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Bir üniversitenin lisans program›nda verilen
e¤itimin ne kadar kaliteli oldu¤unu, hedeflenen
amaçlar› yerine getirmekte ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu ölçmek yavaﬂ yavaﬂ bir zorunluluk haline
geliyor. Bunu ö¤renciler ve velileri bilmek istiyor, üniversite yönetimleri istiyor, iﬂverenler istiyor ve üniversitelere kaynak sa¤layan kurumlar
istiyor (Dunn, Mehrotra, & Halonen, 2004).
E¤itim kalitesini saptaman›n birkaç ad›m› var:
1. E¤itimin amaçlar› saptanmal› ve bu amaçlar›n ne ﬂekilde ortaya ç›kaca¤› ölçülebilir bir ﬂekilde tan›mlanmal›,
2. Amaçlara uygun bir müfredat saptanmal›,
3. Bu müfredatla amaçlara ne ölçüde ulaﬂ›ld›¤› de¤iﬂik ölçüm yollar›yla saptanmal›,
4. Ölçüm sonuçlar›n›n amaçlarlardan ne kadar
ve ne yönde sapt›¤›na bak›larak müfredatta ve uygulamada gerekli de¤iﬂiklikler yap›lmal›.
‹stanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde önümüzdeki akademik y›ldan itibaren bu
tür bir e¤itim kalitesi ölçme program› baﬂlatma
plan›m›z var. Bunun için de yukar›da sayd›¤›m
ad›mlar konusunda daha önce ne gibi fikirler ortaya at›ld›¤› ve nas›l uygulamalar yap›ld›¤› hakk›nda bir kaynak araﬂt›rmas› yapt›k. Bu araﬂt›rma
ﬂimdilik Amerikan Psikoloji Birli¤i kaynaklar›yla
s›n›rl›. Bu konuﬂmada bu kaynak araﬂt›rmas›ndan
edindi¤imiz bilgilerin bir özetini yapaca¤›m.
Amerikan psikolojisi tarihinde psikoloji lisans
e¤itiminin amaçlar›n›, tutturulmas› gereken minimum standartlar›, edinilmesi gereken bilgi, bece-

ri ve de¤erleri saptamaya yönelik çeﬂitli giriﬂimler olmuﬂ (McGovern ve ark., 1991). Beklenebilece¤i gibi herkesin kabul etti¤i ve psikoloji camias›n›n resmi politikas› haline gelen bir dizi standart saptanamam›ﬂ. Ancak, Amerikan Psikoloji
Birli¤i’nin oluﬂturdu¤u bir komite taraf›ndan
2002’de haz›rlanan bir rapor bu tür bir ölçme yapmay› düﬂünen bölümler için yol gösterici bir niteli¤e sahip (Halonen ve ark., 2002). Onun için bu
raporun içeri¤inden k›saca sözedece¤im.
Bu rapora göre psikoloji e¤itiminin en temel
amac› ö¤renciye davran›ﬂ ve tecrübe ile ilgili olarak bir bilim adam› gibi düﬂünmeyi ö¤retmektir.
Di¤er bütün amaçlar bu temel amaçtan türer. Yine bu raporu yazanlar, psikoloji lisans e¤itiminin
meslek edindirmeye yönelik olmaktan ziyade bir
genel kültür, bir dünya görüﬂü edindirmeye yönelik olmas› gerekti¤ini söylüyorlar. Bu ana temalar›n alt›nda 10 tane amaç saptam›ﬂlar. Bunlar›n ilk
beﬂi psikolojiye özgü amaçlar, sonraki beﬂi psikoloji e¤itimiyle daha da geliﬂen genel kültür (liberal arts) e¤itimine özgü amaçlar.
1. Psikolojinin içeri¤iyle ilgili bilgi: Ana kavramlar, kuramsal perspektifler, ampirik bulgular,
tarihsel e¤ilimler.
Bu amaç yerine geldi¤inde ö¤rencilerin ne yapabilmesini bekleriz? Yani amac›n operasyonel
tan›m› nedir? Örne¤in ﬂunlar› bekleriz: Ö¤renci
psikolojinin neden bir bilim oldu¤unu aç›klayabilmeli, bir bilim olarak psikolojinin amaçlar›n›
sayabilmeli, psikolojinin temel varsay›mlar ve
yöntemler itibariyle di¤er bilimlerden ne fark› oldu¤unu söyleyebilmeli, psikolojinin kendi perspektifiyle disiplinler aras› bir iﬂbirli¤ine nas›l katk›da bulunabilece¤ini anlatabilmeli ve tabii psikolojinin çeﬂitli içerik alanlar›yla ve analiz düzeyleriyle ilgili temel bilgilere sahip olmal›.
33

TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 36, HAZ‹RAN 2005

2. Psikolojinin araﬂt›rma yöntemleriyle ilgili
bilgi: Araﬂt›rma deseni, veri analizi ve veri yorumu.
Örne¤in ö¤renci bir araﬂt›rma makalesi ya da
araﬂt›rma özeti okudu¤u zaman kullan›lan prosedür ve elde edilen bulgulardan hareketle var›lan
sonuçlar›n geçerli olup olmad›¤›n› saptayabilecek
durumda olmal›, istatistiksel anlaml›l›k ve pratik
anlaml›l›k aras›ndaki fark› bilmeli, ne tür bir desenden nedensel sonuçlara ulaﬂ›labilece¤ini bilmeli, vb.
3. Eleﬂtirel düﬂünme becerileri: Spekülatif iddialarla dayana¤› olan iddialar› birbirinden ay›rabilme, iddialar›n alt›nda yatan örtük varsay›mlar›n fark›na varabilme, yeni fikirlere aç›k olma
ama eleﬂtiri süzgecinden geçirebilme, davran›ﬂ ve
zihinsel süreçlerle ilgili problemleri bilimsel yöntemi kullanarak çözebilme.
4. Psikolojiyi uygulama becerileri: Psikolojinin uygulama alanlar›n› tan›ma ve bunlar›n kiﬂisel, kurumsal ve toplumsal düzeyde ortaya ç›kan
problemleri hangi yöntemlerle çözdü¤ünü bilme.
5. Psikolojiyle ilgili de¤erler: Bilim ve uygulama alan› olarak psikolojide etik davranman›n öneminin fark›nda olma, entelektüel merak sahibi olma ve ampirik bilgiyi de¤erli bulma, belirsizli¤e
tahammül edebilme, vb.
Genel amaçlar:
6. Bilgiye ulaﬂma ve teknolojiyi kullanma becerileri: Kütüphaneleri ve elektronik veri tabanlar›n› kullanabilme, kelime iﬂlemcilerini ve veri
analizi programlar›n› kullanabilme.
7. ‹letiﬂim becerileri: Çeﬂitli ortamlar› kullanarak hem yaz›l› hem sözlü iletiﬂim. Örne¤in, uygun
stili kullanarak araﬂt›rma raporu yazabilme ve bunu sunabilme.
8. Farkl›l›klar›n fark›nda olma: ‹nsanlar ve
toplumlar aras› çeﬂitlili¤in fark›nda olma, buna

sayg› duyma ve bu tür hassasiyetleri göz önünde
bulundurarak iliﬂkiye girebilme. Güç sahibi olman›n önyarg›, ayr›mc›l›k ve bask› getirebilece¤inin
fark›nda olma.
9. Kiﬂisel geliﬂim: Ö¤rencinin kendisinin ve
baﬂkalar›n›n davran›ﬂlar›n› ve zihinsel süreçlerini
anlayabilmesi ve kendini geliﬂtirme amac›yla uygun stratejileri kullanabilmesi. Örne¤in, bir hayat
felsefesi oluﬂturabilmesi, güçlü ve zay›f yönlerinin fark›nda olmas›, kendine ve gelece¤e güvenmesi.
10. Kariyer planlama: Son olarak, ö¤rencinin
ald›¤› e¤itim onun uygun bir kariyer ve gelecek
planlamas› yapmas›n› sa¤lamal›.
Amaçlar ve amaçlardan beklenen sonuçlar
bunlar. ‹kinci ad›m olarak müfredat›n belirlenmesini saym›ﬂt›k. Bütün bu amaçlara yönelik ayr›
dersler konmas›na elbette gerek yok. Bütün psikoloji bölümlerine uygulanabilecek bir standart
müfredat belirlemek zaten çok zor. ABD’de 50
y›l› aﬂk›n bir süredir yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda ortaya ç›kan genel görüﬂ, böyle bir standart
müfredat›n belirlenemeyece¤i ﬂeklinde (Benjamin, 2001). Yine de, Amerikan Psikoloji Birli¤i’ne ba¤l› komiteler öneri niteli¤inde de olsa bir
dizi minimum ölçüt belirlemiﬂler (Brewer ve ark.,
1993). Buna göre bir psikoloji lisans program›nda
dört grup ders olmal›:
1. Giriﬂ dersi: Psikolojinin ana yaklaﬂ›mlar›n›,
alt alanlar›n›, temel kavramlar›n›, bulgular›n› ve
yöntemlerini tan›tan, ö¤renciye psikolojiyi ana
bölümü olarak seçip seçmeme karar›n› verme konusunda yard›mc› olabilecek genel bir ders.
2. Metodoloji dersleri: Araﬂt›rma yöntemleri,
istatistik, psikometri veya ölçme/de¤erlendirme.
Veri toplama ve veri analizi konusunda uygulama
deneyimi.
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3.Psikolojinin alt alanlar›yla ilgili içerik dersleri: Derslerin ne olaca¤›n›n tek tek belirlenmesine gerek yok. Önemli olan psikolojinin hem do¤a
bilimi hem sosyal bilim yönünün ve hem temel
bilim hem uygulama yönünün temsil edilece¤i bir
yelpaze sunulmas›.
4. Son s›n›fta bir bütünleﬂtirici deneyim: Bitirme tezi, bitirme semineri, staj ya da psikoloji tarihi/kuramlar› dersi. Ö¤rencilerin daha önce de¤iﬂik derslerde gördüklerini birleﬂtirebilecekleri ve
uygulayabilecekleri bir ders.
Amaçlar, standartlar ve müfredat belirlemek,
bu müfredatla bu amaçlara ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lamad›¤›n› belirleyecek bir plan yoksa, yani e¤itim kalitesini ölçebilecek bir yöntem yoksa bir iﬂe yaramaz.
Bu ölçümün nas›l yap›labilece¤iyle ilgili birçok
görüﬂ var. Biz de ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde
nas›l bir yöntem izleyece¤imiz konusunda henüz
bir karara varmad›k. Fakat bu konuda yine baﬂkalar›n›n deneyimlerinden yararlanmay› düﬂünüyoruz (bkz. Dunn, Mehrotra, & Halonen, 2004).
Önerilerin baﬂ›nda birden fazla ölçüm yolu kullanmak geliyor. Bir di¤er öneri, ö¤renciyi hem
üniversiteye giriﬂte hem de mezun olma aﬂamas›nda test etmek. Böylece üniversite e¤itiminin
ö¤renciye ne verdi¤ini anlamak mümkün olabilir.
Psikolojinin bilgi içeri¤iyle ilgili genel kapsaml›
çoktan seçmeli bir test yollardan biri. Bir di¤eri
ö¤rencilere bir araﬂt›rma makalesi özeti verip bu-

nu çeﬂitli yönlerden de¤erlendiren bir deneme
yazmalar›n› istemek. Bu, çoktan seçmeli bir testle ölçülemeyecek yazma becerisi, yöntem bilgisi,
eleﬂtirel düﬂünme gibi becerileri ölçebilir. Son s›n›f ö¤rencilerine ve mezuniyetten birkaç y›l sonra
mezunlara uygulanacak anketler ve birebir görüﬂmeler de yararl› olabilir.
Ölçüm program›ndan elde edece¤imiz sonuçlar› yak›n bir gelecekte sizinle paylaﬂabilmek dile¤iyle.
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