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Öz  

Okul yaşam kalitesi kişinin okuldaki yaşamına ilişkin algısını ifade ederken, okula 
aidiyet duygusu bireyin kendisini okul toplumuna ait hissetmesi olarak tanımlanabilir. 
Öğrenci direnç davranışları ise öğrencilerin öğrenme-öğretme sürecinde planlı ve bi-
linçli olarak hoşlanmadıkları duruma yönelik hareketleridir. Öğrencilerin okul yaşam 
kalitesi algıları, okula aidiyet duyguları ve direnç davranışları birbirini etkileyen ve 
birbirinden etkilenen değişkenler olarak ele alınabilir. Bu bağlamda araştırmada farklı 
sosyoekonomik düzeydeki okullarda eğitim gören 6, 7 ve 8. sınıf okul yaşam kalitesi 
algılarının, okula aidiyet duygularının ve direnç davranışlarının incelenmesi amaçlan-
maktadır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırmaya 524 öğrenci katıl-
mıştır. Araştırmada “Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği”, “Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği”, 
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“Öğrenci Direnç Davranışları Ölçeği” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veri-
lerin analizinde betimsel istatistikler, MANOVA testi, ANOVA testi, korelasyon ve 
regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin okul yaşam kali-
tesi algısı ile okula aidiyet duygusu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki tespit edilir-
ken, okul yaşam kalitesi algısı ile direnç davranışları arasında negatif yönde anlamlı 
ilişki tespit edilmiştir. Okula aidiyet duygusu ve direnç davranışları arasında ise ne-
gatif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Okul yaşam kalitesi; Okula aidiyet duygusu; Öğrenci direnç dav-
ranışları; Ortaokul; Öğrenci. 
 

 
Investigation of School Life Quality Perception, Feeling 

of School Behavior and Resistance Behavior  

in Secondary School Students 

 

Abstract  
While the quality of school life expresses the perception of one's life in 
school, the sense of belonging to the school can be defined as the feeling 
of belonging to a society. Student resistance behaviors, on the other 
hand, are the actions of the students towards the situations they do not 
like in a planned and conscious way during the learning-teaching pro-
cess. Students' perceptions of school life quality, sense of school be-
longing and resistance behaviors can be considered as variables that af-
fect each other and are influenced by each other. In this context, it is 
aimed to examine the perceptions of school life quality, sense of be-
longing to the school and resistance behaviors of 6-7-8 classes studying 
in schools of different socio-economic levels. 524 students participated 
in the research, which is a descriptive study in scanning model. In the 
study, “Quality of School Life Scale”, “Psychological Sense of School 
Membership Scale”, “Student’ Resistance Behavior Scale” and “Per-
sonal Information Form” were employed for data collection. Descrip-
tive statitistics, MANOVA test, ANOVA test, correlation and regres-
sion analysis were performed in data analysis process. As a result of the 
study, a positive significant relationship was found between the percep-
tion of school life quality of students and the sense of school belonging, 
while a negative significant relationship was found between school life 
quality perception and resistance behaviors. A negative significant re-
lationship was found between the sense of school belonging and re-
sistance behaviors. 
Keywords: Quality of school life; Sense of school membership; Student 
resistance behaviours; Secondary school; Student. 
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Extended Summary  
Purpose  

In this study, it was aimed to investigate the resistance behaviors, per-
ception of school quality of life and sense of belonging to the secondary school 
students according to various variables (gender, grade level and parent educa-
tion level). In addition, statistical relationships between these three variables 
were also examined. In this context, the general aim of the study is to examine 
the perceptions of school quality of life, feelings of belonging to school and 
resistance behavior in secondary school students and to analyze the relation-
ships between these variables. For this main purpose, answers were sought for 
the following questions: 

1. What is the students’ perception level of school life quality? 
2. What is the students’ sense of school belonging? 
3. What is the resistance behavior level of the students? 
4. Students’ perceptions of school life quality, sense of school belonging 

and resistance behaviors scale total scores; does it differ significantly 
according 

a) To gender 
b) To grade level, 
c) To the education level of parents? 

5. Is there a significant relationship between students’ perceptions of 
school quality of life, feelings of belonging to school, and resistance 
behaviors? 

6. Do the students’ perceptions of school quality of life and feelings of 
belonging to school significantly predict their resistance behavior? 

Method  
The research is a descriptive study in the relational screening model. 

The universe of the research is secondary school students studying in the cen-
tral districts of Adana. In the sample, 524 students studying at six public sec-
ondary schools at different socio-economic levels (lower-middle-upper) in the 
central districts of Adana province in 2017-2018 academic year were deter-
mined. School Quality of Life Scale (OYKÖ), with the Scale of sense of be-
longing to school (OADÖ), Student Resistance Behaviors Student Scale 
(ÖDDÖ-S) was used. The data were analyzed with the “SPSS 25” package 
program. The distributions of OYKÖ and OADÖ scores are mostly normal; It 
was determined that not all of the ÖDDÖ-S scores met the normal distribution 
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score. The MANOVA test was performed and the sources of significant dif-
ferences were analyzed with ANOVA tests. Correlation and regression ana-
lyzes were performed to examine the relationships between dependent varia-
bles. 
Results  

While there is a significant difference in OYKÖ scores according to 
gender in favor of female students; there is a significant difference in favor of 
male students in ÖDDÖ-S scores. According to the grade level, there is a sig-
nificant difference in the scores of OYKÖ and ÖDDÖ-S. While there is a sig-
nificant difference in OADÖ scores according to mother’s education level; No 
significant difference was found in the total score of any scale according to 
father's education level. As a result of the correlation analysis, it was positively 
significant between OYKÖ scores and OADÖ scores, significant negative re-
lationships were observed with ÖDDÖ-S scores. OADÖ skorları ile ÖDDÖ-
S skorları arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı. According to the re-
sults of the regression analysis, two independent variables ÖDDÖ-S explain 
24% of the total variance observed in the scores. 

Discussion and Conclusion  
The result of the research shows that students are happy to be in school 

and school life and they perceive school life quality positively. In addition, 
while students’ feelings of belonging to school are slightly above the middle; 
the levels of showing resistance behaviors are low. 

As a result of the research, it was concluded that female students per-
ceived school life quality more positively. It can be said that female students 
are happier and more satisfied at school. In addition, it was concluded that 
male students exhibit more resistance behaviors than female students. 

It can be said that the perception of school quality of life decreases as 
the grade level increases. It can also be said that as the grade level increases, 
the level of showing resistance behavior increases. 

While there is a significant difference in the sense of belonging to 
school scale scores according to the mother’s education level; There was no 
significant difference in any scale scores according to father's education level. 
It can be said that the sense of belonging to school is not shaped according to 
the level of mother education, since the average is very close to each other 
according to the level of mother education. The fact that there was no signifi-
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cant difference in terms of school life quality and resistance behaviors com-
pared to the level of education of parents indicates that the level of parental 
education is not a determining factor on the variables discussed in the study. 

OYKÖ and OADÖ scores showed positive correlations with each other 
and negatively with ÖDDÖ-S scores. In this context, as students' perceptions 
of school quality of life increase positively, their sense of belonging to school 
will increase positively and at the same time their resistance behavior will de-
crease. 

In line with the findings obtained from the correlation and regression 
analysis, it can be said that both variables significantly predicted the    
ÖDDÖ-S scores and that there were important relationships between them. 

Giriş 
Öğrenciler, eğitimin temel yapı taşıdır. Eğitim sisteminin amacı, her 

yönden kendini geliştiren, bilinçli bireyler yetiştirmektedir. Eğitimin örgün 
olarak yapıldığı yer ise okullardır. Öğrenciler zamanlarının çoğunu okulda ge-
çirmektedir. Okul ortamının standartları, yaşam kalitesi, imkânları eğitimin 
niteliğini etkilemektedir. Öğrenciler okulda kaliteli zaman geçirirlerse okula 
aidiyet duygularının artacağı, direnç davranışlarının azalacağı öngörülebilir.  

Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi kavramını, “bireyin içinde yaşa-
dığı ve amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile bağlantılı olan kültür 
ve değerler sistemi içerisinde kendi konumuna ilişkin algısı” olarak tanımla-
makta ve bu kavramın bireyin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, kişisel 
inançları, sosyal ilişkileri ve çevrelerindeki diğer önemli unsurlarla ilişkilerin-
den etkilendiğini belirtmektedir (World Health Organization [WHO], 2017). 
Bu bağlamda okul yaşam kalitesi kişinin okuldaki konumuna ilişkin algısı ola-
rak ifade edilebilir. Okuldaki birçok faktör öğretmenleri, öğrencileri, eğitimi 
ve öğretimi etkilemektedir. Okul yaşam kalitesi de okuldaki tüm bireyleri ve 
birçok değişkeni etkileyen bir algıdır. 

Farklı araştırmacılar okul yaşam kalitesini çeşitli değişkenler doğrultu-
sunda incelemişlerdir. Epstein ve McPartland (1976) “okuldan memnuniyet, 
sınıfa bağlılık ve öğretmenlere yönelik tepkiler” olmak üzere üç boyutta ince-
lemiştir. Fitz-Gibbon ve Kochan (2000’den akt; Karatzias, Power ve Swan-
son, 2001, s.268) ise öğrenci sayısı ve kaynaklarını, yaşam kalitesini, duyuşsal 
alanı, devinimsel alanı ve bilişsel alanı içeren okul performansının göstergesi 
olan beş alan belirtmiştir. Williams ve Batten (1981’den akt; Mok ve Flynn, 
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2002, s.281) ise iki genel ve beş özel boyut olmak üzere yedi boyuta ayrılmış 
ve Likert tipinde 40 madde içeren bir okul yaşam kalitesi ölçeği tasarlamışlar-
dır. Öte yandan Sarı (2007), okul yaşam kalitesini okula yönelik duygular, 
statü, öğretmen-öğrenci iletişimi, öğrenci-öğrenci iletişimi, okul yönetimi, 
sosyal etkinlikler, öğretim programı olmak üzere yedi boyutta ele almıştır. 

Kalite her alanda önemlidir. Özellikle gününün çoğunluğunu okulda 
geçiren, burada akranlarıyla birlikte geleceğini şekillendiren çocuklar için 
okuldaki yaşam kalitesi daha da önemlidir. Yaşam kalitesi, kısaca bireylerin 
yaşadıkları toplumda aile, eğitim, iş, sosyal gruplar gibi çeşitli bakımlardan 
kendi konumlarını algılayışı ve bu konumdan duydukları memnuniyet düzeyi 
olarak tanımlanabilir (Sarı, 2007). Bu genel tanımın kapsamında yer alan okul 
yaşam kalitesi ise okuldaki tüm bireylerin okuldan aldıkları tatmin ve okul 
ortamındaki memnuniyet, okulun standartlarının düzeltilmesi, okulda her 
alanda yapılabilecek iyileştirmeler olarak ifade edilebilir. 

Kelime anlamı olarak ilgi, ilişkinlik anlamına gelen aidiyet (Türk Dil 
Kurumu [TDK], 2018), bağlılık, ilişkili olma, bir topluluğun parçası olma, 
okul veya sınıfa ait olma, destek ve kabul etme olarak tanımlanan etraflı bir 
kavramdır (Osterman, 2000). Ait olma duygusu aslında her insanın yaşaması 
gereken en temel duygulardan biridir. Temel bir insani ihtiyaç ve motivasyon 
olan aidiyet duygusu, öğrencilerin sınıf arkadaşları tarafından ne ölçüde kabul 
ve beğeni gördükleri; grup içinde ne ölçüde önem, saygı ve destek gördükleri 
ile ilgili olan ve gruplara dâhil edilmelerine yönelik etkinleştirilebilir öznel bir 
duygu durumudur (Baumeister ve Leary, 1995; Goodenow, 1992a; Goodenow 
ve Grady, 1993; Osterman, 2000; Sarı, 2013). Ayrıca öğrencilerin okullarının 
önemli ve saygın birer üyeleri olduğuna yönelik duygularını ifade eder (Boo-
ker, 2004). Aidiyet duygusu bireyin kendisini bir topluma ait hissetmesi, bu 
topluluk içinde kabul görmesi, önemsenmesi, desteklenmesi ve bireye saygı 
duyulması şeklinde düşüldüğünde okul aidiyet duygusunun önemi anlaşıl-
maktadır. Öğrenciler kendilerini okula ait hissederlerse, aidiyet duygusu olu-
şursa birçok yönden olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir: Ders başarısı, öz güven, 
öz saygı, öz yeterlilik, motivasyon, kendini gerçekleştirme gibi. Aidiyet duy-
gusu ve kişiler arası iletişimi gelişen bir öğrencinin akademik motivasyonu ve 
başarısı da etkilenmektedir (Goodenow, 1993).  

Aidiyet duygusunun gelişmesinde veya azalmasında birçok faktör etki-
lidir. Anderman (2002), okul büyüklüğünün, sınıf yapısının ve kentlilik gibi 
değişkenlerin teorik olarak bir öğrencinin aidiyet duygusu ile ilişkili olması 
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gerektiğini öne sürerken Lee, Dedrick ve Smith (1991), öğrenciler arasındaki 
ilişkilere ve öğrencilerin okulla olan bağlantılarına, öğretmenlerin önemli öl-
çüde aracılık ettiğini vurgulamıştır. Chiu, Chow, McBride ve Mol (2016) ise 
öğretmen-öğrenci ilişkisinin, okula aidiyet duygusu üzerinde çok güçlü bir et-
kiye sahip olduğunu belirtmişlerken Goodenow (1993) ise öğretmen desteğine 
değinmiş, öğretmen beklentilerinin ve desteğinin, sınıf içindeki çabanın, aidi-
yet duygusunun ve akademik başarının belirleyicisi olduğunu ifade etmiştir. 
Bir diğer nedeni de öğretmenlerin bakış açıları olabilir. Bu bakış açıları öğ-
rencinin okuldaki olumlu ve olumsuz davranışları üzerinde etkilidir. Öğrenci 
davranışlarını etkileyen bakış açıları doğrultusunda okullarda gözlenen davra-
nış tiplerinden biri de “direnç davranışları”dır.     

Direnç, “dayanma, karşı koyma, mukavemet” anlamına gelen (TDK, 
2018) bir kavramdır. Eğitimde direnç davranışları, öğrencilerin öğrenme-öğ-
retme sürecinde planlı ve bilinçli olarak öğretmenlerine, arkadaşlarına, ders-
lere, bulunduğu ortama veya olumsuz bir duruma yönelik göstermiş oldukları 
karşı duruş, reddetme şeklindeki tepki davranışlarıdır. Direnç kavramını, 
McLaren (1985) okul ortamının meşruluğuna, gücüne ve anlamlılığına karşı 
çıkan öğrenci davranışı olarak ifade etmektedir. Alpert (1991, s.350), direnç 
kavramının eğitim araştırmalarında ve çalışmalarında okullardaki çeşitli öğ-
renci davranışlarını ifade etmek ve yorumlamak için kullanıldığını; ayrıca bu 
kavramın okul ile toplum arasındaki çatışmaların varlığını belirtmek için kul-
lanıldığını da ifade etmektedir. Yüksel (2003, s.237) ise direnç davranışını 
“öğrencinin okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerine karşı koyma davranışı” 
olarak ifade etmiştir.  

Öğrencilerin anlık yaptıkları davranışlar (yüksek sesle veya izinsiz ko-
nuşma, yerinden kalkma, arkadaşını rahatsız etme veya arkadaşıyla ders esna-
sında konuşma gibi) direnç davranışı olarak kabul edilmemektedir. Bir davra-
nışın direnç davranışı olması için öğrencinin yaptığı eylemin mantıklı ve plan-
lanmış olması, eylem gerçekleşmeden önce eylem üzerine düşünülmesi gerek-
mektedir (Erickson, 1984’ten akt; Yüksel, 2003, s.237). Olumsuz davranışlar 
ile direnç davranışları arasındaki fark bu noktada ortaya çıkmaktadır. Olum-
suz ve istenmeyen davranışlar ortamda gerçekleşen olaya verilen anlık, üze-
rine düşünülmemiş davranışlardır. Ancak direnç davranışları üzerine düşünül-
müş, isteyerek, bilerek, sürekli öğrenci tarafından tekrarlanan davranışlardır 
(Yüksel, 2003).  
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Direnç davranışları, farklı eğitimciler tarafından farklı biçimlerde sınıf-
lanmıştır. Burroughs, Kearney ve Plax (1989) direnç davranışlarını eğitimin 
faaliyetlerini olumlu etkileyen yani yapıcı ve eğitim faaliyetlerini olumsuz et-
kileyen yani yıkıcı olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Öğrenciler kendilerine ya-
pılan yanlış bir davranışa tepki gösterebilirler ve eğitim kalitesini arttıracak 
olan bu davranışlar yapıcı direnç davranışı olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin 
amaçlı sorular sorması, olumsuz bir durum karşısında şikayetçi olması, ortam-
daki haksızlığı dile getirmesi yapıcı dirence örnek verilebilir. Yıkıcı direnç 
davranışlarında ise öğrenciler yaptıkları davranışın farkında olarak öğretme-
nini ve arkadaşlarını rahatsız edebilir, dersin işleyişini bozabilir. Alpert 
(1991), yaptığı çalışmasında öğrencilerin gösterdikleri bazı direnç davranış-
ları olarak; mırıldanma, öğretmeniyle tartışma, sorulan sorulara cevap ver-
meme davranışlarını belirtmiştir. Spaulding (1995) ise yaptığı araştırmada di-
renç davranışlarını pasif direnç ve agresif direnç olarak ikiye ayırmıştır. Gör-
mezden gelme, söz kesme gibi davranışlar pasif dirence; protesto etme, dersi 
bölme gibi davranışlar agresif dirence örnek olarak verilebilir. Uyum gös-
terme direnç davranışında ise katılmasa bile öğretmenle aynı fikirdeymiş gibi 
görünür. Yüksel (2003) ise yaptığı inceleme sonucunda direnç davranışını ak-
tif ve pasif olarak ikiye ayırmış ve aktif direncin öğretmen tarafından yaptırım 
uygulanabilme olasılığı olduğundan öğrencilerin genelde pasif dirence yönel-
diğini belirtmiştir. Burroughs ve arkadaşları (1989) direnç davranışlarını 19 
kategoride toplamışlardır. Belirtilen 19 direnç biçimi ise şunlardır: Öğretmene 
tavsiye verme, öğretmeni suçlama, kaçınma, gönülsüz katılım, aktif direnç, 
aldatma, doğrudan iletişim kurma, karışıklık yaratma, bahane sunma, öğret-
meni görmezden gelme, öncelikler, öğretmenin otoritesine karşı çıkma, öğ-
renci desteği, otoriteye şikâyet, öğretmen davranışlarını model alma, öğret-
meni model almanın etkisi, düşmanca savunma, öğrencinin delil çürütmesi ve 
intikamdır.  

Direnç davranışları fark edildikten sonra eğitim-öğretim sürecini, mo-
tivasyonu ve okula uyum sürecini etkilememesi açısından önlem alınması 
önemlidir. Öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin derse aktif 
katılmasını sağlayarak, bu katılıma olanak tanıyacak yöntem ve tekniklere yer 
vererek direnç davranışlarını olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir (Sever 
ve Güven, 2014). Öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı iletişim direnç dav-
ranışlarını önleme konusunda en önemli faktördür (Margonis, 2004). Sınıf or-
tamının demokratik olması, öğretmenin öğrencilere değer vermesi, öğrencile-
rin kendilerini okula ve ortama ait hissetmeleri, sağlıklı bir sınıf ikliminin 
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oluşması ve bu durumların sürekliliği direnç davranışlarının oluşmasını önle-
yebilir, ayrıca var olan direnç davranışlarının sönmesini sağlayabilir (Cano-
ğulları, 2018; Margonis, 2004). 

Birbiriyle etkileşim hâlinde olduğu düşünülen okul yaşam kalitesi al-
gısı, okula aidiyet duygusu ve öğrenci direnç davranışlarının arasındaki ilişki-
lerin incelenmesi bu çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışmada 
ortaokul öğrencilerinde direnç davranışlarının, okul yaşam kalitesi algısının 
ve okula aidiyet duygusunun çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, sınıf düzeyi 
ve anne-baba eğitim düzeyi) incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra bu 
üç değişken arasındaki istatistiksel ilişkiler de incelenmiştir. Bu bağlamda 
araştırmanın genel amacı, ortaokul öğrencilerinde okul yaşam kalitesi algıla-
rının, okula aidiyet duygularının ve direnç davranışlarının incelenmesi ve bu 
değişkenler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu ana amaç doğrultu-
sunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları düzeyi nedir? 
2. Öğrencilerin okula aidiyet duyguları düzeyi nedir?  
3. Öğrencilerin direnç davranışları düzeyi nedir? 
4. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları, okula aidiyet duyguları ve di-

renç davranışları ölçek toplam puanları aşağıdaki değişkenlere göre 
farklılık göstermekte midir? 

a. Cinsiyet 
b. Sınıf düzeyi 
c. Anne-baba eğitim düzeyi 

5. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları, okula aidiyet duyguları ve di-
renç davranışları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

6. Öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları ve okula aidiyet duyguları, di-
renç davranışlarını anlamlı bir şekilde yordamakta mıdır? 

Yöntem 
Araştırma Modeli  

Ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algılarını, okula aidiyet 
duygularını ve direnç davranışlarını incelemeyi amaçlayan bu araştırma iliş-
kisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.  

Çalışma Grubu  
Araştırmanın çalışma evreni 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Adana 

ili merkez ilçelerindeki (Seyhan, Yüreğir ve Çukurova) ortaokullarda öğrenim 
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görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini belirle-
mek için ise tabakalı küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Üç farklı sosyo-
ekonomik düzey (alt-orta-üst) temel alınarak merkez ilçelerde bulunan toplam 
altı devlet ortaokulu seçilmiştir. Ardından belirlenen bu okullardaki 6 ve 8. 
sınıf düzeylerinden, her düzey için seçkisiz olarak birer şube belirlenmiş olup 
her okuldan üç şube olmak üzere toplam 18 şube ve bu şubelerde öğrenim 
gören 524 öğrenci belirlenmiştir. Öğrencilerin yaşları 10 ile 15 arasında de-
ğişmektedir (Yaş ortalaması=12.95, Standart sapma=.96). Araştırmanın ör-
neklemini oluşturan öğrencilere ait kişisel bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Örneklemi Oluşturan Öğrencilerin Bazı Kişisel Değişkenlere Göre 
Dağılımı 

Değişkenler Alt Boyutlar f % 

Cinsiyet 
Kız 252 48.1 
Erkek 261 49.8 
Belirtmeyen 11 2.1 

 6. Sınıf 170 32.4 
Sınıf Düzeyi 7. Sınıf 208 39.7 
 8. Sınıf 146 27.9 

Anne Eğitim Düzeyi 

Okur-yazar olmayan 72 13.7 
İlkokul 100 19.1 
Ortaokul 84 16 
Lise 141 26.9 
Üniversite 77 14.7 
Belirtmeyen 50 9.5 

Baba Eğitim Düzeyi 

Okur-yazar olmayan 20 3.8 
İlkokul 97 18.5 
Ortaokul 116 22.1 
Lise 143 27.3 
Üniversite 88 16.8 
Belirtmeyen 60 11.5 

Veri Toplama Araçları  
Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği (OYKÖ) 
Sarı (2007) tarafından ilköğretim öğrencilerinin okul yaşam kalitesi al-

gılarını belirlemek amacıyla geliştirilen 5’li likert tipinde (1. Kesinlikle Katıl-
mıyorum- 5. Kesinlikle Katılıyorum) bir ölçme aracıdır. Ölçeğin geçerliliği ve 
güvenirliği Sarı tarafından 2012 yılında yeniden yapılmış ve önceki yapıya 
benzer bir yapı elde edilmiştir. Ölçek “Öğretmen-Öğrenci İletişimi” (dokuz 
madde), “Öğrenci-Öğrenci İletişimi” (dokuz madde), “Okula Yönelik Duygu-
lar” (sekiz madde), “Okul Yönetimi” (altı madde) ve “Statü” (üç madde) alt 
boyutları olmak üzere toplam 35 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 
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20’si olumlu, 15’i olumsuzdur. Toplam varyansın %46.92’sini açıklayan bu 
beş alt boyuta ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .83, .80, 
.82, .77 ve .69’dur. Bu araştırma kapsamında güvenirlik değerleri yeniden in-
celenmiş; Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları “Öğretmen-Öğrenci İletişimi” 
için .85; “Öğrenci-Öğrenci İletişimi” için .82; “Okula Yönelik Duygular” için 
.84; “Okul Yönetimi” için .79; “Statü” için .77 ve ölçeğin tamamı için de .89 
olarak hesaplanmıştır. 

Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği (OADÖ) 
Goodenow (1993) tarafından geliştirilen ve Sarı (2015) tarafından 

Türkçeye uyarlanan Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği (Psychological Sense of 
School Membership Scale), öğrencilerin okula ait hissetme ve kendilerini de-
ğerli görme duygularını ölçmek amacıyla geliştirilen 18 maddelik likert tipi 
(1. Hiç Doğru Değil - 5. Tamamen Doğru) bir ölçme aracıdır. Ölçek madde-
lerinin 13’ü olumlu, 5’i olumsuz ifadelerdir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması 
sürecinde, Sarı (2015) tarafından yapılan faktör analizleri sonucunda madde-
lerin iki bileşende toplandığı, bu iki faktörün toplam varyansın %28.9 ve 
%9.59 olmak üzere %38.49’unu açıkladığı görülmüştür. Birinci faktör (Okula 
Aidiyet Duygusu) ölçekteki 13 olumlu maddeyi kapsamaktadır; diğer faktörde 
(Reddedilmişlik Duygusu) ise ölçekte yer alan beş olumsuz madde bir araya 
gelmiştir. Alt boyutlara ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla 
.84 ve .78; ölçek toplam puanları içinse .84 olarak hesaplanmıştır. Bu araş-
tırma kapsamında ölçeğin Cronbach Alfa katsayıları ölçeğin tamamı için .71; 
Okula Aidiyet Duygusu alt boyutu için .85; Reddedilmişlik Duygusu alt bo-
yutu için de .58 olarak hesaplanmıştır. 

Öğrenci Direnç Davranışları Ölçeği (ÖDDÖ-S) 
Sarı ve Yolcu (2018) tarafından geliştirilen Öğrenci Direnç Davranış-

ları-Öğrenci Ölçeği (ÖDDÖ-S), ortaokul öğrencilerinin kendi direnç davra-
nışlarına ilişkin algılarını incelemede kullanılabilecek, 5’li likert tipinde (1. 
Kesinlikle Katılmıyorum - 5. Kesinlikle Katılıyorum) bir ölçme aracıdır. 
ÖDDÖ-S için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda Öğretmene Karşı 
Düşmanca Tavırlar (12 madde); Sürekli Öfkeli Olma (altı madde); Öğretmen 
Otoritesine Direnç (dokuz madde) ve Pasif Direnç (yedi madde) şeklinde dört 
faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Toplam varyansın %41.85’ini açıklayan bu 
dört faktöre ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları sırasıyla .85, .80, 73 
ve .72; ölçeğin tamamı için ise .89 bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında 
elde edilen Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları ise ölçeğin tamamı için .95; 
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Öğretmene Karşı Düşmanca Tavırlar alt boyutu için .92; Sürekli Öfkeli Olma 
alt boyutu için .81; Öğretmen Otoritesine Direnç alt boyutu için .88 ve Pasif 
Direnç alt boyutu için de .85 olarak hesaplanmıştır. 

Veri Toplanması ve Analizi  
Analizlere başlamadan önce verilerin normal dağılıp dağılmadığını an-

lamak için önce basıklık ve çarpıklık katsayıları (Skewness ve Kurtosis) ince-
lenmiş ve değerlerin -1 ile +1 arasında olduğu görülmüştür. Ardından yapılan 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi sonucunda OYKO ve OADÖ puanlarına ait 
dağılımların çoğunlukla normal olduğu; ÖDDÖ-S puanlarının tamamının ise 
normal dağılım sayıltısını karşılamadığı belirlenmiştir.  

Araştırmada öğrencilerin bağımsız değişkenlere göre okul yaşam kali-
tesinde, okula aidiyet duygusunda ve öğrenci direnç davranışları ölçek toplam 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemek için MA-
NOVA testi yapılmış, bu testler sonucunda belirlenen anlamlı farkların kay-
nakları ANOVA testleri ile incelenmiştir. Bağımlı değişkenler arasındaki iliş-
kilerin incelenmesinde korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz-
lerde elde edilen aritmetik ortalamaların yorumlanmasında grup genişlik de-
ğeri, ölçekler 5’li likert tipinde olduğundan, 4/5=0.80 olarak alınmıştır. Buna 
göre; 1.00-1.80 arası “çok düşük”; 1.80-2.60 arası “düşük”; 2.60-3.40 arası 
“orta”; 3.40-4.20 arası “yüksek”; 4.20-5.00 arası da “çok yüksek” olarak alın-
mıştır.  

Bulgular  
Öğrencilerin OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S Puanlarına İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin OYKÖ ölçeğinden aldıkları puanlara ait aritmetik orta-
lama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Öğrencilerin OYKÖ Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Stan-
dart Sapma Değerleri 

Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği  ss Düzey 
OYKÖ-Öğretmen-Öğrenci İletişimi 3.39 .96 Orta 
OYKÖ-Öğrenci-Öğrenci İletişimi 2.60 .89 Orta 
OYKÖ-Okula Yönelik Duygular 3.44 .98 Yüksek 
OYKÖ-Okul Yönetimi 2.76 1.02 Orta 
OYKÖ-Statü 3.68 1.05 Yüksek 
OYKÖ Toplam Puanı 3.04 .63 Orta 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin OYKÖ puanlarına ilişkin orta-
lamaları 2.60 ile 3.68 arasında değişmektedir. 

X
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Öğrencilerin OADÖ ölçeğinden aldıkları puanlara ait aritmetik orta-
lama ve standart sapma değerleri Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Öğrencilerin OADÖ Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve Stan-
dart Sapma Değerleri 

Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği  ss Düzey 
OADÖ-Okula Aidiyet Duygusu 3.53 .73 Yüksek 
OADÖ-Reddedilmişlik Duygusu 2.41 .78 Düşük 
OADÖ Toplam Puanı 3.22 .48 Orta 

Tablo 3’te görüldüğü gibi öğrencilerin OADÖ puanlarına ilişkin orta-
lamaları 2.41 ile 3.53 arasında değişmektedir.  

ÖDDÖ-S’den alınan puanlara ait betimsel istatistikler Tablo 4’te sunul-
muştur. 

Tablo 4. Öğrencilerin ÖDDÖ-S Puanlarına İlişkin Aritmetik Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri 

Öğrenci Direnç Davranışları Ölçeği  ss Düzey 
Öğretmene Karşı Düşmanca Tavırlar 1.79 .87 Çok düşük 
Sürekli Öfkeli Olma 2.60 1.02 Düşük 
Öğretmen Otoritesine Direnç 1.96 .88 Düşük 
Pasif Direnç 1.92 .88 Düşük 
ÖDDÖ Toplam Puan 2.00 .81 Düşük 

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrencilerin ÖDDÖ-S puanlarına ilişkin or-
talamaları 1.79 ile 2.60 arasında değişmektedir.  

Öğrencilerin OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S Puanlarının Cinsiyete Göre İn-
celenmesinden Elde Edilen Bulgular 

Kız ve erkek öğrencilerin okul yaşam kalitesi (OYK), okula aidiyet 
duygusu (OAD) ve öğrenci direnç davranışları (ÖDD) arasında anlamlı fark-
lılık olup olmadığını belirlemek için MANOVA testi yapılmıştır. Sayıltılar 
karşılanmasına rağmen Box’s M testi sonucu p değeri .05’ten küçük çıktığı 
için Pillai’s Trace testi sonuçlarına bakılmıştır. Bu testin sonuçlarına göre kız 
ve erkeklerin toplam puanlarının doğrusal kombinasyonunda anlamlı bir fark-
lılık olduğu görülmüştür. Kısmi Eta Kare değerine bakıldığında cinsiyetin tüm 
bağımlı değişkenlerin toplam puanlarına etkisinin düşük düzeyde olduğu gö-
rülmüştür (V=.020, F3-509 =3.410, p=.017, η2=.020). Anlamlı farklılığın 
kaynağını belirlemek için yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 5’te sunul-
muştur. 

 

X

X
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Tablo 5. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S   
Toplam Puanlarına İlişkin Betimsel Değerler ve ANOVA Sonuçları 

Bağımlı    
Değişkenler Cinsiyet N  S Sd F p η2 

OYK Kız 252 3.12 .69 1 6.44 .011 .012 Erkek 261 2.98 .56 

OAD Kız 252 3.26 .47 1 3.28 .071 .006 Erkek 261 3.19 .51 

ÖDD Kız 252 1.90 .80 1 7.67 .006 .015 Erkek 261 2.10 .82 
 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, kız ve erkeklerin okula aidiyet duyguları top-
lam puanları arasında anlamlı bir fark görülmezken, okul yaşam kalitesi ve 
öğrenci direnç davranışları toplam puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı 
görülmektedir (p<.05). Tablo 5’ten anlaşılacağı gibi kızların okul yaşam kali-
tesi ölçek puan ortalamaları erkek öğrencilerin puanlarından anlamlı olarak 
daha yüksek iken; erkeklerinde direnç davranışları puan ortalamaları kız öğ-
rencilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksektir. Cinsiyetin hem okul 
yaşam kalitesi hem de direnç davranışları ölçek puanları üzerindeki etkisinin 
kısmi eta kare değerlerine göre düşük olduğu tablodan anlaşılmaktadır.  

Öğrencilerin OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S Puanlarının Sınıf Düzeyine 
Göre İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular 

Sınıf düzeyine göre OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S puanları arasında an-
lamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için MANOVA testi yapılmıştır. 
Sayıltılar karşılanmasına rağmen Box’s M testi sonucu p değeri .05’ten küçük 
çıktığı için Pillai’s Trace testi sonuçlarına bakılmıştır. Bu testin sonuçlarına 
bakıldığında sınıf düzeyine göre toplam puanlarının doğrusal kombinasyo-
nunda anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Kısmi Eta Kare değerine ba-
kıldığında sınıf düzeyinin tüm bağımlı değişkenlerin toplam puanlarına etki-
sinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür (V=.088, F6-1040=7.982, p=.00, 
η2=.044). Anlamlı farklılığın kaynağını belirlemek için yapılan ANOVA testi 
sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6’da görüleceği gibi analizler sonucunda sınıf düzeyine göre 
OADÖ puanları arasında anlamlı bir fark görülmezken, OYKÖ ve ÖDDÖ-S 
puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmektedir (p<.001). Sınıf dü-
zeyinin hem okul yaşam kalitesi hem de direnç davranışları ölçek puanları 
üzerindeki etkisinin kısmı eta kare değerlerine göre orta olduğu tablodan an-
laşılmaktadır.  

X
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Tablo 6. Sınıf Düzeyine Göre Öğrencilerin OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S Top-
lam Puanlarına İlişkin Betimsel Değerler ve ANOVA Sonuçları 

Bağımlı  
Değişkenler 

Sınıf  
Düzeyi N  S Sd F p η2 

OYK 
8.sınıf 146 2.88 .67 

2 13.910 .000 .051 7.sınıf 208 3.00 .58 
6.sınıf 170 3.23 .62 

OAD 
8.sınıf 146 3.25 .49 

2 .601 .549 .002 7.sınıf 208 3.20 .46 
6.sınıf 170 3.24 .53 

ÖDD 
8.sınıf 146 2.23 .87 

2 16.404 .000 .059 7.sınıf 208 2.07 .82 
6.sınıf 170 1.73 .66 

 

Elde edilen farkların kaynağını incelemek amacıyla yapılan Bonferroni 
testi sonuçlarına göre OYKÖ ortalamaları incelendiğinde 6. sınıf ile 8. sınıf 
arasında 6. sınıfların lehine; 6. sınıf ve 7. sınıf arasında da 6. sınıf lehine an-
lamlı fark görülmüştür. ÖDDÖ-S puanları incelendiğinde ise 8. sınıf ve 6. sı-
nıf arasında 8. sınıflar lehine; 6. sınıf ve 7. sınıflar arasında 7. sınıf lehine 
anlamlı fark olduğu görülmüştür.  

Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrencilerin OYKÖ, OADÖ ve 
ÖDDÖ-S Puanlarının İncelenmesinden Elde Edilen Bulgular 

Anne eğitim düzeyine göre okul yaşam kalitesi, okula aidiyet duyguları 
ve öğrenci direnç davranışları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını be-
lirlemek için MANOVA testi yapılmıştır. Wilks Lambda testi sonuçlarına 
göre ölçeklerin toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görül-
müştür. Kısmı Eta Kare değerine bakıldığında anne eğitim düzeyinin bağımlı 
değişkenlerin toplam puanlarına etkisinin düşük düzeyde olduğu görülmüştür 
(Λ=.968, F12-1235 =1.263, p=.235, η2 =.011). Yapılan ANOVA testi sonuç-
ları incelendiğinde OYKÖ ve ÖDDÖ-S puanlarının anlamlı fark göstermediği 
belirlendiğinden Tablo 7’de sadece okula aidiyet duygusu sonuçları sunul-
muştur. 

Tablo 7. Anne-Eğitim Düzeyine Göre OADÖ Puanlarına İlişkin Betimsel De-
ğerler ve ANOVA Sonuçları 
Bağımlı  
Değişkenler 

Eğitim  
Düzeyi  N  S Sd F p η2 

OAD 

Okur-yazar olmayan 72 3.18 .44 

4 2.295 .019 .025 
İlkokul 100 3.17 .52 
Ortaokul 84 3.33 .50 
Lise 141 3.16 .49 
Üniversite 77 3.33 .45 

X

X
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Tablo 7’de görüldüğü gibi anne eğitim düzeyine göre okula aidiyet duy-
gusu toplam puanları arasında anlamlı farklar bulunmaktadır (p<.05). Anne 
eğitim düzeyinin OADÖ puanları üzerindeki etkisinin kısmı eta kare değerle-
rine göre düşük olduğu tablodan anlaşılmaktadır. Farklılığın kaynağını belir-
lemek için yapılan Bonferroni testi sonuçlarına göre OADÖ puanları, annesi 
ortaokul mezunu olanlar ile annesi ilkokul ve lise mezunu olanlar arasında, 
annesi ortaokul mezunu olanlar lehine; annesi üniversite mezunu olanlar ile 
annesi ilkokul ve lise mezunu olanlar arasında annesi üniversite mezunu olan-
lar lehine anlamlı fark göstermektedir.  

Baba eğitim düzeyine göre OYKO, OADÖ ve ÖDDÖ-S puanları ara-
sında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için MANOVA testi yapıl-
mıştır. Wilks Lambda testi sonuçlarına göre ölçeklerin toplam puanları ara-
sında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Kısmı Eta Kare değerine 
baktığımızda baba eğitim düzeyinin bağımlı değişkenlerin toplam puanlarına 
etkisinin düşük düzeyde olduğu görülmektedir (Λ=.981, F12-1209=.737, 
p=.716, η2 =.006). Yapılan ANOVA testi sonuçlarında hiçbir ölçek toplam 
puanında baba eğitim düzeyi anlamlı olarak farklılaşmamıştır.   

OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S Puanları Arasındaki İlişkilere Yönelik   
Bulgular  

Okul yaşam kalitesi, okula aidiyet duygusu ve öğrenci direnç davranış-
ları değişkenleri arasındaki korelasyonel ilişkiler Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. OYKÖ, OADÖ ve ÖDDÖ-S Puanları Arasındaki İlişkilere Dair   
Korelasyon Analizi Sonuçları 

 OYKÖ OADÖ 
Okul Yaşam Kalitesi (OYKÖ) -  
Okula Aidiyet (OADÖ) .36** - 
Öğrenci Direnci (ÖDDÖ) -.47** -.25** 

 N=524, **p<0.01 
 

Tablo 8’de görüldüğü gibi yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre 
değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmaktadır. Öğ-
rencilerin OYKÖ puanları ile OADÖ puanları arasında pozitif yönde anlamlı 
(r=.36, p<.05), ÖDDÖ puanları ile ise negatif yönde anlamlı (r=-.47, p<.05) 
ilişkiler görülmüştür. Öğrencilerin OADÖ puanları ile ÖDDÖ puanları ara-
sında da negatif yönde anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=-.25, p<.05). 

Değişkenler arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesinde öğrencile-
rin Öğrenci Direnç Davranışları Ölçeği puanları bağımlı, Okul Yaşam Kalitesi 
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Ölçeği (OYKO) ve Okula Aidiyet Duygusu Ölçeği (OADÖ) puanları da ba-
ğımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Okul yaşam kalitesi algıları ile okula 
aidiyet duygularının öğrencilerin gösterdikleri direnç davranışlarını yordama 
düzeyini belirlemek amacıyla yapılan çoklu regresyon analizinin sonuçları 
Tablo 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 9. Öğrencilerin OYKÖ ve OADÖ Puanlarının ÖDDÖ Puanlarını   
Yordama Düzeyine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken B St. 
Hata b t p R R2 F 

Sabit 3.888 .153 - 25.488 .000 .483 .233 158.454 Okul Yaşam Kalitesi  -.618 .049 -.483 -12.588 .000 
Sabit 4.213 .220 - 19.117** .000 

.489 .239 81.779 Okul Yaşam Kalitesi -.577 .053 -.451 -10.914** .000 
Okula Aidiyet Duygusu -.139 .068 .-084 -2.037* .042 

*p<.05; **p<.01 
 

Yapılan regresyon analizi sonuçları Tablo 9’da incelendiğinde, okul ya-
şam kalitesine ilişkin algıları ile okula aidiyet duygularının, ortaokul öğrenci-
lerinin direnç davranışlarını anlamlı bir şekilde yordadığı görülmektedir. 
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre okul yaşam kalitesi değişkeni tek 
başına “Öğrenci Direnç Davranışları” ölçeğinden alınan puanlarda gözlenen 
toplam varyansın %23’ünü açıklarken; iki bağımsız değişken birlikte toplam 
varyansın %24’ünü açıklamaktadır [R=.483, R2=.239, F(2.524)=81.779, 
p<.005].    

Coefficients Beta değerine baktığımızda ise Okul Yaşam Kalitesi ölçe-
ğinin Öğrenci Direnç Davranışları ölçeğinden alınan puanları daha fazla yor-
dadığı görülürken; Okula Aidiyet Duygusu ölçeğinin ise düşük olsa da anlamlı 
olarak yordadığı görülmektedir.  

Tartışma ve Sonuç 
Ölçek Sonuçlarına Ait Betimsel Bulgulara İlişkin 

Çalışmada yanıt aranan ilk soru grubu kullanılan ölçme araçlarından 
elde edilen betimsel istatistiklere ilişkindir. Bunlardan ilki OYKÖ puanlarına 
aittir. Öğrencilerin OYKÖ toplam puanlarının aritmetik ortalaması 3.04 bu-
lunmuştur. Bu ortalamaya dayanarak çalışmaya katılan 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. 
sınıf öğrencilerinin okul yaşam kalitesini orta düzeyde olumlu algıladıkları 
söylenebilir. Bu durum Arıkan (2015), Arıkan ve Sarı (2016), Bilgiç (2009), 
Karabey (2017), Karalar (2017), Sarı, Ötünç ve Erceylan (2007), Sarı (2012) 
yaptıkları çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Ayrıca Alaca (2011), Dur-
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maz (2008), İnal (2009), İnal ve Sadık (2011), Sarı (2007) ise yaptıkları çalış-
malar sonucunda öğrencilerin okul yaşam kalitesini orta düzeyin üstünde al-
gıladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu sonuçlar, öğrencilerin okulda olmaktan 
ve okul hayatından mutlu olduklarını ve okul yaşam kalitesini olumlu şekilde 
algıladıklarını göstermektedir. 

Öğrencilerin OADÖ toplam puanlarının aritmetik ortalaması 3.22 bu-
lunmuştur. Adana merkez ilçelerindeki 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okula 
aidiyet duygusunun orta düzeyde olduğu söylenebilir. Goodenow (1992b) da 
yaptığı çalışma sonucunda ölçeğin ortalamasını 3’ün biraz üzerinde yani orta 
düzeyde bulmuştur. Benzer şekilde Alaca (2011), Israelashvili (1997), Kılı-
çoğlu (2014), Özgök ve Sarı (2016), Sarı (2012, 2013) ve Sarı ve Özgök 
(2014) de çalışmalarına katılan öğrenciler arasında okula aidiyet duygusunun 
ortanın biraz üzerinde olduğunu gösteren sonuçlar elde etmişlerdir. Arıkan 
(2015) ise yaptığı çalışmada okula aidiyet duygusunun çok yüksek olmadığını 
ifade etmiştir. Gerek bu çalışmanın gerekse alanyazındaki diğer çalışmaların 
bulgularına dayanarak (Alaca, 2011; Anderman, 2002; Capps, 2003; Finn, 
1989; Günalan, 2018; Israelashvili, 1997; Kılıçoğlu, 2014; Özgök ve Sarı 
2016; Sarı, 2012, 2013; Sarı ve Özgök, 2014) ortaokul öğrencilerinin okula 
aidiyetleri üzerinde daha çok durulması ve artırmaya yönelik önlemler alın-
ması gerektiği söylenebilir. 

Öğrencilerin ÖDDÖ-S toplam puanıma ait ortalama 2.00 olarak belir-
lenmiştir. ÖDDÖ-S’nin beşli bir derecelendirme ölçeği olduğu göz önüne 
alındığında, araştırmaya katılan 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin direnç davranış-
larını gösterme düzeyinin “düşük” aralığına karşılık geldiği söylenebilir. Bu 
bulgular, ortaokul öğrencilerinin direnç davranışlarını çok sık sergilemedikle-
rinin bir göstergesi olarak ele alınabilir. Canoğulları (2018) da öğretmenlerin 
öğrenci direnç davranışlarıyla karşılaşma sıklığının düşük olduğunu belirtmiş-
tir. 

Karşılaştırmaya Dayalı Analiz Sonuçlarına İlişkin Tartışma ve Sonuç 
Cinsiyete göre yapılan analizler sonucunda okul yaşam kalitesi ve di-

renç puanlarında anlamlı fark görülürken, okula aidiyet duygusu puanlarında 
anlamlı fark görülmemiştir (p<.05). Cinsiyete göre öğrencilerin okul yaşam 
kalitesi algıları incelendiğinde OYKÖ toplam puanında kız öğrenciler lehine 
anlamlı fark olduğu görülmüştür. Alaca (2011), Doğanay ve Sarı (2006), Gü-
nalan (2018), İnal (2009), İnal ve Sadık (2011), Karalar (2017), Karabey 
(2017), Mok ve Flynn (2002), Cenkseven-Önder ve Sarı (2012) ve Türkoğlu 
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(2012) yaptıkları çalışmalar sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere 
göre okul yaşam kalitesini anlamlı şekilde daha olumlu algıladıklarını tespit 
etmişlerdir. Bilgiç (2009), Dönmez (2016), Durmaz (2008), Gedik (2014), 
Sarı (2012) ve Sarı, Ötünç ve Erceylan (2007) ise okul yaşam kalitesi algıla-
rında anlamlı fark bulamamışlardır. Ayrıca Arıkan ve Sarı (2016) lise öğren-
cileri ile yaptıkları çalışma sonucunda okul yaşam kalitesi algısının erkek öğ-
renciler lehine anlamlı olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışmaya katılan kız öğ-
rencilerin okuldaki yaşam kalitesi algılarının erkek öğrencilere göre daha 
olumlu olduğu ve bu doğrultuda araştırmanın yapıldığı okullardaki kız öğren-
cilerin okulda daha mutlu ve memnun oldukları söylenebilir. Bu durum, kız 
öğrencilerin okul ortamını kendi gelecekleri ve hayalleri için yardımcı bir yol 
gösteri olarak görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu düşünceyle kız öğ-
renciler okul yaşamında daha olumlu duygularla hareket ediyor olabilirler.  

Cinsiyete göre öğrencilerin ÖDDÖ-S toplam puanları arasında erkek 
öğrenciler lehine anlamlı farklar bulunduğu görülmüştür. Bu sonuca göre er-
kek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok direnç davranışını sergiledik-
leri söylenebilir. Donat-Bacıoğlu ve Özdemir (2012) de yaptıkları araştırma 
sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha saldırgan davranışlar 
gösterdiklerini belirtmişlerdir ve bu durumu da cinsiyet rolleri, hormonal de-
ğişim ve ergenlik dönemi ile açıklamışlardır. Bazı ataerkil aileler çocukları 
arasında cinsiyet ayrımcılığı yapabilir, kız çocuklarını geri planda bırakırken 
erkek çocuklarına daha fazla önem verebilir. Ailesinde bu şekilde aşırı ilgi ve 
değer gören erkek öğrenciler okuldaki demokrasi ortamında zorlanabilir, ken-
dilerini haksızlığa uğramış hissedebilir. Bu duygu ve düşüncelerini de direnç 
davranışlarıyla göstermeye çalışıyor olabilirler. Yapılan araştırmalar sonu-
cunda Evin-Gencel ve Saracaloğlu (2013) ve Yüksel (2004a; 2004b) eğitim 
fakültesi öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarda erkek öğrencilerin daha sık di-
renç gösterdiğini tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Yüksel ve Şahin (2005) de 
lise öğrencileri ile yaptıkları çalışma sonucunda erkek öğrencilerin kız öğren-
cilere göre daha fazla direnç davranışı göstermekte olduğu sonucuna ulaşmış-
lardır.  

Sınıf düzeyine göre okula aidiyet duyguları toplam puanları arasında 
anlamlı bir fark görülmezken, okul yaşam kalitesi ve öğrenci direnç davranış-
ları toplam puanlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı belirlenmiştir (p<.001). 
Sınıf düzeyine göre okul yaşam kalitesi algılarının 6. sınıf öğrencileri lehine 
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anlamlı şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ancak Türkoğlu (2012) yaptığı ça-
lışmada öğrencilerin okul yaşam kalitesi algıları arasında sınıf düzeyine göre 
anlamlı bir farklılık bulamamıştır. Öte yandan Bilgiç (2009) okul yaşam kali-
tesi algısının 6. sınıf öğrenciler lehine anlamlı farklılık gösterdiğinin; Durmaz 
(2008) ise sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık bulmuş ve bu farklılığın da 9. 
sınıf öğrencileri lehine olduğunu ifade etmiştir. Bu bulgulara genel olarak ba-
kıldığında sınıf düzeyi yükseldikçe okul yaşam kalitesi algısının azaldığı söy-
lenebilir. Bu yargı, Arıkan ve Sarı (2016), Bilgiç (2009), Durmaz (2008), Ge-
dik (2014), Günalan (2018) ve Sarı (2012)’nın yaptıkları çalışmalarla benzer-
lik göstermektedir. Hem lise hem de ortaokul düzeyinde, sınıf düzeyi yüksel-
dikçe okul yaşam kalitesi algılarındaki düşüşe, öğrencilerin her iki kademede 
son sınıfa yaklaştıkça yaşadıkları merkezi sınavlardan kaynaklı olumsuz psi-
kolojik durumlar (sınav kaygısı, stres) yol açmış olabilir. Ayrıca farklı bir ka-
demeden yeni bir kademeye geçen öğrencilerin okul yaşamını daha olumlu 
algıladıkları şeklinde de bir yorum yapılabilir. Öğrenciler, yeni geldikleri ve 
henüz yeterince tanımadıkları veya olumsuz deneyimler yaşamadıkları yeni 
kademeyi arkadaşlık ilişkileri, sosyokültürel ortam ve öğretmen ilişkileri ba-
kımından olumlu algılamış olabilirler (Bilgiç, 2009). Ayrıca sınıf düzeyi yük-
seldikçe öğrencilerin okul yaşam kalitesi algılarındaki düşüş, içerisinde bu-
lundukları ergenlik dönemi ile de ilişkilendirilebilir (Bilgiç, 2009). Altıncı sı-
nıf öğrencileri henüz ön ergenlik döneminde olduklarından okullarındaki ge-
nel yaşamı daha olumlu algılamış olabilirler. Sekizinci sınıf öğrencileri ise er-
genlik döneminde yaşanan psikolojik ve sosyal sorunların iyice belirginleştiği 
bir dönem olarak ele alınabilir. Bu nedenle okullarındaki yaşamı da daha 
olumsuz algılamış olabilirler. Durmaz (2008) ve Gedik (2014) de lise öğren-
cileri ile yaptıkları çalışmalarda sınıf kademesi yükseldikçe okul yaşam kali-
tesi algısının azalmasını ergenlik, öğretmenlerin ilgilerinin azalması ve gele-
cek endişesi olarak ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerin okula aidiyet duyguları sınıf düzeyine göre incelendiğinde 
OADÖ toplam puanında anlamlı fark bulunmamıştır. Alanyazın incelendi-
ğinde Alaca (2011), Kılıçoğlu (2014), Özgök (2013), Sarı (2012), Sarı ve Öz-
gök (2014) de yaptıkları çalışmalarda sınıf düzeyine göre anlamlı fark bula-
mamışlardır. Bu bulgulara dayanılarak, devam ettikleri sınıf düzeyinin öğren-
cilerin okula aidiyet duygularını önemli ölçüde etkileyen bir değişken olma-
dığı şeklinde yorumlanabilir.  

Sınıf düzeyine göre öğrencilerin direnç davranışları incelendiğinde 
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ÖDDÖ-S puanları arasında sekizinci sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklar 
bulunduğu ortaya çıkmıştır. Sekizinci sınıf öğrencilerinde diğer sınıf seviye-
lerine göre daha fazla direnç davranışı görülmesinin sebeplerinden biri, öğ-
rencilerin iyi bir liseye gidebilmek için yaşadıkları sınav stresi olabilir. Bir 
diğer sebebi de bu yaş grubu öğrencilerinin ergenlik döneminde bulunmaları 
ve yetişkinlere yönelik karşı koyma ve itiraz etme davranışlarının iyice belir-
ginleşmesi olabilir (Lee, Levine ve Cambra, 1997). Sınav stresi, ergenlik, 
yaşla birlikte gelen sorumluluklar bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin direnç 
davranışları gösterme sıklığını arttırmış olabilir.  

Baba eğitim düzeyine göre yapılan analizlerde, hiçbir ölçek puanı için 
anlamlı fark bulunmazken, anne eğitim düzeyine göre de sadece okula aidiyet 
duygusu puanları arasında anne eğitim düzeyi ortaokul ve üniversite olan öğ-
rencilerin puanları lehine anlamlı farklar olduğu belirlenmiştir (p<.05). Ana-
lizlerde anne eğitim düzeyine göre annesi ortaokul ve üniversite mezunu olan 
öğrencilere ait ortalamaların eşit olduğu (3.33), ayrıca ortalamaların hepsinin 
3.16 ile 3.33 arasında olacak şekilde birbirine oldukça yakın olduğu dikkat 
çekmiştir. Benzer şekilde baba eğitim düzeyine göre de anlamlı fark buluna-
mamıştır. Bu bulgulara dayanılarak okula aidiyet duygusunun anne-baba eği-
tim düzeyine göre şekillenmediği ve ebeveyn eğitim düzeyi ne olursa olsun, 
okula aidiyet duygusunun orta derecenin üzerine çıkamadığı söylenebilir. 
Okul yaşam kalitesi ve direnç davranışları bakımından da anne-baba eğitim 
düzeyine göre genel olarak anlamlı farklar görülmemiş olması da ebeveyn eği-
tim düzeyinin çalışmada ele alınan değişkenler üzerinde belirleyici bir faktör 
olmadığına işaret etmektedir. Nitekim Alaca (2011), Durmaz (2008), Karalar 
(2017), Karabey (2017) ve Türkoğlu (2012)’nun da benzer bulgular elde etmiş 
olmaları bu yargıyı destekler niteliktedir.  

İlişkisel Analiz Sonuçlarına İlişkin Tartışma ve Sonuç  
Yapılan korelasyon analizine göre öğrencilerin okul yaşam kalitesi al-

gıları, okula aidiyet duyguları ve direnç davranışları arasında anlamlı ilişkiler 
bulunmaktadır. OYKÖ ve OADÖ puanları birbiriyle pozitif yönde, ODDÖ-S 
puanları ile de negatif yönde anlamlı ilişkiler göstermiştir. Bu bağlamda öğ-
rencilerin okul yaşam kalitesi algıları olumlu yönde arttıkça okula aidiyet duy-
gularının da olumlu yönde artacağı ve aynı zamanda direnç davranışlarının 
azalacağı söylenebilir. Alanyazın incelendiğinde Alaca (2011) da OYKÖ pu-
anları ile OADÖ puanları arasında orta düzeyde anlamlı ilişki tespit ederken; 



Emine YILDIZ-ARIGANOĞLU / Prof. Dr. Mediha SAR1 718 

Arıkan (2015) ve Dönmez (2016) de okul yaşam kalitesi algısı ile okula aidi-
yet duygusu arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir.   

Yapılan regresyon analizi sonucunda öğrencilerin okul yaşam kalitesi 
algılarının ve okula aidiyet duygularının, öğrenci direnç davranışlarını anlamlı 
bir şekilde yordadağı belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda, Okul 
Yaşam Kalitesi değişkeni Öğrenci Direnç Davranışları ölçeğinden alınan pu-
anlarda gözlenen toplam varyansın %23’ünü açıklarken; bu iki değişken bir-
likte toplam varyansın %24’ünü açıklamaktadır. Korelasyon ve regresyon 
analizinden elde edilen bulgular doğrultusunda, her iki değişkenin de Öğrenci 
Direnç Davranışları Ölçeği’nden alınan puanları anlamlı olarak yordadığı ve 
aralarında önemli ilişkiler olduğu söylenebilir. Buna göre öğrencilerde görü-
len direnç davranışlarını etkileyen faktörlerden biri öğrencilerin okula aidiyet 
duygusudur. Öğrenciler kendilerini sınıfta, okulda veya arkadaş grubu içeri-
sinde ne kadar mutlu hissediyorlarsa, kendilerini o ortama veya sosyal yapıya 
ne kadar ait hissediyorlarsa direnç davranışlarının da o derece azalacağı ve bu 
doğrultu da öğrencilerin okul yaşam kalitesi algılarının olumlu yönde artacağı 
düşünülebilir. Okul yaşam kalitesi algısı artan bir öğrencinin ise hem okuldaki 
diğer bireylerle olan ilişkisinde olumlu gelişmeler olması hem de okula olan 
duygularında pozitif bir artış olması beklenebileceği gibi aynı zamanda gös-
tereceği direnç davranışlarında da azalma olacağı düşünülebilir. Sonuç olarak 
öğrencilerin okul yaşam kalitesi algısının, okula aidiyet duygusunun ve direnç 
davranışlarının birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen önemli değişkenler 
olduğu söylenebilir. Aidiyet duygularının, öğrenci direnç davranışlarını an-
lamlı bir şekilde yordadağı belirlenmiştir.  

Özet olarak; cinsiyet değişkenine göre OYKÖ ve OADÖ puanlarında 
kızlar lehine anlamlı fark varken; ÖDDÖ-S puanlarında erkekler lehine an-
lamlı fark bulunmaktadır. Sınıf düzeyine göre OYKÖ puanlarında altıncı sınıf 
lehine anlamlı fark gözükürken; ÖDDÖ-S puanları arasında sekizinci sınıftaki 
öğrenciler lehine anlamlı fark görülmektedir. Okulun sosyo-ekonomik düze-
yine göre üst sosyoekonomik düzeydeki okullarda OYKÖ toplam puanlarında 
anlamlı fark tespit edilmiştir.  

Bu çalışmanın sınırlılıklarından biri katılımcıların ortaokul düzeyinde 
öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşması; bir diğeri ise araştırmada top-
lanan verilerin ölçme araçlarında yer alan maddelerden oluşmasıdır. Ayrıca, 
yapılan bu çalışma sonucunda uygulamaya ve araştırmaya yönelik aşağıdaki 
öneriler sunulmuştur: 
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- Öğrencilerin direnç davranışlarını en aza indirmek için direnç davranış-
ları, direnç davranışlarının tespiti, başetme stratejileri konularında bilgi 
sahibi olabilmeleri için öğretmenler için seminerler düzenlenebilir. 

- Öğrencilerin okul yaşam kalitesi algılarının arttırılması ve okula aidiyet 
duygularının olumlu yönde artması için veli, öğretmen, öğrenci iş bir-
liği yapılabilir. Bu kapsamda gezi, tiyatro, piknik, turnuva gibi sosyal 
ve kültürel etkinlikler düzenlenebilir.  

- Nitel veya karma yöntemle farklı sosyoekonomik düzeyde, farklı kade-
melerdeki öğrencilerle, farklı illerde bu konulara yönelik çalışmalar ya-
pılabilir.  

- Yapılacak olan yeni araştırmalara farklı değişkenler eklenebilir, direnç 
davranışları farklı değişlenlerle ilişkilendirilebilir.  
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