lardan
de¤erlendirmektedir. Bu yüzden, ö¤retim üyesi
bir maddenin ölçtü¤ü alanda baﬂar›s›z olduysa,
bu maddenin di¤er maddeler ve ölçek toplam›ndan korelasyonu sapabilir. Örne¤in, bu pilot
uygulamaya ait verilerde ilk sorunun ölçek geneliyle ba¤lant›s›n›n düﬂük olmas›, muhtemelen böyle bir sapma oldu¤unu gösterir. Teorik
aç›dan baz› sorunlar olsa da, ölçe¤in iç güvenirli¤ini ölçmede en uygun yöntemin Cronbach α
oldu¤u görünmektedir.[7]

TARTIﬁMA
Ölçe¤in uygulanmas›
Ölçe¤in öncelikle ilk üç s›n›f›n amfi derslerinde kullan›m› amaçlanmaktad›r. Daha üst s›n›flara ait sunum tipi derslerde ise ölçek, ö¤retim üyesi ihtiyaçlar› ile uyuﬂtu¤u oranda kullan›labilir. Ölçek formu, yeterli miktarda ço¤alt›l›p amfi görevlilerine ulaﬂt›r›lacakt›r. Ö¤retim
üyeleri ölçek formlar›na ders s›ras›nda ulaﬂabilecektir. Ölçekler dersin hemen sonras›nda, o

Benzer bir teorik k›s›tl›l›k da ölçek yan›tlar›n›n say›sallaﬂt›r›lmas›nda ortaya ç›kmaktad›r. Likert tipi beﬂli yan›t anahtar›nda ölçek puanlar› s›ralama ölçe¤i tipindedir ve bu puanlar bireyleri,
tutuma sahip oluﬂ dereceleri bak›m›ndan s›raya
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Tablo 3. Ölçekteki Likert tipi yan›t anahtar› için
puanlama anahtar›
Seçenek

de¤erleri toplan›p ölçekteki soru say›s›na bölünerek bulunan de¤er kullan›l›r. Ayn› hedef ölçek geneli için de geçerlidir. Baz› sorular›n iﬂaretlenmedi¤i ölçeklerin iﬂaretlenen sorular›, madde de¤erlendirmelerine dahil edilmelidir. Genel ölçek skoru hesaplanmak istendi¤inde ya bu formlar hariç
tutulmal› ya da boﬂ yan›tlar›n yerine o maddenin
medyan de¤eri atanarak hesaplama yap›lmal›d›r.

Puan karﬂ›l›¤›
Olumlu
Olumsuz
maddeler* maddeler**

Kesinlikle kat›lm›yorum
Kat›lm›yorum
Emin de¤ilim
Kat›l›yorum
Kesinlikle kat›l›yorum

1
2
3
4
5

5
4
3
2
1

Hangi yöntem kullan›l›rsa kullan›ls›n, ö¤retim üyeleri kendilerine kiﬂisel hedefler belirleyerek hareket edebilirler. Kurumsal hedefler sadece bir genel standart oluﬂmas›na yard›mc›
olabilir. Ölçe¤in kullan›m› kiﬂisel geliﬂime yol
göstermelidir. Ölçek, ö¤retim üyelerinin kendilerini geliﬂtirmeleri gereken konular› belirlemelerini sa¤larsa gerçek amac›na ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Bu geliﬂimi her ö¤retim üyesi kendi çabalar›yla
yakalayabilece¤i gibi, talep oluﬂtu¤u anlarda
dekanl›k taraf›ndan çeﬂitli kurs, seminer ve di¤er yöntemlerle katk› sa¤lanacakt›r. Özellikle
T›p E¤itimi Anabilim Dal› taraf›ndan düzenlenmekte olan e¤iticilerin e¤itimi kurslar›n›n devam› mutlaka sa¤lanacakt›r.

*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; **9, 14.

ders saatini de¤erlendirmek üzere kurgulanm›ﬂt›r. Ö¤retim üyelerinin bu de¤erlendirmeyi
dersten sonra yapt›rmas› önerilmektedir, ancak
uygulamay› her ö¤retim üyesi kendisi belirleyecektir. Ders sonunda ölçek uygulamas› için yeterli zaman ayr›lmal›d›r. Bu sürenin ilk uygulamalarda 6-8 dakika olmas› uygundur. Zaman
ilerleyip ö¤renciler sorulara aﬂina oldukça süre
de azalt›lacakt›r. Ölçeklerin doldurulmas› s›ras›nda ö¤retim üyesinin s›n›ftan ç›kmas› uygun
olacakt›r. Ölçek formlar›n› gönüllü ö¤renciler
toplayabilir. ‹lk uygulamalardan önce ölçe¤in
amac› ve yöntemi ile ilgili aç›klama yap›lmal›d›r. Özellikle ö¤rencilerin verecekleri yan›tlarla
ders baﬂar›lar› aras›nda bir ba¤lant› kurulmayaca¤›, kimin hangi formu doldurdu¤unun takip
edilmeyece¤i ile ilgili güvenceler vermek, do¤ru veriler elde edilmesini sa¤layacakt›r.

Ölçe¤in kullan›m› ve de¤erlendirilmesi için
ö¤retim üyelerine T›p E¤itimi Anabilim Dal›’nda görevli ö¤retim üyelerince yard›m ve dan›ﬂmanl›k sa¤lanacakt›r. Verilerin iﬂlenmesi ile
ilgili bir yöntem önerilecektir; ancak, iﬂgücü
sa¤lanmas›, ölçe¤i kullanacak ö¤retim üyelerinin sorumlulu¤unda olacakt›r. Ölçeklerin dekanl›k taraf›ndan optik okuyucu ile okunmas›
ve sonuçlar›n ö¤retim üyelerine ulaﬂt›r›lmas›
hedeflenmektedir. Ölçe¤in farkl› s›n›flardan de¤iﬂik derslerde kullan›m›na dair verilere ulaﬂ›ld›ktan sonra yap›lacak de¤erlendirme ile fakültede verilen tüm sunum tipi dersler için geçerlik
ve güvenirli¤i s›nanmal›d›r.

Ölçe¤in de¤erlendirilmesi
Ölçe¤in her bir maddesi ve ölçek geneli için
kurumsal hedefler belirlenmiﬂtir. E¤er frekans ve
yüzdelerle de¤erlendirme kabul edilecekse hedef,
her madde için olumlu ifadelerin (olumlu kurgulanm›ﬂ maddelerde kat›l›yorum ve kesinlikle kat›l›yorum; olumsuz kurgulanm›ﬂ maddelerde ise
kat›lm›yorum ve kesinlikle kat›lm›yorum) toplam
say›s›n›n, olumsuz ve karars›z ifadelerden fazla
olmas›d›r. Ölçek toplam›n›n yorumlanmas›nda
da ayn› yöntem geçerlidir. E¤er aritmetik ortalamalar kullan›lacaksa önce yan›tlar say›lara çevrilmelidir. Bu iﬂlemde kullan›lacak çevrim tablosu
Tablo 3’te verilmiﬂtir. Her madde için önerilen kurumsal hedef, ortalama de¤erin 3.5’den yüksek
olmas›d›r. Ölçek geneli hakk›nda analiz yap›laca¤› zaman, tüm sorulara verilen yan›tlar›n say›sal

Ölçe¤in sahibi Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi’dir ve bilimsel amaçlarla kaynak gösterilerek kullan›m›na izin verilmiﬂtir.
Ölçe¤in oluﬂturulmas›na katk›da bulunan
Trakya Üniversitesi ö¤retim üyeleri ve katk›
alanlar›:
Prof. Dr. Kemal Kutlu (T›p Fakültesi Dekan›) –
Karar ve görevlendirme; Prof. Dr. Tuncay Ça¤lar (T›p E¤itimi Anabilim Dal›) – Sürecin yöne22
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timi, maddelerin oluﬂturulmas› ve revizyonu;
Doç. Dr. Muzaffer Eskiocak (T›p E¤itimi Anabilim Dal›) – Sürecin yönetimi, maddelerin oluﬂturulmas› ve revizyonu; Yard. Doç. Dr. E. Melih
ﬁahin (T›p E¤itimi Anabilim Dal›) – Sürecin yönetimi, maddelerin oluﬂturulmas› ve revizyonu,
istatistik analiz, makalenin yaz›m›; Yard. Doç.
Dr. Galip Ekuklu (Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›) –
Maddelerin oluﬂturulmas›, pilot uygulama.

4.
5.

6.
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