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OOKKUULL VVEE ÖÖ⁄⁄RREETTMMEENN‹‹NN ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹ BBAAfifiAARRIISSII
ÜÜZZEERR‹‹NNDDEEKK‹‹ EETTKK‹‹SS‹‹

MMuussttaaffaa TTAATTAARR**

ÖÖzzeett

Coleman (1966) ve Jencks (1972)’in yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar e¤itim
dünyas›nda karamsar bir havan›n oluflmas›na neden olmufltur. Çünkü bu arafl-
t›rmac›lar okul baflar›s›n› belirleyen en önemli faktörün aile oldu¤u, okul ve ö¤-
retmenin etkisinin oldukça düflük oldu¤u sonucuna vard›lar. Sonraki y›llarda
okul ve ö¤retmenin bir farkl›l›k meydana getirebildi¤ini göstermek amac›yla
çok say›da araflt›rma yap›ld›. Bu çal›flmada, yap›lan araflt›rmalardan hareketle,
okul ve ö¤retmenin önemli oldu¤u ve bir farkl›l›k meydana getirebildi¤i sonu-
cuna var›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Ö¤retmen etkilili¤i, etkili okul hareketi, ö¤renci ba-
flar›s›

GGiirriiflfl
Okul günümüzün en yayg›n toplumsal kurumlar›ndan birisidir. Süreleri de-

¤iflse de hemen hemen her ülkede okula gitmek zorunludur. E¤itimin zorunlu hale
getirilerek toplumun tüm katmanlar›na yay›lmas› gerekti¤ini savunanlar›n temel ç›-
k›fl noktalar›ndan birisi de herkese f›rsat eflitli¤i sa¤layarak meritokratik bir toplum
yaratma iste¤idir. Böylece özellikle alt toplumsal katmanlara mensup bireyler ald›k-
lar› e¤itim sayesinde dikey bir hareketlilik yaflayacaklar ve kendilerine üst toplumsal
katmanlarda yer bulabileceklerdir. Fakat yap›lan araflt›rmalarda ö¤rencinin akade-
mik baflar›s›n›n, okulun sahip oldu¤u niteliklere ve ö¤renciler için ne yapt›¤›na de¤il
büyük ölçüde aile özelliklerine ba¤l› oldu¤unun tespit edilmesi, hakl› olarak, pek çok
kiflinin can›n› s›kt›. Baban›n mesle¤i ile ö¤rencinin e¤itim baflar›s› aras›nda çok s›k› bir
iliflkinin oldu¤unu gösteren Crowther Raporu (1959) ve ailenin sosyo-ekonomik sta-
tüsüne bakarak çocu¤un okul baflar›s›n›n tahmin edilebilece¤i sonucuna varan Rob-
bins Raporu (1962) e¤itim dünyas›nda karamsar bir havan›n oluflmas›na yetti (Beare
ve di¤erleri, 1989, 2). Fakat cesaretleri k›ran, moralleri bozan ve e¤itime yap›lan yat›-
r›mlar›n anlams›z hale gelmesine ve sorgulanmas›na neden olan as›l önemli geliflme
1960’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda gerçekleflti.

CCoolleemmaann vvee JJeenncckkss’’iinn AArraaflfltt››rrmmaallaarr››

E¤itim eflitsizlikleri üzerine James Coleman’›n baflkanl›¤›nda yap›lan ve
1966’da yay›nlanan araflt›rma, sosyal bilimler tarihinin en büyük araflt›rmalar›ndan
kabul edilmektedir. Bu araflt›rman›n e¤itim sosyolojisindeki etkisi ola¤anüstü büyük-
lükteydi. Politika ve araflt›rmalar› di¤er sosyolojik giriflimlerden daha fazla etkiledi
(Sorenson ve Morgan, 2000, 141). Bilgiler sözlü ve sözsüz yetenekleri, okuma düzeyi-
ni, say›sal yetenekleri ölçen testler arac›l›¤›yla 4000 okulda 500 000’den fazla ö¤renci-
den elde edildi (Giddens, 1998, 425). Ayr›ca ö¤retmen, yönetici ve müfettifllere anket-
ler uyguland› (Good ve di¤erleri, 1976, 366). Amaç; insanlar›n ›rk, renk, din ve ulusal
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kökenleri nedeniyle e¤itimde ayr›mc›l›¤a tabi tutulup tutulmad›klar›n› belirlemekti.
Böylece e¤itimde f›rsat eflitli¤inin ne ölçüde gerçekleflti¤i ortaya ç›kacakt› (Hanushek
ve Kain, 1972, 117).

Coleman, araflt›rman›n yay›nlanmas›ndan bir y›l önce, Kas›m 1965’de, siyah
ö¤renciler ile beyaz ö¤rencilerin devam ettikleri okullar aras›nda kalite farkl›l›¤›n›n
ortaya ç›kaca¤›na olan inanc›n› dile getirmifltir (Mostellar ve Moynihan, 1972, 8). O
y›llarda avantajs›z ö¤rencilerin devam etti¤i okullar›n ö¤retmen-ö¤renci oranlar›, ö¤-
retmenlerinin nitelikleri, mevcut akademik atmosfer gibi pek çok yönden daha kötü
bir durumda oldu¤una dair yayg›n bir kan› vard›. Sosyologlar ve e¤itim reformcula-
r› aras›nda, düflük e¤itim baflar›s›n›n bu kötü koflullar›n sonucu oldu¤una dair ciddi
bir görüfl birli¤i vard›. Coleman’›n çal›flmas›n›n bu iliflkiyi belgelendirece¤i ve bu ne-
denle avantajs›z ö¤rencilerin devam etti¤i okullara yap›lan e¤itim harcamalar›n›n art-
t›r›lmas› halinde alt s›n›f ile ayr›cal›kl› s›n›f aras›nda varolan baflar› fark›n›n ortadan
kalkaca¤›, en az›ndan azalaca¤› umuluyordu (Hurn, 1993, 134; Gwynne, 2002, 696).

Fakat sonuçlar tam bir hayal k›r›kl›¤› yaflanmas›na neden oldu. Çünkü ö¤ren-
ci baflar›lar› aras›nda gözlemlenen farkl›l›¤›n neredeyse tamam›n› sosyo-ekonomik
statünün belirledi¤i; ö¤renci bafl›na yap›lan harcamalar, okul kütüphanesindeki kitap
say›s›, s›n›ftaki ö¤renci say›s›, ders kitab›n›n kalitesi, okulun sahip oldu¤u olanaklar,
ö¤retmenin deneyimi gibi ö¤rencinin okul baflar›s›na katk› sa¤lad›¤› düflünülen fak-
törlerin fazla bir etkisinin olmad›¤› ortaya ç›kt› (Giddens, 1998, 425; Good ve di¤erle-
ri, 1976, 366). Yani baflar›da farkl›l›k meydana getiren as›l ö¤e okullar de¤il ailelerdi
(Hurn, 1993, 135). Üstelik yayg›n olan izlenimin aksine, siyah ve beyaz ö¤rencilerin
devam etti¤i okullar›n fiziksel olanaklar›, müfredat› ve ö¤retmenlerin ölçülebilir özel-
likleri büyük bir benzerlik içindeydi (Jenks, 1972, 69).

Coleman’›n bulgular›n›n Jencks ve arkadafllar› (1972, 256) taraf›ndan yap›lan
analizi, sosyo-ekonomik statünün, ö¤renci baflar›s›na etki edebilecek  tüm di¤er de-
¤iflkenleri gölgeledi¤ini bir kez daha ortaya koydu. Bulgular, baflar›y› okulun kontro-
lü d›fl›ndaki faktörlerin, daha çok ö¤rencinin aile kökeninin belirledi¤ini göstermek-
teydi. Okulun bütçesi, politikalar› ve ö¤retmenin özellikleri ya ikincil derecede önem-
liydi ya da bütünüyle ilgisizdi. Yani ö¤rencinin kendisiyle birlikte getirdikleri, okul-
da ve s›n›fta ne olup bitti¤inden çok daha önemliydi (Gray, 1993, 28; Kerensky, 1975;
akt: Beare ve di¤erleri, 3).

Mosteller ve Moynihan (1972), Health ve Neilson (1974) Coleman ve Jencks’le
ayn› sonuçlar› elde ettiler: Ö¤retmenler ö¤rencinin ö¤renmesinde önemli bir etkiye
sahip de¤ildir (Berliner, 1976, 5; Brophy, 1979, 733). ‹ngiltere’de yap›lan Plowden Ça-
l›flmas› ve ilk IEA (‹nternational Association for the Evaluation of Educational Achi-
evement) çal›flmalar›nda da okulun ö¤renci baflar›s› üzerinde az; toplumsal s›n›f ve
aile tutumlar› gibi okul d›fl› faktörlerin ise çok büyük bir etkiye sahip oldu¤u ortaya
ç›kt› (Farrell, 1993, 29; Reynolds, 1992, 2-3). 

Jencks ve Brown (1975, 320), yapt›klar› bir araflt›rmada, ö¤renci bafl›na yap›lan
harcama, ö¤retmenin e¤itimi, ö¤retmenin mesleki deneyimi ve s›n›ftaki ö¤renci say›-
s›n›n ö¤rencilerin biliflsel geliflimleri üzerinde tutarl› bir etkiye sahip olmad›¤›n› sap-
tad›lar. Onlara göre; ö¤renci performans›n› artt›rmak için fliddetle yeni yöntemlere
gereksinim duyulmaktad›r. Yapt›klar› araflt›rmadan elde ettikleri verilerden hangi
yöntemin daha etkili oldu¤unu belirleyemeseler de, daha fazla para harcaman›n, ö¤-
retmen adaylar›na daha fazla ders açman›n, s›n›flardaki ö¤renci say›s›n› azaltman›n,
farkl› toplumsal kökenlerden gelen ö¤rencileri ayn› s›n›fta bir araya getirmenin ve di-
¤er geleneksel uygulamalar›n fazla bir etkisinin olmad›¤› sonucuna vard›lar. 
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Tüm bu veriler ö¤renmeyi en fazla etkileyen ö¤elerin ö¤retmenin kontrolünün
d›fl›nda oldu¤u anlam›na geliyordu. Üstelik bu sonuçlar, araflt›rmac› ve politikac›la-
r›n kafalar›n›n kar›flmas›na, halk›n okullara flüpheyle yaklaflmas›na ve e¤itim araflt›r-
malar›na verilen devlet deste¤inin büyük oranda azalmas›na neden oldu. Azalan
ekonomik destek araflt›rma çabalar›n› daha da zorlaflt›rd› (Eggen ve Kauchak, 1996,
6). Di¤er taraftan bu sonuçlar, hem devlet okullar›n› ve bu okullarda görev yapan ö¤-
retmenleri elefltiren çevrelere çok önemli bir malzeme sunuyor (Arends ve di¤erleri,
1998, 39) hem de varolan toplumsal düzeni ve topluma hizmet eden okul ve ö¤ret-
menleri tehdit ediyordu (Beare ve di¤erleri, 1989, 5). 

Coleman (1966), Jencks (1972) ve benzer sonuçlara ulaflan di¤er araflt›rmac›la-
r›n çal›flmalar›, ailenin sosyo-ekonomik statüsü ile baflar› aras›nda do¤rudan iliflki ku-
ruyor; sosyo-ekonomik statü ne kadar yüksek olursa ö¤rencinin okulda o kadar ba-
flar›l›, ne kadar düflük olursa o kadar baflar›s›z olaca¤›n› ima ediyordu. Bu da k›rsal
kesimde olan ve daha çok fakir ö¤rencilerin devam etti¤i okullarda görev yapan ö¤-
retmen ve yöneticilere ö¤rencilerin baflar›s›zl›klar› karfl›s›nda önemli bir mazeret ola-
na¤› sa¤l›yordu (Orlich ve di¤erleri, 1998, 59).

Okullar›n etkisizli¤iyle sonuçlanan araflt›rmalar bir taraftan derin hoflnutsuz-
luklar›n yaflanmas›na di¤er taraftan çok say›da yeni araflt›rman›n yap›lmas›na neden
oldu. Okullar hakk›nda oluflan olumsuz havay› ortadan kald›rmak ve okullar›n etki-
li oldu¤unu kan›tlamak amac›yla gerçeklefltirilen bu araflt›rmalar etkili okul hareketi-
ne yol açt› (Balc›, 2001, 102).

EEttkkiillii OOkkuull HHaarreekkeettii

Bu yeni dönemde yap›lan etkili okul araflt›rmalar› okulun ve ö¤retmenin etki-
sizli¤iyle sonuçlanan önceki araflt›rmalar› yalanlamaktad›r. Etkili okul hareketinin
do¤mas›na neden olan ampirik araflt›rmalar, Coleman ve Jencks’in bulgular›n›n aksi-
ne, okul süreci, çevre ve yap›s›n›n ö¤renci baflar›s›-özellikle alt toplumsal katmanlara
üye ö¤rencilerin baflar›lar›-üzerinde bir farkl›l›k meydana getirdi¤ini göstermektedir.
Coleman raporu okulun büyüklü¤ü, yap›lan harcamalar ve kütüphanedeki kitap sa-
y›s› gibi fiziksel özellikler ile ö¤renci baflar›s› aras›nda bir iliflki bulamasa da yap›lan
çok say›da araflt›rma bunun aksini göstermektedir (Balc›, 2001, 104). 

Etkili okul hareketi, özellikle alt toplumsal tabakalara üye ö¤rencilerin ö¤ren-
mesini iyilefltirmede yeni bir bak›fl aç›s› getirmifltir. Ak›m›n dayand›¤› temel varsa-
y›mlardan biri, kademesi, ö¤renci say›s›, büyüklü¤ü, bulundu¤u co¤rafi bölge, için-
de yer ald›¤› toplumun sosyo-ekonomik durumu gibi özellikler ne olursa olsun tüm
okullar›n etkili olabilece¤idir (fiiflman, 2002, 35, 40).

Hareketin önemli isimlerinden Edmonds (1979, 21)’a göre Amerikal›lar›n çok
önemli bir bölümü ö¤renci performans›n› belirleyen temel faktörün aile kökeni ve
çevresi oldu¤una inanmaktad›r. E¤itimde hiçbir düflünce ailenin çocu¤un okul bafla-
r›s›n› belirleyen temel etken oldu¤u düflüncesinden daha yayg›n de¤ildir. Bu düflün-
cenin bu kadar yayg›n olmas›n›n bir nedeni de toplumbilimcilerin de konuya ayn› fle-
kilde yaklafl›yor olmalar›d›r. Böyle bir inanç etkili olmalar› gereken e¤itimcilere ken-
dilerini temize ç›karma olana¤› sunmaktad›r. Aile kökeninin baflar›y› belirleyen temel
etken oldu¤u fleklinde ortaya ç›kan sosyolojik düflüncenin reddedilmesi, özellikle fa-
kir çocuklar üzerinde etkili olmas› beklenen baflar›l› bir e¤itim reformunun ön koflu-
ludur.

Edmonds (1979, 21), ‘Fakir ö¤renciler için etkili okul var m›d›r?’ sorusuna ce-
vap arad›¤› proje çerçevesinde bizzat Coleman’›n verilerini yeniden analiz etti¤inde
araflt›rman›n kapsam alan›nda bulunan okullardan en az 55’inin etkili okul kategori-
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sinde de¤erlendirilebilece¤ini; bu okullar›n, baflar› ile aile kökeni aras›ndaki iliflkiyi
ortadan kald›rd›¤›n›; toplumsal kökenleri ayn› oldu¤undan bu okullardaki ö¤renciler
aras›nda ortaya ç›kan büyük baflar› farkl›l›klar›n›n ö¤rencilerin toplumsal s›n›f ve ai-
le kökenlerine atfedilemeyece¤ini belirtmektedir. 

Okul ve ö¤retmenin ö¤renci baflar›s› üzerindeki etkisini inceleyen araflt›rmala-
r› gözden geçiren Centra ve Potter (1980, 287) ö¤retmenin ö¤renci baflar›s› üzerinde
herhangi bir etkiye sahip olmad›¤›, ö¤rencinin kendi yeteneklerinin yan›nda ev ve
toplumun zorlamas›yla ö¤rendi¤i düflüncesinin uç bir görüfl oldu¤u; ö¤renci baflar›-
s›n› çok say›da de¤iflkenin etkiledi¤i, ö¤retmenin de bunlardan biri oldu¤u sonucuna
vard›lar. Fakat ö¤renci baflar›s›n› etkileyen di¤er de¤iflkenlerin toplam etkisiyle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda ö¤retmenin etkisinin küçük oldu¤unu belirttiler.  

‹lkokullarda (Mortimore ve di¤erleri, 1988) ve ortaokullarda (Rutter ve di¤er-
leri, 1979) yap›lan araflt›rmalar, okullarda gözlemlenen ö¤renciler aras› baflar› farkl›-
l›klar›n›n sadece sosyo-ekonomik faktörlerle aç›klanamayaca¤› düflüncesini destekle-
yici sonuçlar verdi. Di¤er bir deyiflle, ö¤rencinin toplumsal kökeni okullar aras›nda
var olan baflar› farkl›l›klar›n› aç›klayamad›. Ö¤rencinin baflar›s›nda toplumsal, ekono-
mik ve etnik kökeninden daha çok okul ve s›n›f süreçlerinin etkili oldu¤u ortaya ç›k-
t› (Charlton ve George, 1996, 44).

Tesconi (1995, 7), ‘baflar›y› ö¤rencinin sosyo-ekonomik kökeninden ba¤›ms›z
belirleyen okullar var m›d›r’ sorusuna pek çok araflt›rmac›n›n evet dedi¤ini belirt-
mektedir. Teddlie ve Reynold (2001, 56) toplumsal s›n›f ile okul baflar›s› aras›nda güç-
lü bir ba¤›n oldu¤unun fark›nda olduklar›n› fakat pek çok okulun bu ba¤› zay›flata-
bilece¤ini ve zay›flatt›¤›n› belirtmektedirler. Marshall (1993, 223) etkili bir ö¤retmenin
fakir ve alt toplumsal katmanlardan gelen ö¤rencilerin bafllang›çta yaflad›klar› avan-
tajs›zl›klar› ortadan kald›rabilece¤ine inanmaktad›r. Zaten okul ve ö¤retmen etkisiz
oldu¤unda b›rak›n bu avantajs›zl›klar› ortadan kald›rmay› daha da pekifltirmekte;
bafllang›çta baflar›s›z olan ö¤renciler daha da baflar›s›z olmaktad›rlar (Clauset ve Gay-
nor, 1982, 57).  Thrupp (2001; akt: Stringfield, 2002, 18)’a göre ö¤retmen ne kadar et-
kili olursa avantajs›z ö¤rencilerin baflar›l› olma ihtimali de o kadar artmaktad›r. 

Ö¤rencileri alt toplumsal tabakadan olmas›na ra¤men etkili olan okullar, ken-
dilerini baflar›s›zl›¤› etkileyen çevresel normlardan korurlar; ö¤rencilerinin temel
okuma ve matematik becerilerini gelifltirmeye yo¤unlafl›rlar; yüksek beklentinin ege-
men oldu¤u, ö¤rencilerin istenen davran›fllar›ndan ötürü ödüllendirildi¤i bir s›n›f ik-
limi oluflturmaya çal›fl›rlar (Hallinger ve Murphy, 1986, 349).

Berliner (1976), etkili ö¤retmen çal›flmalar›nda ö¤retmenin matematik, fen bil-
gisi ve yabanc› dersler üzerindeki etkisi yerine daha çok okuma dersi üzerindeki et-
kisinin incelendi¤ini; oysa okumaya ev çevresinin daha fazla etki etti¤inden as›l ince-
lenmesi gerekenin ö¤retmenin di¤er dersler üzerindeki etkisinin oldu¤unu belirt-
mektedir (Denemark ve Nutter, 1984, 216). Goodlad (1984, 167) uygun koflullar sa¤-
land›¤›nda ö¤retmenlerin aileye atfedilemeyecek ö¤renme konular›nda bir farkl›l›k
meydana getirdiklerini ifade etmektedir. 

Good ve Grouws (1979, 43) ilkokullarda matematik dersi üzerine yapt›klar›
araflt›rmada ö¤retmenlerin ö¤rencilerin ö¤renmesinde bir farkl›l›k meydana getirdi-
¤inin ortaya ç›kt›¤›n› ve ö¤retmen adaylar›n›n ö¤renci performans›n› artt›racak bi-
çimde yetifltirilebileceklerine ikna olduklar›n› belirtmektedirler.

Okulun ve ö¤retmenin etkisi üzerine yap›lan son araflt›rmalarda  matematik
baflar›s›ndaki varyans›n daha çok ö¤retmenden kaynakland›¤› sonucuna var›ld›. ‹ngil-
tere’de 80 okulda 170 ö¤retmenle yap›lan son bir çal›flmada, ö¤rencilerin ö¤retim y›l›
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bafl›ndaki ve sonundaki baflar›lar› dikkate al›narak bir akademik y›l boyunca göster-
dikleri geliflme ölçüldü. Çal›flma hakk›nda yaz›lan raporda ö¤retmenin ö¤renci bafla-
r›s› üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu¤u belirtildi (Lamb ve Fullarton, 2002, 156).

Avustralya’da yap›lan çeflitli araflt›rmalarda ö¤retmenlerin ö¤renci baflar›s›
üzerinde ciddi bir etkiye sahip oldu¤u görüldü. Victoryan Nitelikli Okullar Projesi
olarak bilinen üç y›ll›k boylamsal (longitudinal) bir çal›flmada Hill ve arkadafllar›
(1994), ö¤renci, ö¤retmen ve okulun, matematik ve ingilizce baflar›s› üzerindeki etki-
sini incelediler. Araflt›rmac›lar çal›flman›n birinci evresinde matematikteki varyans›n
ilkokullarda % 46’s›n›n, ortaokullarda ise % 39’unun ö¤retmenden kaynakland›¤› so-
nucuna vard›lar. Onlara göre etkili okullar›n elde etti¤i sonuçlar ö¤retmenin niteli-
¤inden kaynaklanmakta ve ö¤retmenler aras›ndaki farkl›l›k matematik baflar›s›ndaki
varyans›n ço¤unu aç›klamaktad›r (Lamb ve Fullarton, 2002, 156).

K›rkbefl ülkede farkl› yafl ve s›n›flardaki ö¤rencilerin matematik ve fen bilgisi
baflar›lar›n› ölçmek amac›yla yap›lan Üçüncü Uluslararas› Matematik ve Fen Bilgisi
Çal›flmas› (TIMSS), Uluslararas› E¤itim Baflar›lar›n› De¤erlendirme Toplulu¤unun
sponsorlu¤unda 1996’da gerçeklefltirildi. Yaklafl›k olarak 15 000 okulda, 30 000 den
fazla s›n›fta, 500 000’in üzerinde ö¤renciden veri topland›. Matematik ve fen bilgisi
testlerinin yan›nda ö¤renci, ö¤retmen ve yöneticilere anketler uyguland›. TIMSS ve-
rilerinden yola ç›k›larak yap›lan bu analizin bafll›ca amac›, Amerika ve Avustral-
ya’daki ö¤rencilerin matematik dersinde gösterdikleri baflar›lar aras›ndaki farklar›
karfl›laflt›rmakt›. Yap›lan analiz sonucunda elde edilen verilere göre s›n›flar ve okul-
lar aras›ndaki farkl›l›klar›n hem Amerika’da hem de Avustralya’da önemli oldu¤u;
hem okulun hem de s›n›f›n bir farkl›l›k meydana getirdi¤i; matematik baflar›s›nda
güçlü bir s›n›f etkisinin ve orta düzeyde bir okul etkisinin oldu¤u ortaya ç›kt› (Lamb
ve  Fullarton, 2002, 158, 168).

Stringfield (2002, 19) okulun etki derecesinin ö¤retilen konuya göre de¤iflti¤i-
ni; kelime bilgisi ve temel okuma becerilerinin evde, toplumda ve di¤er okul d›fl› or-
tamlardaki ö¤renme f›rsat›yla daima yüksek düzeyde ba¤lant›l› oldu¤unu, fakat ma-
tematik baflar›s›n›n büyük ölçüde okula ba¤l› oldu¤unu hatta bunun, Bryk ve Ra-
udenbush (1994)’e at›fta bulunarak, % 80’lere vard›¤›n› belirtmektedir. Coleman
(1975)’da daha sonraki bir çal›flmas›nda e¤itimin matematik gibi sözel becerilerle ilifl-
kisi olmayan konular üzerinde daha etkili oldu¤u sonucuna vard› (Good, 1979, 54).

Mortimore ve arkadafllar› (1988; akt: Reynolds, 1992, 5) yapt›klar› araflt›rmada,
matematik dersi üzerinde okulun etkisinin aileye göre on kat daha fazla oldu¤unu
buldular. Hatta ailenin genel kültürel özelliklerine daha fazla ba¤l› olan okuma bece-
risi üzerinde bile okulun etkisinin ailenin etkisinden dört kat daha fazla oldu¤unu
saptad›lar. 

Biliflsel becerilerin geliflimi üzerine yap›lan hemen hemen tüm araflt›rmalar
e¤itim ile kelime, mant›kl› düflünme ve matematik testlerinden al›nan puanlar aras›n-
da güçlü bir korelasyon oldu¤unu göstermektedir. Ö¤renci okula ne kadar çok de-
vam ederse bu testlerden o kadar yüksek puan almaktad›r. Sonuçlar›n tutarl›l›¤›, e¤i-
timin genel entellektüel becerileri gelifltirdi¤ini göstermektedir (Hurn, 1993, 201-202). 

‹kinci Dünya Savafl›nda Alman iflgali nedeniyle Hollanda’daki pek çok ilkokul
kapat›ld›. Hollandal› çocuklar›n savafl sonundaki zeka puanlar›nda, okullar›n aç›k ol-
du¤u savafl öncesi durumla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yaklafl›k yedi puanl›k bir düflüfl göz-
lemlendi. Bu düflüfl okullar kapal› oldu¤undan ö¤rencilerin entellektüel geliflimleri-
nin yavafllamas›na ba¤land›. 1960’lar›n bafllar›nda yerel okul kurullar›n›n kabul etme-
mesi nedeniyle okullara al›nmayan siyah ö¤renciler üzerine yap›lan araflt›rmalar ben-
zer sonuçlar verdi: Bu ö¤rencilerin baflar› testlerinden ald›klar› puanlar okula devam
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eden siyah ö¤rencilerin ayn› testlerden ald›klar› puanlara göre oldukça düflüktü
(Hurn, 1993, 202).

Baz› e¤itim araflt›rmac›lar› da Coleman ve Jencks’i kulland›klar› yöntem aç›-
s›ndan elefltirdiler. Bu araflt›rmac›lar Coleman ve Jencks’in baflar›ya sadece okul bo-
yutunda bakt›klar›n›, belirli ö¤retmen davran›fllar› ile ö¤renci baflar›s› aras›ndaki ilifl-
kiyi göz ard› ettiklerini belirttiler (Arends ve di¤erleri, 1998, 39). Baflar›ya okul boyu-
tunda bakmak, okul içindeki tüm ö¤rencilerin tamamen ayn› koflullarla karfl›laflt›¤›n›
kabul etmek anlam›na gelir. Oysa, okul kültürü ö¤rencileri birbirine yak›n düzeyde
etkilese de ö¤renciler üzerinde as›l etkili faktör olan ö¤retmenler, kulland›klar› yön-
temler, iletiflim becerileri, kiflilik özellikleri vb. aç›lardan birbirlerinden oldukça fark-
l› özelliklere sahip olabilmektedirler. Dolay›s›yla incelenmesi gereken as›l ö¤e onlar-
d›r (Madaus ve di¤erleri, 1979). Baflar›ya sadece ö¤retmen boyutunda bakan araflt›r-
malar baz› ö¤retmenlerin di¤erlerinden daha etkili oldu¤unu göstermektedir. Cole-
man ve arkadafllar› ö¤retmenin deneyimi, ald›¤› en yüksek derece gibi ön de¤iflken-
leri ölçtüler fakat ne ö¤retmenin s›n›f performans› gibi süreç verilerini ne de ö¤ret-
menden kaynaklanan ö¤renci kazan›mlar›n› gösteren ürün verilerini elde ettiler
(Veldman ve Brophy, 1974, 319). 

Good, Biddle ve Brophy (1976, 364, 369) okul, ö¤retmen ve e¤itimin etkisiz ol-
du¤unu gösteren araflt›rmalara elefltirel yaklaflan bir kitap yazd›klar›n›, bu kitaptaki
verilerin okul ve ö¤retmenlerin ö¤rencinin e¤itiminde bir farkl›l›k meydana getirme-
di¤i düflüncesini çürüttü¤ünü belirtmektedirler. Onlara göre; sorun ö¤retmenin göz
ard› edilip sadece okul boyutunun dikkate al›nmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Halbu-
ki, okullar› de¤il de s›n›flar› ve ö¤retmenleri karfl›laflt›ran araflt›rmalar ö¤retmenlerin
bir farkl›l›k meydana getirdi¤ini göstermektedir.

Uluslararas› E¤itim Araflt›rmas›ndan elde edilen veriler, okul boyutunda ana-
liz edilen ilk araflt›rmalar›n aksine ö¤retmen boyutunda yeniden analiz edildi¤inde,
ö¤retmenin ö¤renci performans›na önemli katk›lar sa¤lad›¤› ortaya ç›kt›. Son zaman-
larda yap›lan baflka araflt›rmalarda da ö¤renci baflar›s›n›n daha çok ö¤retmenden
kaynakland›¤›n› gösteren sonuçlar elde edilmifltir (Good, 1979, 53; Ross ve di¤erleri,
2003, 100; Lamb ve Fullarton, 2002, 155). 

Murname (1975; akt: fiiflman, 2002, 33) Coleman’› okul de¤iflkenlerini hafife al-
makla suçlarken, Edmonds ve dokuz arkadafl› (1973, 82), yay›nlad›klar› makale ile
Jencks’in bulgular›na karfl› ç›kt›lar. Onlara göre; Jencks’in ifadeleri okuyucuyu oku-
lun yapabilece¤inin en iyisini yapt›¤›; siyahlar ve az›nl›klar aras›nda gözlemlenen do-
yumsuzlu¤un önemsiz oldu¤u; okul sadece belirli kültürel ve davran›flsal özelliklere
sahip ö¤rencilere etkili biçimde ö¤retebilece¤inden çocuklar›n›n baflar›s›zl›¤›ndan
okulun de¤il ailenin sorumlu oldu¤u sonucuna götürmeye çal›flmaktad›r.

Coleman ve Jencks’in ö¤retmen ve okulun ö¤renci baflar›s› üzerinde fazla bir
etkisinin olmad›¤› sonucuna ulaflmas› bat›da çok zengin bir araflt›rma gelene¤inin
oluflmas›na neden olmufltur. Bu araflt›rmalardan ve elde edilen sonuçlardan yukarda
sözedilmifltir. Ayn› araflt›rma çabalar› az geliflmifl ülkelerde de görülmektedir. Okul
baflar›s›n› belirleyen temel faktör nedir? Ö¤retmen ve okulla ilgili de¤iflkenler ö¤ren-
ci baflar›s› üzerinde bir farkl›l›k meydana getirmekte midir? gibi sorular›n cevaplar›
az geliflmifl ülkelerde yap›lan araflt›rmalarla bulunmaya çal›fl›lm›flt›r. 

AAzz GGeelliiflflmmiiflfl ÜÜllkkeelleerrddeekkii DDuurruumm

Hem Good ve Brophy (1986, 571) hem de Reynolds ve Teddlie  (2000, 66) okul
ve ö¤retmenin ö¤renci baflar›s› üzerinde fazla bir etkiye sahip olmad›¤› sonucuna va-
ran Coleman, Jencks ve di¤er pek çoklar›n›n araflt›rmalar›n› e¤itimin zorunlu oldu¤u
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bat› ülkelerinde yapt›klar›n›; bu çal›flmalarda bir ‘kontrol grubu’nun olmad›¤›n›; tüm
ö¤renciler okula gitti¤i için okulun baflar› üzerindeki etkisinin yeterince bilinemedi-
¤ini belirtmektedirler.   

Acaba bir ‘kontrol grubu’nun oldu¤u az geliflmifl ülkelerde durum nedir? Bu
ülkeler ile geliflmifl ülkelerdeki e¤itim süreçleri birbirine benzemekte midir? Bat› ül-
kelerinde ö¤retmen ve okulun fazla bir etkisinin olmad›¤›n› gösteren araflt›rma so-
nuçlar› geliflmekte olan ülkeler için de geçerli midir? Bu sorular oldukça önemlidir.
Çünkü e¤er okul ve ö¤retmenin sahip oldu¤u niteliklerin ö¤renci baflar›s›na ciddi bir
katk›s› yoksa az geliflmifl ülkelerde zaten k›t olan kaynaklar›n ö¤retmen ve okula dö-
nük yat›r›mlarda kullan›lmas›n›n bir anlam› kalmamakta; baflka alanlarda kullan›l-
mas› daha mant›kl› hale gelmektedir.

Geliflmekte olan ülkelerde okul kaynaklar› ile ö¤renci baflar›s› aras›ndaki ilifl-
kiyi araflt›ran en önemli araflt›rmac› Heyneman’d›r. Yapm›fl oldu¤u karfl›laflt›rmal›
okul etkisi araflt›rmalar› ile üçüncü dünya ülkelerinde bu iki de¤iflken aras›nda nas›l
bir iliflki oldu¤unu gözler önüne sermifl; konunun anlafl›lmas›na ciddi katk›lar sa¤la-
m›fl; böylece hakl› bir ün kazanm›fl ve daha sonraki y›llarda yap›lan araflt›rmalara ön-
cülük etmifltir. Az geliflmifl ülkelerde yap›lan etkili okul araflt›rmalar›nda Heyne-
man’›n etkisi aç›kt›r. 

Bafllang›çtaki araflt›rmalar az geliflmifl ülkelerde okul ve ö¤retmenlerin kalite-
sini yükseltmenin sonuçlara fazla bir etkisinin olmad›¤›n› gösterdi. Alexandar ve
Simmons 1975 y›l›nda Dünya Bankas› ad›na okul baflar›s›na etki eden faktörlerle ilgi-
li olarak az geliflmifl ülkelerde gerçeklefltirilen 9 çal›flmay› ayr›nt›s›yla incelediler. Ö¤-
retmen yetifltirmeyle ilgili geleneksel çizgide meydana getirilecek politika de¤ifliklik-
lerinin ve yüksek nitelikli ö¤retmen ve daha pahal› olanaklar gibi geleneksel olarak
iyi bir e¤itim için gerekli oldu¤una inan›lan ö¤elerin ö¤renci baflar›s›n› artt›rmayaca-
¤›, baflar›n›n en önemli belirleyicisinin aile kökeni oldu¤u sonucuna vard›lar. Fakat
Heyneman az geliflmifl ülkelerde okul baflar›s›n› belirleyen faktörlerin geliflmifl ülke-
lerdekinden farkl› oldu¤unu; az geliflmifl ülkelerde okul ve ö¤retmen de¤iflkenlerinin
ö¤renci baflar›s›n› aç›klamada aile kökeninden daha önemli bir yere sahip oldu¤unu
belirtmektedir (Saha, 1983, 74-75; Cohn ve Rosmiller, 1987, 392).

Heyneman ve Loxley (1983) 29 geliflmifl ve az geliflmifl ülkede ilkokul baflar›-
s›na etki eden faktörleri incelediler ve e¤itimin zorunlu olmad›¤› düflük gelirli ülke-
lerde ö¤renci baflar›s› üzerinde etkili olan en önemli de¤iflkenlerin ö¤retmen ve oku-
lun niteli¤i oldu¤unu; aile kökeninin ise daha az önemli oldu¤unu buldular (Good ve
Brophy, 1986, 371; Reynolds ve Teddlie, 2000, 65). 

Geliflmekte olan ülkelerde daha sonraki y›llarda yap›lan 50’den fazla etkili
okul araflt›rmas›n›n ço¤u, az geliflmifl ülkelerde okul kurumunun, geliflmifl ülkelerde-
kilerle k›yasland›¤›nda, baflar› üzerinde daha büyük bir etkiye sahip oldu¤unu gös-
terdi (Fuller, 1987, 255-256). 

Heyneman (1976, 202), Uganda’da akademik baflar› ile sosyo-ekonomik köken
aras›ndaki iliflkiyi inceledi. ‹lkokul Bitirme S›nav›nda elde edilen sonuçlar› dikkate al-
d›¤›nda sosyo-ekonomik köken ile akademik baflar› aras›nda zay›f bir iliflkinin oldu-
¤unu buldu. Murphree (1973)’nin elde etti¤i sonuçlar çok daha flafl›rt›c›yd›: Rhode-
sia’da ailesi okuma yazma bilmeyen ortaokul ö¤rencileri daha baflar›l› idiler. Ken-
ya’daki ilkokullarda yap›lan bir araflt›rmada ise annenin e¤itimi ile çocu¤un okul ba-
flar›s› aras›nda herhangi bir iliflki bulunamad›.

Geliflmekte olan ülkelerde Dünya Bankas› ad›na yap›lan etkili okul araflt›rma-
lar›ndan elde edilen sonuca göre; sanayileflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda geliflmek-
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te olan ülkelerdeki okullar aras› varyasyon daha büyüktür; maddi ve insan kayna¤›
faktörlerinin etkisi daha tutarl› ve daha güçlüdür (Scheerens, 2001, 361).

Ö¤renciler aras›nda gözlemlenen baflar› farkl›l›¤›n› bir tarafta ö¤retmenin ni-
teli¤i ve okul kaynaklar›, di¤er tarafta sosyo-ekonomik köken de¤iflkenleri aç›kla-
maktad›r. Fakat bu de¤iflkenlerin etkisi baflar›n›n ölçüldü¤ü ülkenin genel ekonomik
düzeyine göre de¤iflmektedir. Aile kökeni çocu¤un okul baflar›s› üzerinde kuflkusuz
önemli bir etkiye sahiptir. Fakat az geliflmifl ülkelerde okulun ve ö¤retmenin etkisi,
sanayileflmifl ülkelerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, çok daha büyüktür (Fuller ve Heyneman,
1989, 13). Az geliflmifl ülkelerde yap›lan araflt›rmalarda ö¤retmen de¤iflkenlerinin ö¤-
renci baflar›s› üzerinde olumlu bir etkiye sahip oldu¤u; daha iyi e¤itim alm›fl ö¤ret-
menlerin daha iyi sonuçlar elde etti¤i; iyi e¤itimli ö¤retmenlerin özellikle zor konu-
larda bir farkl›l›k meydana getirdi¤i (Saha, 1983, 79), okul özelliklerinin baflar› üzerin-
de anlaml› bir etkiye sahip oldu¤u ve pek çok örnekte okulun etkisinin aile kökeni-
nin etkisinden daha büyük oldu¤u ortaya ç›kt› (Lockheed ve Komenan, 1989, 93; Ful-
ler ve Clarke, 1994, 135).

SSoonnuuçç

Hem geliflmifl hem de az geliflmifl ülkelerde yap›lan araflt›rmalardan elde edi-
len veriler, okulun ve ö¤retmenin ö¤renci baflar›s› üzerinde önemli bir etkiye sahip ol-
mad›¤›n›, as›l etkinin ailenin sosyo-ekonomik özelliklerinden kaynakland›¤›n›, dola-
y›s›yla alt toplumsal tabakalardan gelen ö¤renciler için yapacak fazla bir fleyin olma-
d›¤›n› gösteren önceki araflt›rma sonuçlar›ndan oldukça farkl›d›r. Günümüzde, oku-
lun ve ö¤retmenin bir farkl›l›k meydana getirdi¤i kabul edilmektedir ve bu kabul, ko-
nuyla ilgili yap›lan araflt›rmalardan her geçen gün daha fazla destek almaktad›r. 

Okul ve ö¤retmenin etkisizli¤iyle sonuçlanan önceki araflt›rmalara tepki ola-
rak do¤an etkili okul hareketi, ö¤renciler ne kadar olumsuz koflullara sahip olursa ol-
sun belirli niteliklerle donanm›fl okul ve ö¤retmenin bir farkl›l›k meydana getirebile-
ce¤i düflüncesinin yayg›nlaflmas›na neden olmufltur. Böylece Coleman ve Jencks’in
araflt›rmalar› neticesinde ortaya ç›kan karamsar hava da¤›lm›fl, yerini daha iyimser
bir bak›fl aç›s›na b›rakm›flt›r. Daha da önemlisi; ö¤retmen ve okullar›n, baflar›s›zl›¤›n
faturas›n› ailelere kesmek ve mazeret üretmek yerine daha fazla sorumluluk almala-
r› ve yapt›klar› iflin hesab›n› vermeleri gerekti¤i anlay›fl› yayg›nl›k kazanmaya baflla-
m›flt›r.
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TTHHEE EEFFFFEECCTT OOFF SSCCHHOOOOLLSS AANNDD TTEEAACCHHEERRSS OONN 
SSTTUUDDEENNTT’’SS AACCHH‹‹EEVVEEMMEENNTT

MMuussttaaffaa TTAATTAARR**

AAbbssttrraacctt

Research that was made by Coleman (1966) and Jencks (1972) caused a
pessimistic climate in education world. Because they resulted that family, not
schools and teachers, is prominent factor in school achievement. In following
years, ›t was made a lot of research in order to show that schools and teachers
can make a difference. In this study, it is resulted that schools and teachers are
important and can make a difference.

KKeeyy WWoorrddss:: Teacher effectiveness, effective school movement, student
achievement
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