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Abstract 

Today, environmental problems negatively affect the entire world from 
social, ecological, and economic dimensions. To circumvent these problems, 
educated people who are knowledgeable, can think of and produce solutions 
that are either local, regional, or global, are needed. Therefore, preservice 
teachers’ awareness regarding this issue is of critical importance.  
This study aimed to investigate the preservice teachers’ environmental 
education self-efficacy perceptions and thier attitudes towards 
environmental problems. 
The study was designed as a relational survey model, a general relational 
survey. The participants of the study was 58 preservice teachers.   
Scales “The self-efficacy scale perception of environmental education" 
developed by Özdemir, Aydın, and Akar-Vural (2009), and “The attitudes 
towards environmental issues” developed by Aksu (2009) were used to 
collect the data. To analyze the data, descriptive statistics,, t-test for 
independent groups, one-way analysis of variance (ANOVA), analysis of 
reliability coefficient and Pearson's correlation coefficient were performed 
using SPSS22 software.  
The results revealed that the preservice teachers’ environmental education 
self-efficacy perceptions are at the mid-level on the overall scale and that 
their attitudes towards environmental problems are the high-level. The 
results also indicated a positive but weak relationship between their 
environmental education self-efficacy perception and their attitudes towards 
environmental problems. 
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Özet 

Günümüzde çevre sorunları sosyal, ekolojik ve ekonomik boyutlarıyla sınır 
tanımaksızın tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Çevre 
sorunlarının çözümünde yerel, bölgesel ya da küresel olması fark etmeksizin 
bilgi sahibi, düşünen ve çözüm üretebilen eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. 
Bu noktada öğretmen adaylarının konuya ilişkin farkındalıkları önem 
kazanmaktadır. 
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik öz-
yeterlik algıları ile çevre sorunlarına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesidir.  
Araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu öğrenimlerine devam etmekte 
olan 80 öğretmen adayı oluşturmaktadır.  
Araştırmanın verileri Özdemir, Aydın ve Akar-Vural (2009) tarafından 
hazırlanan “Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” ve Aksu (2009) 
tarafından geliştirilen “Çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği” ile elde 
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS22 paket programı yardımıyla 
betimsel istatistikler yanında, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA), güvenirlik katsayısı analizi ve Pearson Korelasyon katsayısı 
kullanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının çevre 
eğitimi öz-yeterlik algıları ölçeğin geneli için orta düzeyde, çevre sorunlarına 
yönelik tutumları ise yüksek düzeyde bulunmuştur. Ayrıca çevre eğitimi öz-
yeterlik algıları ile çevre sorunlarına yönelik tutum puanları arasında pozitif 
ancak zayıf düzeyde ilişkiler tespit edilmiştir. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
21 Eylül 2019 
Kabul Tarihi 

29 Kasım 2019 
 

1. Giriş 

21. yüzyılda artan insan faaliyetleri başta iklim değişikliği olmak üzere 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013), biyolojik çeşitliliğin hızla 
azalması, temiz suya erişim, çarpık kentleşme, hava, su, toprak kirliliği gibi 
(Menteşe, 2017; Türkmen, 2008, World Wide Fund for Nature, 2018) çok sayıda 
birbirleri ile ilişkili çevre sorunlarına sebep olmuştur.  

Bazı gruplar bu kirliliklerin doğanın kendi döngüsünden kaynaklandığını iddia 
etseler de çok sayıda bilimsel veri bu sorunların büyük bölümünün antropojenik 
kökenli olduğunu (Çoban, 2014) ortaya koymaktadır. Çevre sorunları büyüdükçe 
başta ekolojik sistemler olmak üzere gezegendeki bütün canlılar bundan olumsuz 
etkilenmektedir. Doğanın bir parçası ve işleyen çarkın dişlilerinden biri olan insan 
da bu sorunlardan payını düşeni almaktadır. Gandhi “Fakirlik en büyük çevre 
sorunudur” sözleriyle çevre sorunlarının düşünülenin aksine çok daha karmaşık 
olduğunu vurgularken, özellikle ozon tabakası ve iklim değişiklikleri insanların bu 
sorunları anlama çalışmalarını hızlandırmıştır (Foster, 2002). Rickinson (2001)’un 
belirttiği üzere çevre sorunlarının çözülmesi için önce sorunun ana kaynağı olan 
insanların konu ile ilgili bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. 

Bu kapsamda karşımıza çevre eğitimi kavramı çıkmaktadır. Çevre eğitimi çevre ile 
ilgili bilgili, duyarlı ve doğru davranış kalıplarına sahip (Sellin, 2003; UNESCO-
UNEP, 1977)  bireylerin yetiştirilmesi için en önemli yollardan biridir.  
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İyi bir çevre eğitimi sürecinden geçmiş bireyin, çevre sorunlarına yönelik olumlu 
tutumlar geliştirmesi beklenmektedir. Davranışa hazırlayıcı bir eylem olan tutum 
(Kağıtçıbaşı, 1988), çevre için istenilen davranışların kazandırılmasında oldukça 
önemlidir. Tutumlar formal, nonformal ya da informal şekilde kazandırılabilir. 
Ancak doğru tutumların elde edilmesi planlı bir eğitim çevresinde daha kolay 
gerçekleşecektir. Planlanmış eğitim sürecinin en önemli parçalarından biri olan 
öğretmenlerin özellikleri, verecekleri eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. 
Önemli eğitici özelliklerinden biri de öz-yeterliktir. Bir bireyin bir konu üzerindeki 
kendi yeterliklerine olan inancını ifade eden öz-yeterlik (Bandura, 1986), söz 
konusu iş üzerinde içsel motivasyonla hareket ederek (Kapıcı, 2003) daha rahat bir 
şekilde başarıya ulaşmasını sağlayan bir unsurdur. Dolayısıyla çevre eğitimi öz-
yeterliği çevre eğitimi süreçlerinde eğiticilerin kendilerine olan güvenlerini 
vurgulamaktadır.  Etkili bir çevre eğitimi için,  sorunlar karşısında bıkmadan çaba 
göstermeye devam etmeleri onların öz-yeterlik seviyelerinin yüksekliğine bağlıdır 
(Özdemir, Aydın, Akar-Vural, 2009).  

Alan yazında konuya ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde öğretmen 
adayların çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelendiği 
araştırmalara ulaşılmıştır  (Öztürk, Öztürk ve Şahin, 2015; Karademir, 2016; Uyar, 
2016; Okumuş ve Bozkurt, 2019; Yıldırım, Kışoğlu ve Salman, 2018; Erkol ve 
Erbasan, 2018; Gökmen, Ekici ve Öztürk, 2012). Ayrıca araştırmanın bir diğer 
bölümü olan öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının 
araştırıldığı çalışmalara da ulaşılmıştır (Arık ve Yılmaz, 2017; Özgel, Aydoğdu ve 
Yıldırım, 2018; Şahin ve Doğu, 2018). Bununla birlikte öğretmen adaylarının 
Bununla birlikte öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı düzeyleri ile 
çevre problemlerine yönelik ilişkilerin araştırıldığı çalışmaların sınırlı olduğu 
görülmektedir. Bu bakımdan alana katkı sağlaması ümit edilen bu araştırmanın 
amaçları şunlardır: 

 Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlikleri ne düzeydedir? 

 Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ne düzeydedir? 

 Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları cinsiyete göre 
anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları cinsiyete göre 
anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları bir çevre kulübüne 
üye olma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları bir çevre 
kulübüne üye olma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

 Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları öğrenim gördükleri 
sınıfa göre anlamlı olarak değişmekte midir? 

 Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları öğrenim 
gördükleri sınıfa göre anlamlı olarak değişmekte midir? 

 Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlikleri ile çevre sorunlarına 
yönelik tutumları arasında bir ilişki var mıdır? 
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2. Yöntem 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 
araçları ve verilerin analiz süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ile çevre 
sorunlarına yönelik tutumları arasındaki ilişkiler, cinsiyet, sınıf ve bir çevre 
kulübüne üyelik değişkenleriyle birlikte incelenmiştir. Elde edilen bulguların nicel 
olarak sayısallaştırılarak ölçüldüğü bu araştırmada (Ekiz, 2009), iki farklı 
değişkenin arasındaki ilişki incelendiğinden genel tarama modellerinden ilişkisel 
tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2007). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinde öğrenimlerine devam 
etmekte olan 80 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu belirlenirken 
araştırmacıya hız ve pratiklik kazandırması açısından (Yıldırım ve Şimşek, 2008) 
kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi tercih edilmiştir. Katılımcıların 
araştırmaya gönüllülük esasına göre katılmalarına önem verilmiştir  

 Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma grubuna ait bilgiler 
Sınıf 

 
Cinsiyet   

Çevre Kulübüne 
Üyelik 

 

   f %  f %   f % 

1 19 %23.7 
Kadın 14 %17.5  Üye 4 %5 
Erkek 5 %6.2  Üye Değil 15 %18.7 

2 16 %20 
Kadın  15 %18.7  Üye 0 0 
Erkek 1 %1.25  Üye Değil 16 %20 

3 18 %22.5 
Kadın 18 %22.5  Üye 2 %2.5 
Erkek 0 0  Üye Değil 16 %20 

4 27 %33.7 
Kadın 24 %30  Üye 14 %17.5 
Erkek 3 %3.75  Üye Değil 13 %16.2 

TOPLAM 80 %100 
Kadın 71 %88.7  Üye 20 %25 
Erkek 9 %11.3  Üye Değil 60 %75 

Tablo 1.’de görüldüğü üzere bir devlet üniversitesinin Biyoloji Eğitimi Ana Bilim 
Dalı 1. sınıfına kayıtlı 19 (%23.7), 2. sınıfına kayıtlı 16 (%20), 3. sınıfına kayıtlı 18 
(%22.5) ve son sınıfına kayıtlı 27 (%33.7) olmak üzere toplam 80 öğretmen adayı 
araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır.  Araştırmaya dâhil edilen 
öğretmen adaylarının 71’i kadın (%88.7) ve 9’u erkek (%11.3)’tir. Araştırmanın bir 
diğer değişkenlerinden olan bir çevre kulübüne üye olma / olmama dağılımında ise 
20 (%25)  öğretmen adayının bir çevre kulübüne aktif üye oldukları, 60 (%75) 
öğretmen adayının ise herhangi bir çevre kulübüne üye olmadıkları görülmektedir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın verileri Özdemir, Aydın ve Akar-Vural (2009) tarafından hazırlanan 
“Çevre Eğitimi Öz-yeterlik Algısı Ölçeği” ve Aksu (2009) tarafından hazırlanan 
“Çevre Problemlerine Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. 
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Çevre eğitimi öz-yeterlik algısı ölçeği 5’li Likert tipinde 15 maddeden oluşmakta 
olup, ölçeğin akademik yetkinlik algısı, sorumluluk algısı, öğretici yetkinlik algısı ve 
yönlendirebilme algısı olmak üzere dört alt boyutu bulunmaktadır. Bu araştırma 
sonuçları için  Cronbach's alpha güvenirlik değerleri hesaplanmış olup, sırasıyla. 
79, .76, .71, ve .72 olarak hesaplanırken, ölçeğin geneli için bu değer .77 olarak 
bulunmuştur. 

Aksu (2009) tarafından geliştirilen Çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeği 5’li 
Likert tipinde 11 maddeden oluşmakta olup, ölçme aracı tek faktörlü bir yapı 
göstermektedir. Ölçme aracının bu çalışma için hesaplanan Cronbach's alpha 
güvenirlik değeri .84’tür. 

2.4. Verilerin Analizi 

Araştırmada öncelikli olarak, verilerin analizinde kullanılacak istatistiki yöntemleri 
belirlemek amacıyla normal dağılım gösterme durumları belirlenmiştir. 
Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda grup sayısının büyüklüğü ve 
basıklık-çarpıklık değerlerinin +1 ve -1 aralığında olması nedeniyle parametrik 
yöntemler kullanılmıştır. 

Araştırmada betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans 
analizi ve Pearson korelasyonu kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının ölçme 
aracında verdikleri cevaplar şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

 Çevre eğitimi öz-yeterlik ölçeği için çok düşük, düşük, orta, yüksek ve çok 
yüksek, 

 Çevre sorunlarına ilişkin tutum ölçeği için aynı şekilde çok düşük, düşük, 
orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde sınıflandırılmıştır.  

Ölçme araçlarından alınan puanların sınıflandırılması için kümeleme analizi 
uygulanarak kesme puanları belirlenmiştir. İlgili kesme puanları araştırmacılar 
arasında yer almayan iki farklı alan uzmanın görüşüne sunularak, görüşleri 
alınmıştır.  

3. Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde verilerin analizleri yapılmış, tablolar oluşturularak 
analizlere ait açıklamalara yer verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ve çevre sorunlarına 
yönelik tutumlarına ait betimleyici istatistikler Tablo 2’de görülmektedir. 
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Tablo 2. Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ve çevre sorunlarına 
yönelik tutumlarına ilişkin betimleyici istatistikler 

   N Min Max �̅� SS Düzey 
Ç

ev
re

 E
ği

ti
m

i 
Ö

z-
ye

te
rl

ik
 

Ö
lç

eğ
i 

Akademik 
yetkinlik algısı 

80 12 28 20.58 3.98 Orta 

Sorumluluk 
algısı 

80 3 15 9.90 2.94 Orta 

Öğretici 
yetkinlik algısı 

80 4 15 12.11 1.81 Yüksek 

Yönlendirebilme 
algısı 

80 3 15 9.38 2.46 Orta 

Ölçeğin Geneli 80 36 64 51.98 5.84 Orta 
Çevre Sorunlarına Yönelik 

Tutum Ölçeği 
80 30 55 44.66 6.38 Yüksek 

Tablo 2. incelendiğinde belirlenen kesme puanları çerçevesinde öğretmen 
adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı düzeyleri ölçeğin geneli (X̅=51.98; ss= 
5.84), Akademik yetkinlik algısı boyutu (X̅ =20.58; ss= 3.98), Sorumluluk algısı 
boyutu (X̅=9.90; ss= 2.94) ve Yönlendirebilme algısı boyutlarında (X̅=9.38; 
ss=2.46) orta yeterli düzeyinde yer aldıkları belirlenirken, ölçme aracının öğretici 
yetkinlik algısı boyutunda (X̅= 12.11; ss= 1.81) yüksek düzeyde yer aldıkları 
belirlenmiştir. 

Aynı tablo içerisinde yer alan öğretmen adaylarının çevre problemlerine yönelik 
tutum ölçeği sonuçları incelendiğinde (X̅=44.66; ss=6.38) belirlenen kesme 
puanları çerçevesinde öğretmen adaylarının yüksek düzeyde tutum gösterdikleri 
tespit edilmiştir. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ve çevre sorunlarına 
yönelik tutum puanlarının cinsiyete göre bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 
3’te görülmektedir.  

Tablo 3. Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı ve çevre sorunlarına yönelik 
tutum puanlarının cinsiyete göre bağımsız gruplar için t-testi sonuçları 

 
 

Cinsiyet N �̅� ss t sd p 

Ç
ev

re
 E

ği
ti

m
i 

Ö
z-

ye
te

rl
ik

 
Ö

lç
eğ

i 

Akademik 
yetkinlik algısı 

Kadın 71 20,32 3.37 
1.985 78 .048* 

Erkek 9 22.66 2.91 
Sorumluluk 
algısı 

Kadın 71 9.78 2.89 
.947 78 .422 

Erkek 9 10.77 3.38 
Öğretici 
yetkinlik algısı 

Kadın 71 12.12 1.84 
.196 78 .835 

Erkek 9 12.00 1.65 
Yönlendirebilme 
algısı 

Kadın 71 9.53 2.37 
1.51 78 .236 

Erkek 9 8.22 2.99 

Ölçeğin Geneli 
Kadın 71 51.77 6.06 

-.915 78 .181 
Erkek 9 53.66 3.42 

Çevre Sorunlarına Yönelik 
Tutum Ölçeği 

Kadın 71 45.23 6.38 
2.33 78 .022* 

Erkek 9 40.11 4.45 
*p<.05 
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Tablo 3. incelendiğinde, erkek öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarına 
göre, çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının ölçeğin genelinde, akademik yetkinlik 
algısı ve sorumluluk algısı alt boyutlarında betimsel olarak daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık ölçeğin öğretici yetkinlik algısı ve yönlendirebilme 
algısı boyutlarında kadın öğretmen adaylarının betimsel olarak daha yüksek puana 
sahip oldukları görülmektedir. Bu farkların istatistiki olarak anlamlı olup 
olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar için t-testi analizi gerçekleştirilmiştir.  

Elde sonuçlarına göre; ölçeğin alt boyutlarından akademik yetkinlik algısı 
boyutunda kadın ve erkek öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı 
puanları arasındaki farkın erkek öğretmen adayları lehine istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu [t(78)-Akademik yetkinlik algısı = 1.985; p< .05]; ölçeğin geneli [t(78)-Ölçeğin 

geneli = -.915; p>.05]; sorumluluk algısı [t(78)-Sorumluluk algısı =.947; p> .05]; öğretici 
yetkinlik algısı [t(78)-Öğretici yetkinlik algısı = .196; p> .05] ve yönlendirebilme algısı [t(78)-

Yönlendirebilme algısı = 1.51; p> .05] alt boyutlarındaki farkların ise istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı belirlenmiştir. 

Kadın ve erkek öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeğinden 
aldıkları puanlar incelendiğinde, kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen 
adaylarına göre betimsel olarak daha yüksek puana sahip oldukları görülmektedir. 
Kadın ve erkek öğretmen adaylarının puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak 
anlamlılık durumunu ortaya koymak için yapılan bağımsız gruplar için t-testi 
sonuçlarına göre; puan farkının kadın öğretmen adayları lehine anlamlı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır  [t(78)-Ölçeğin geneli = 2.33; p<.05]. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ve çevre sorunlarına 
yönelik tutum puanlarının bir çevre kulübüne üyelik durumlarına göre bağımsız 
gruplar t-testi sonuçları Tablo 4’te görülmektedir.  

Tablo 4. Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı ve çevre sorunlarına yönelik 
tutum puanlarının bir çevre kulübüne üyelik durumlarına göre bağımsız gruplar  

için t-testi sonuçları 

 
 

Üyelik 
Durumu 

N X̅ ss t sd p 

Ç
ev

re
 E

ği
ti

m
i 

Ö
z-

ye
te

rl
ik

 
Ö

lç
eğ

i 

Akademik 
yetkinlik algısı 

Üye 20 22,10 3.14 
2.365 78 .020* 

Üye Değil 60 20,08 3.35 
Sorumluluk 
algısı 

Üye 20 9.60 2.77 
-.523 78 .589 

Üye Değil 60 10.00 3.01 
Öğretici yetkinlik 
algısı 

Üye 20 12.70 1.21 
1.692 78 .039* 

Üye Değil 60 11.91 1.94 
Yönlendirebilme 
algısı 

Üye 20 9.95 3.06 
1.180 78 .323 

Üye Değil 60 9.20 2.23 

Ölçeğin Geneli 
Üye 20 54.35 4.43 

2.135 78 .036* 
Üye Değil 60 51.20 6.06 

Çevre Sorunlarına 
Yönelik Tutum Ölçeği 

Üye 20 45.15 4.43 
.392 78 .696 

Üye Değil 60 44.50 6.06 
*p<.05 

Tablo 4’te, öğretmen adaylarının bir çevre kulübüne üye olup olmama durumlarına 
göre, çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının nasıl değiştiği görülmektedir. Bir çevre 
kulübüne üye olan öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı puanlarının 
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ölçeğin genelinde, akademik yetkinlik algısı, öğretici yetkinlik algısı ve 
yönlendirebilme algısı alt boyutlarında betimsel olarak daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Buna karşılık ölçeğin sorumluluk algısı boyutunda kabir çevre 
kulübüne üye olmayan öğretmen adaylarının betimsel olarak daha yüksek puana 
sahip oldukları görülmektedir.   Bu farkların istatistiki olarak anlamlı olup 
olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar için t-testi analizi gerçekleştirilmiştir.  

Elde sonuçlarına göre; ölçeğin geneli [t(78)-Ölçeğin geneli = 2.135; p<.05],  akademik 
yetkinlik algısı [t(78)-Akademik yetkinlik algısı = 2.365; p< .05] ve öğretici yetkinlik algısı 
[t(78)-Öğretici yetkinlik algısı = 1.692; p< .05] alt boyutlarında bir çevre kulübüne üye olan 
öğretmen adayları lehine çevre eğitimi öz-yeterlik puanlarının istatistiki olarak 
anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Diğer yandan ölçeğin sorumluluk algısı [t(78)-Sorumluluk algısı =-.523; p> .05] ve 
yönlendirebilme algısı [t(78)-Yönlendirebilme algısı = 1.180; p> .05] puanları arasındaki 
farkın istatistiği olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Bir çevre kulübüne üye olan ve olmayan öğretmen adaylarının çevre 
problemlerine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanlar incelendiğinde, bir çevre 
kulübüne üye olan öğretmen adaylarının üye olmayan öğretmen adaylarına göre 
betimsel olarak daha yüksek puana sahip oldukları görülmektedir. Öğretmen 
adaylarının puanları arasındaki bu farkın istatistiksel olarak anlamlılık durumunu 
ortaya koymak için yapılan bağımsız gruplar için t-testi sonuçlarına göre; 
belirlenen farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir [t(78)-Ölçeğin geneli = .392; p>.05]. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ve çevre sorunlarına 
yönelik tutum puanlarının öğrenim gördükleri sınıflara göre değişimi Tablo 5’te 
görülmektedir. 
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Tablo 5. Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı ve çevre sorunlarına yönelik 
tutum puanlarının öğrenim gördükleri sınıflara göre tek yönlü varyans analizi sonuçları 

 

 Sınıf  N       X  ss sd F p 

Anlamlı 
Fark 

Tukey 
Testi 

Ç
ev

re
 E

ği
ti

m
i 

Ö
z-

y
et

er
li

k
 Ö

lç
eğ

i 

Akademik 
yetkinlik algısı 

1 19 18.63 3.14 
3-
76 

5.95 .001 
1-4. 

sınıflar 
2 16 20.50 3.86 
3 18 19.94 2.33 
4 27 22.44 3.05 

Sorumluluk 
algısı 

1 19 9.21 3.66 
3-
76 

1.24 .300 - 
2 16 10.93 2.48 
3 18 9.38 2.70 
4 27 10.11 2.75 

Öğretici 
yetkinlik algısı 

1 19 11.89 2.57 
3-
76 

.66 .577 - 
2 16 12.31 1.85 
3 18 11.72 1.31 
4 27 12.40 1.42 

Yönlendirebilme 
algısı 

1 19 10.10 2.82 
3-
76 

.85 .470 - 
2 16 9.31 2.24 
3 18 9.38 2.11 
4 27 8.92 2.55 

Ölçeğin Geneli 

1 19 49.84 6.00 
3-
76 

2.54 .062 - 
2 16 53.06 7.74 
3 18 50.44 4.85 
4 27 53.88 4.38 

Çevre Sorunlarına Yönelik 
Tutum Ölçeği 

1 19 45.52 6.01 
3-
76 

.440 .725 - 
2 16 45.68 6.45 
3 18 43.94 5.73 
4 27 44.66 7.15 

*p<.05;  
Levene Testi F Ölçeğin geneli= 1.995, sd=3-76, p= .122; 
Levene Testi F Akademik yetkinlik algısı = ,967, sd= 3-76, p= .413; 
Levene Testi F Sorumluluk algısı=  1.593, sd=61, p= .198; 
Levene Testi F Öğretici yetkinlik algısı = 2.042, sd= 3-76, p= .115; 
Levene Testi F Yönlendirebilme algısı = 1.064, sd= 3-76, p= .369; 
Levene Testi F Çevre Problemlerine Yönelik Tutum = .682, sd= 3-76, p= .566. 

Tablo 5’te öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algı puanlarının öğrenim 
gördükleri sınıflara göre değişimini belirlemek için yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonuçları görülmektedir. Elde edilen sonuçlarına göre; ölçeğin 
akademik etkinlik algısı boyutunda istatistiki olarak anlamlı bir farklılık 
belirlenirken [F Akademik yetkinlik algısı= 5.95, p<.05]; ölçeğin geneli ve sırasıyla 
sorumluluk algısı, öğretici yetkinlik algısı ve yönlendirebilme algısı alt 
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
[F Ölçeğin geneli= 2.54, p>.05;  F Sorumluluk algısı= 1.24, p>.05; F Öğretici  yetkinlik algısı= .66, 
p>.05; F Yönlendirebilme algısı= .85, p>.05]. Ölçeğin akademik yetkinlik alt boyutundaki 
istatistiksel farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen Tukey testi sonucunda farklılığın dördüncü sınıflar lehine birinci 
ve dördüncü sınıflar arasında olduğu tespit edilmiştir. 
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Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutum puanlarının öğrenim 
gördükleri sınıflara göre değişimini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen tek yönlü 
varyans (ANOVA) analizi sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının öğrenim 
gördükleri sınıfların çevre problemlerine yönelik tutumları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır [F Ölçeğin geneli= .440, p>.05]. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ve çevre sorunlarına 
yönelik tutum puanları arasındaki ilişki Tablo 6’da görülmektedir. 

Tablo 6. Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ile çevre sorunlarına 
yönelik tutumları arasındaki ilişki 

 Çevre sorunlarına yönelik tutum 
Akademik yetkinlik algısı .038 

Sorumluluk algısı .011 
Öğretici yetkinlik algısı .222* 
Yönlendirebilme algısı .309** 

Ölçeğin Geneli .227* 
*p<.05; **p<.01 

Tablo 6. incelendiğinde öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterli algıları ile 
çevre problemlerine yönelik tutum puanları arasında ölçeğin geneli (r= 227), 
öğretici yetkinlik algısı (r=222) ve yönlendirebilme algısı (r=.309) alt boyutlarında 
zayıf düzeyde ve pozitif ilişkiler olduğu belirlenmiştir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ile çevre sorunlarına 
yönelik tutumlarının ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada ulaşılan sonuçlara göre; 
öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının ölçeğin geneli ve 
akademik yetkinlik, sorumluluk ve yönlendirebilme algısı alt boyutlarında orta 
düzeyde oldukları, ölçeğin öğretici yetkinlik boyutunda ise yüksek düzeyde çevre 
eğitimi öz-yeterlik algısına sahip oldukları belirlenmiştir. Bu sonuç alanda 
gerçekleştirilen diğer çalışma sonuçları ile örtüşmekte olup (Uyar, 2016, 
Kahyaoğlu, 2011; Öztürk, Öztürk ve Şahin, 2015; Gökmen, Ekici ve Öztürk, 2012), 
öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik düzeylerinin istenilen seviyede 
olmadığını göstermektedir.  

Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına ilişkin tutumlarının ise yüksek düzeyde 
olduğu belirlenmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının çevre sorunlarını 
önemsediklerini ve ciddi sorunlar olarak nitelediklerini işaret etmektedir. 
Araştırmanın bu sonucu Alnıaçık ve Koç (2009) ve Gül, Çobanoğlu, Aydoğmuş ve 
Türk (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışma sonuçlarıyla benzerlik 
göstermektir. Bununla birlikte öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik 
tutumlarının istenilen seviyede olmadığı sonucuna ulaşan araştırma sonuçları da 
alanyazında yer almaktadır (Köğce, Ünal ve Şahin, 2009; Yurt, Cevher Kalburan ve 
Kandır, 2010; Güven, 2013).  Bu durumun öğretmen yetiştiren kurumların 
program farklılıklarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının cinsiyet değişkenine 
göre incelenmesi sonucunda ölçeğin geneli, sorumluluk algısı boyutu, öğretici 
yetkinlik algısı boyutu ve yönlendirebilme algısı alt boyutunda anlamlı farklılık 
bulunmazken, akademik etkinlik algısı alt boyutunda erkek ve kadın öğrenciler 
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arasında erkek öğrenciler lehine anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu sonuç 
alanyazında gerçekleştirilen diğer çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. 
Gökmen, Ekici ve Öztürk (2011)’ün, biyoloji öğretmen adaylarının çevre eğitimine 
yönelik öz-yeterlik algılarında erkek öğretmen adaylarının daha yüksek bir algıya 
sahip olmakla beraber, bu farklılığın istatistiki olarak anlamlı olmadığını ifade 
etmişlerdir. Öztürk, Öztürk ve Şahin (2015)’in çalışmasında da sınıf öğretmeni 
adaylarının çevre eğitimi puan ortalamalarının öz-yeterlik algılarının cinsiyete 
bağlı farklılık göstermediğini ancak erkek puan ortalamalarının öz-yeterlik 
algısının betimsel olarak daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Çevre sorunlarına yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi 
sonucunda ise kadın öğretmen adaylarının istatistiki olarak daha yüksek tutum 
puanlarına sahip oldukları görülmektedir. Bu durum çevreye yönelik tutumların 
cinsiyet değişkenine göre araştırıldığı çalışmalarda görülmekte olup (Akçay, 
Halmatov ve Ekin 2017; Şahin ve Doğu, 2018) kadın ve erkek öğretmen 
adaylarının çevre tutum puanlarının değişmediği araştırmalara da rastlanmaktadır 
(Genç ve Genç, 2013; Sungur, 2017). 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının bir çevre kulübüne 
üyelik durumlarına göre değişimine bakıldığında, ölçeğin geneli, akademik 
yetkinlik algısı ve öğretici yetkinlik algısı boyutlarında çevre kulübüne üye 
olanların daha yüksek çevre eğitimi öz-yeterlik algısına sahip oldukları 
görülmektedir. Bununla birlikte sorumluluk algısı ve yönlendirebilme algısı 
boyutlarında iki grup arasında anlamlı farklılık belirlenememiştir. Bu sonuca göre 
genel olarak bir çevre kulübüne üye olan öğretmen adaylarının daha yüksek çevre 
eğitimi öz-yeterlik algısına sahip oldukları söylenebilir. Bu durumun öğretmen 
adaylarının konu ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalara dahil olmalarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Ek, Kılıç, Öğdüm ve Düzgün (2009) öğretmen 
adaylarının uygulamalı olarak çevre ile ilgili düzenlenen aktivitelere katılmalarının 
onların çevreye yönelik becerilerine olumlu katkı sağlayacağını vurgulamışlardır. 

Çevre sorunlarına yönelik tutum puanlarının bir çevre kulübüne üye olanlar ve üye 
olmayanlar arasında anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmektedir. Teyfur (2008) 
ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarının ve çevre kulübü etkinliklerinin 
çevreye yönelik tutumlarına olan etkisini araştırdığı çalışmasında, ilköğretim 
öğrencilerinin çevre kulübüne katılımlarının onların tutum puanlarında anlamlı bir 
farklılık oluşturmadığı sonucuna ulaşmıştır.  

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algılarının öğrenim gördükleri 
sınıflara göre ölçeğin geneli, sorumluluk algısı boyutu, öğretici yetkinlik algısı, 
yönlendirebilme algısı boyutlarında anlamlı farklılık bulunmazken, ölçeğin 
akademik yetkinlik algısı boyutunda birinci ve dördüncü sınıflar arasında ve 
dördüncü sınıflar lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Özdemir, Aydın ve 
Akar-Vural (2009) yaptıkları çalışmada akademik yetkinlik algısı ve 
yönlendirebilme algısı boyutlarında birinci ve son sınıflar arasında anlamlı farklılık 
olduğunu tespit etmişlerdir. Karademir (2016) çevre eğitimi öz-yeterlik algılarını 
araştırdığı çalışmasında birinci ve dördüncü sınıflar arasında son sınıflar lehine 
anlamlı bir farklılık olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada akademik yetkinlik algısı 
boyutunda belirlenen bu farklılığın öğretmen adaylarının aldıkları çevre ile ilgili 
ders sayısından kaynaklandığı düşünülebilir. 
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Bununla birlikte öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının 
öğrenim gördükleri sınıflara göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 
konu ile ilgili gerçekleştirilen Akyol (2014) ve Güven, Yurdatapan, Benzer ve Şahin 
(2013)’in çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. 

Öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlik algıları ile çevre sorunlarına 
yönelik tutumları arasında pozitif yönde, ancak zayıf düzeyde ilişkiler tespit 
edilmiştir. Bu durumun öğretmen adaylarının çevre eğitimine yönelik yüksek 
tutumlarının çevre konularının öğretilmesindeki kendilerine olan inançlarını ifade 
eden çevre eğitimi öz-yeterlik algılarına aktaramadıklarını göstermektedir. 

Bu nedenle öğretmen adaylarının öğretim programlarında özellikle uygulamalı 
çevre eğitimlerine ağırlık verilmesi önerilmektedir. Ayrıca kulüplerin çevre eğitimi 
öz-yeterlik algılarına olan katkısı göz önüne alındığında, öğretmen adaylarının 
çevre faaliyetleri ile ilgili kulüplere ve bu kulüplerin etkinliklerine katılmaları 
teşvik edilmelidir. İleriye yönelik olarak ise araştırmacılar çevre kulüplerinin 
öğretmen adaylarının çevre eğitimi öz-yeterlikleri üzerindeki etkisini deneysel 
olarak araştırabilirler. 

 

Kaynakça 

Akçay, N. O., Halmatov, M. ve Ekin, S. (2017). Okul öncesi öğretmeni adaylarının 
ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi, 13, 01-18. 

Aksu, Y. (2009). Fen ve teknoloji ile sınıf öğretmenlerinin çevre sorunlarına yönelik 
tutumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Isparta. 

Akyol, B. (2014). İlköğretim öğretmen adaylarının çevresel tutum ve çevre bilgi 
düzeyleri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde 
Üniversitesi, Niğde. 

Alnıaçık, Ü. ve Koç, F. (2009). Yeni çevresel paradigma ölçeği ile üniversite 
öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Bölgesel 
Kalkınma Kongresi, Balıkesir. 

Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive 
theory. Englewood Cliffs. Nj: Prentice Hall.  

Çoban, A. (2014). Doğa Toplum ve Yöntem. Ed: H. Reyhan, A. Mutlu, H. Doğan ve A. 
S. Reyhan içinde, Sosyal Çevre Bilimleri (s. 15-35). Ankara: Siyasal 
Kitabevi. 

Ek, H. N., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. ve Şeker, S. (2009). Adnan Menderes 
Üniversitesinin farklı akademik alanlarında öğrenim gören ilk ve son sınıf 
öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik tutumları ve 
duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 125-136. 

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 187-202.  199 
 

Erkol, M. ve Erbasan, Ö. (2018).  Öğretmenlerin Çevre Eğitimi Öz-Yeterliklerinin 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 20(3), 810-825. 

Foster, J. B. (2002). Savunmasız Gezegen, Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi, (çev.) 
Hasan Ünder,  Ankara: Epos. 

Genç, M. ve Genç, T. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye yönelik 
tutumlarının belirlenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 1(1), 9-19. 

Gökmen, A., Ekici, G. ve Öztürk, G. (2012). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre 
eğitimine yönelik öz-yeterlilik algılarının incelenmesi üzerine bir çalışma. 
Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde. 

Gül, S., Çobanoğlu, İ., Aydoğmuş, M. ve Türk, H. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin 
Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Samsun İli Örneği. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 37 (2) , 139-157 . 

Güven, E. (2013). Çevre sorunlarına yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve 
öğretmen adaylarının tutumlarının belirlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 33(2). 411-430. 

Güven, İ., Yurdatapan, M., Benzer, E. ve Şahin, E. (2013). Fen bilgisi öğretmen 
adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ile sağlıklı yaşama yönelik 
tutumlarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(4), 1431-
1448. 

Intergovernmental Panel on Climate Change, (2013). 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/ 

Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar (Gözden geçirilmiş 8. Baskı). İstanbul: 
İstanbul Matbaası. 

Kahyaoğlu, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Çevre Eğitimi Öz‐
yeterlikleri Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(2), 
67–82.  

Kapıcı, Z. U. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve sınıf-içi 
iletişim örüntüleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü: İzmir. 

Karademir, E. (2016). Eğitim fakültelerinin yapılandırılması sürecinde öğretmen 
adaylarının çevre bilinci ve özyeterliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve İnsani 
Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(13), 3-18.  

Karademir, E. (2016). Eğitim Fakültelerinin Yapılandırılması Sürecinde Öğretmen 
Adaylarının Çevre Bilinci ve Özyeterliliklerinin Belirlenmesi. Eğitim ve 
İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(13), 3-18. 

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. İzmir: Nobel Yayınevi. 

Köğce, D., Ünal, S. ve Şahin, B. (2009). Matematik öğretmen adaylarının sosyo-
ekonomik durumlarının çevre hakkındaki düşünce ve tutumlarının 
üzerine etkisi. Türk Fen Eğitim Dergisi, 6(3), 19-37. 

 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/


200            Gökmen, A., Taflı, T. & Özel, Ç. A. (2019). The Relationship between Preservice 
Teachers’ Environmental Education Self-Efficacy Perceptions and Thier Attitudes 
towards Environmental Problems 

 

Menteşe, S. (2017). Çevresel sürdürülebilirlik açısından toprak, su ve hava kirliliği: 
teorik bir inceleme. Journal of International Social Research, 10(53). 381-
389. 

Okumuş, S. ve Öztürk, B. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre öz yeterlik 
algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e-Kafkas Eğitim 
Araştırmaları Dergisi, 6(2), 9-18. 

Özdemir A., Aydın N. ve Akar Vural R.  (2009). Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Algısı 
Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-9. 

Özgel, Z. T., Aydoğdu, M. ve Yıldırım, E. G. (2018). Doğa kampı destekli çevre 
eğitiminin çevre sorunlarına yönelik farkındalık ve tutuma etkisi. Ihlara 
Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 90-106. 

Öztürk, T., Öztürk, F. Z. ve Şahin, A. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre 
eğitimi özyeterlik algılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 4(2), 293-311. 

Rickinson, M. (2001). Learners and learning in environmental education: A critical 
review of the evidence. Environmental Education, 7(3), 207-320. 
https://www.researchgate.net/publication/248965533_Learners_and_Le
arning_in_Environmental_Education_A_critical_review_of_the_evidence 

Arık, S.. ve Yılmaz, M. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 
yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları. Kastamonu 
Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164. 

Sellin, S. (2003). Education for Sustainable Development in the Baltic Sea Region 
(Chapter 2). Education for sustaınable development Baltic 21. The Baltic 
Sea Project Publication. 
http://pub.uvm.dk/2003/learnersguide/html/chapter02.htm adresinden 
erişilmiştir. 

Sungur, S. A. (2017). Lisans öğrencilerinin çevreye yönelik etik tutumları. 
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 469-479. 

Şahin, H. G. ve Doğu, S. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 
ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 17(3), 
139-157. 

Teyfur, E. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının ve Çevre 
Kulübü Çalışmalarının Çevreye Yönelik Tutumlarına Olan Etkisi İzmir 
Örneği. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 131-149. 

Türkmen, L. (2008). Ekolojik konu ve sorunlar. O. Bozkurt (Ed.). Çevre Eğitimi. 
Ankara: Pegem Akademi. 

 

 

http://akbis.adu.edu.tr/personelcv.asp?regkey=A-1356
https://www.researchgate.net/publication/248965533_Learners_and_Learning_in_Environmental_Education_A_critical_review_of_the_evidence
https://www.researchgate.net/publication/248965533_Learners_and_Learning_in_Environmental_Education_A_critical_review_of_the_evidence
http://pub.uvm.dk/2003/learnersguide/html/chapter02.htm


Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 187-202.  201 
 

UNESCO-UNEP. (1977). Tblisi Declaration. https://files.nc.gov/deqee/documents/ 
files/tbilisi-declaration.pdf adresinden erişilmiştir 

Uyar, A. (2016) Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin çevre eğitimi öz-yeterlik 
düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 2. Uluslararası 
Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Kongre Kitabı, 101-109. 

World Wide Fund for Nature, (2018). Living Planet Report 
file:///C:/Users/AHMET/Downloads/lpr2018_full_report_spreads.pdf 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. 
Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Yıldırım, T., Kışoğlu, M., & Salman, M. (2018). Analysis of geography and biology 
teachers’ self-efficacy in environmental education. Review of International 
Geographical Education Online, 8(2), 240-254. 

Yurt, Ö., Cevher Kalburan, N. ve Kandır, A. (2010). Investigation of the 
environmental attitudes of the early childhood teacher candidates. 
Procedia Social and Behavioural Sciences, 2(2), 4977-4984. 

 

 

  

file:///C:/Users/AHMET/Downloads/lpr2018_full_report_spreads.pdf


202            Gökmen, A., Taflı, T. & Özel, Ç. A. (2019). The Relationship between Preservice 
Teachers’ Environmental Education Self-Efficacy Perceptions and Thier Attitudes 
towards Environmental Problems 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Research on Social Science is the property of 
Strategic Research Academy and its content may not be copied or emailed to 
multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written 
permission. However, users may print, download, or email articles for individual 
use. 


