FARKLI FAKÜLTELERDE
OKUYAN Ö⁄RENC‹LER‹N
S‹YASAL ‹DEOLOJ‹LER‹,
OTOR‹TERYAN‹ZM ve
D‹NDARLIK DÜZEYLER‹*
Özet Çev.: Melis Çelik**
Otoriteryan kiﬂilik, faﬂist propagandadan kolay etkilenen, otorite figürlerine karﬂ› çocuklukta
oluﬂan kin ile ilgili bir tutuculuk, hoﬂgörüsüzlük
ve kat›l›k sendromudur. Otoriteryan kiﬂilik çal›ﬂmalar›, Adorno ve arkadaﬂlar›n›n oluﬂturdu¤u Faﬂizm Ölçe¤i (F-Ölçe¤i) ile baﬂlam›ﬂt›r. Ölçe¤in
maddeleri, otoritenin takdir edilmesi ve zay›fl›¤›n
hor görülmesi gibi “otoriteryan bir yaklaﬂ›m”›
yans›tmaktad›r. Sonras›nda yap›lan araﬂt›rmalar
ise genellikle, otoriteryan kiﬂilik özelliklerinin
az›nl›k karﬂ›t› önyarg›lar ile iliﬂkili oldu¤u görüﬂünü desteklemektedir.
Adorno ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›, siyasal
inançlar ve otoriteryanizm aras›ndaki iliﬂki hakk›nda halen devam eden bir tart›ﬂma baﬂlatm›ﬂt›r.
Otoriteryan kiﬂilik kuram›n› eleﬂtirenler, kuram›n
sol-kanat araﬂt›rmac›lar›n›n önyarg›lar›n› yans›tt›¤›n› savunmakta ve komünist ideolojinin de otoriteryan oldu¤unu belirtmektedirler. Otoriteryan kiﬂilik kuram›na karﬂ› ç›kanlar›n baﬂ›nda gelen Ray,
otoriteryan tutum ve davran›ﬂlar›n ayr› ölçeklerle
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini söylemektedir. Otoriteryanizm konusunda farkl› bir bak›ﬂ aç›s› sunan
Sidanius ise, Ray’in görüﬂlerini bir tarafa b›rakarak, aﬂ›r› uçlardaki siyasal görüﬂlerin etkin bir entelektüel süreci, ›l›ml›l›¤›n ise ço¤unlu¤a uyumu
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yans›tt›¤›n› savunmaktad›r. Altemeyer, sosyal ö¤renme kuram›na dayanarak geliﬂtirdi¤i Sa¤ Kanat
Otoriteryanizm Ölçe¤i (SKOÖ) ile konuya daha
yeni bir aç›klama getirmiﬂtir. Onun otoriteryanizm tan›mlamas›, otoriteryan boyun e¤me, otoriteryan sald›rganl›k ve geleneksellik olmak üzere
üç tutumsal ö¤eden oluﬂmaktad›r. Otoriteryan
boyun e¤me- toplumda kurumsallaﬂm›ﬂ ve yasallaﬂm›ﬂ otoriteye sorgulamaks›z›n boyun e¤me;
otoriteryan sald›rganl›k- kurumsallaﬂm›ﬂ otorite
taraf›ndan cezaland›r›labilir yayg›n bir sald›rganl›k; geleneksellik- toplum ve onun kurumlar› taraf›ndan yönlendirilen geleneklere güçlü bir teslim
oluﬂ anlam›na gelmektedir. Ray, Altemeyer’in ölçe¤inin tutuculu¤u ölçtü¤ünü savunmuﬂ ve onun
yerine kendi geliﬂtirdi¤i directiveness ölçe¤inin
kullan›lmas›n› önermiﬂtir. Ancak Altemeyer, kendi ölçe¤inin Ray’inkinden farkl› olarak, liderlerden çok s›radan insanlar› de¤erlendirdi¤ini söylemiﬂtir. SKOÖ, dünya çap›nda, yayg›n görgül testlere tabi tutulmuﬂ, pek çok araﬂt›rmada kullan›lm›ﬂt›r. SKOÖ’nün ‹branice bir versiyonu hem ‹srail’deki sa¤ ve sol kanatlar aras›ndaki siyasi
bloklar›n hem de bu bloklar içindeki de¤iﬂik partilerin destekçilerini baﬂar›l› bir ﬂekilde ay›rt etmiﬂtir. SKOÖ’nün kültürleraras› geçerlili¤i, iﬂgal
edilmiﬂ topraklardaki Filistinli ö¤rencilere uyguland›¤›nda da kan›tlanm›ﬂt›r.
Pek çok araﬂt›rmac›, sosyopolitik tutumlar,
dindarl›k ve kariyer seçimi aras›ndaki iliﬂki üzerine araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r. Henry, Sims ve Spray,
Amerika’da dört binin üzerinde ak›l sa¤l›¤› uzman›n›n biyografilerini yay›mlam›ﬂ ve ço¤unun ebeveynlerinden daha liberal siyasi tutumlar› ve daha
laik yaﬂam biçimlerini benimsedi¤ini bulmuﬂlard›r. Rubinstein, ak›l sa¤l›¤› ö¤rencileri ve uzmanlar›nda gözlenen laik tutumlar› ve sol görüﬂ üstünlü¤ünü, bu tutumlar›n uzmanl›k seçiminden önce
ortaya ç›kt›¤›n›n bir kan›t› olarak yorumlam›ﬂt›r.
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Weller ve Nadler, ‹srailli felsefe ve siyaset bilimi
ö¤rencilerinin otoriteryanizm düzeylerinin kimya,
biyoloji ve mühendislik ö¤rencilerininkinden anlaml› ﬂekilde düﬂük oldu¤unu bulmuﬂlar ve bu sonucu, otoriteryanizmin e¤itim alan›n› ve kariyer
seçimini etkiledi¤inin bir kan›t› olarak de¤erlendirmiﬂlerdir. Geleneksel de¤erlere aﬂ›r› ba¤l›l›¤›n
ve içebak›ﬂtan kaç›nma e¤iliminin (ki bunlar›n
ikisi de otoriteryan kiﬂili¤in özelli¤idir) teknik
bölümleri bir e¤itim alan› olarak seçmede rol oynad›¤›n› savunmuﬂlard›r. Sosyal ve beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤renciler aras›nda ise hakim e¤ilimin, kabul edilmiﬂ sosyal de¤erleri sorgulamak
oldu¤una iﬂaret etmiﬂlerdir. Roe, ayr›ca aile ve
kariyer seçiminin iliﬂkili oldu¤unu iddia etmiﬂtir.
Ona göre, çocuklar›n›n ihtiyaçlar›na duyarl› ve
onlarla s›cak ve tatmin edici iliﬂkiler kuran ailelere sahip çocuklar, insan merkezli uzmanl›klar›
seçmektedir. Benzer ﬂekilde Nachman da avukat
adaylar›, toplum araﬂt›rmac›lar› ve diﬂ hekimlerinin ailesel geçmiﬂlerinde bu yönde farkl›l›klar
bulmuﬂtur.
Bu çal›ﬂman›n amaçlar› ﬂunlard›r: (a) daha geniﬂ bir örneklem ve daha yeni bir otoriteryanizm
ölçe¤i kullanarak Weller ve Nadler’›n çal›ﬂmas›n›
tekrarlamak (Weller ve Nadler, Lee ve Warr’›n
1969 ölçe¤ini kullanm›ﬂlard›r); (b) beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencilerin sosyal bilimlerde okuyan ö¤rencilerle ve sa¤l›k bilimlerinde okuyan
ö¤rencilerin teknik bölümlerde okuyan ö¤rencilerle otoriteryanizm düzeylerini karﬂ›laﬂt›rmak;
(c) farkl› fakültelerde okuyan ö¤rencilerin siyasi
ve dini tutumlar›n› karﬂ›laﬂt›rmak. Daha önceki
bulgular temelinde araﬂt›rman›n beklentileri ise
ﬂöyledir; (a) sa¤l›k bilimlerinde ve teknik bölümlerde okuyan ö¤renciler, sosyal bilimler ve beﬂeri
bilimlerde okuyan ö¤rencilerden daha sa¤ görüﬂlüdür (b) sa¤l›k bilimlerinde ve teknik bölümlerde okuyan ö¤rencilerin dindarl›k düzeyi, beﬂeri ve

sosyal bilimlerde okuyan ö¤rencilerinkinden daha
yüksektir; ve (c)sa¤l›k bilimlerinde ve teknik bölümlerde okuyan ö¤rencilerin SKOÖ puanlar›,
beﬂeri ve sosyal bilimlerde okuyan ö¤rencilerininkinden daha yüksektir. Varsay›mlar, sosyal ve
beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤renciler bir tarafta,
sa¤l›k bilimlerinde ve teknik bölümlerde okuyan
ö¤renciler di¤er tarafta düﬂünülerek belirlenmiﬂ
olsa da, örneklem dört grup aras›nda karﬂ›laﬂt›rma
yapmak ve duyarl› bir ölçüm almak için yeterince
geniﬂtir.

Yöntem
Kat›l›mc›lar
Çal›ﬂmaya 796 üniversite ö¤rencisi kat›lm›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lardan, yaﬂ ortalamas› 24.39 olan (SD =
4.91) 285’i erkek, 394’ü kad›n toplam 688 Yahudi, ‹srailli ö¤rencinin bilgileri de¤erlendirilmiﬂtir.
Örneklemin 154’ü ‹srail kökenli, 199’u Avrupa,
Güney ve Kuzey Amerika, Güney Afrika ve
Avustralya kökenli, 134’ü Asya ve Kuzey Afrika
kökenli ve 192’si Yahudi geçmiﬂleri olan kar›ﬂ›k,
kökenleri farkl› ailelerin çocuklar›d›r. Dokuz kat›l›mc› ebeveynlerinden birinin veya ikisinin ülke
kökenini belirtmemiﬂtir. Kat›l›mc›lar, Kudüs’teki
Yahudi Üniversitesi (Hebrew University), TelAviv Üniversitesi ve Teknik Üniversitedeki beﬂeri bilimler (n=36), sosyal bilimler (n=389), sa¤l›k
bilimleri ve eczac›l›k (n=68) ve teknik bölümlerde (n=195) okuyan ö¤rencilerden seçilmiﬂtir. Haz›rl›k okuyan 8 ö¤renci, e¤itim alan› belirtmeyen
9 ö¤renci ve yukar›daki kategorilere göre s›n›fland›r›lamayan 3 ö¤renci istatistiksel analizlere al›nmam›ﬂt›r. Ö¤rencileri, ‹srail’deki yüksek ö¤renim
veren çeﬂitli okullardan ve farkl› fakültelerden
toplama karar›, belirli bir okul veya e¤itim alan›n›n ötesinde genelleme yapabilmeye olanak sa¤lad›¤› için al›nm›ﬂt›r. Dini okullardan kat›l›mc›
toplama karar› ise di¤er okullarda dindar ö¤renci
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say›s›n›n çok düﬂük olmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r.
Veri Toplama Araçlar›

Demografik bilgi formu. Ölçe¤in sonunda yer
alan bu formda, cinsiyet, yaﬂ, ülke kökeni, e¤itim
alan› ve laik, geleneksel, dindar (Ortodox) ve aﬂ›r› dindar (ultra-Ortodox) ﬂ›klar›n› içeren, dindarl›k düzeyini belirlemeye yönelik sorular sorulmuﬂtur. Ayr›ca kat›l›mc›lardan destekledikleri
partiyi belirtmeleri istenmiﬂtir.
Sa¤ Kanat Otoriteryanizm Ölçe¤i (SKOÖ).
Altemeyer’in (1988) geliﬂtirdi¤i SKOÖ, ‹braniceye çevrilip, incelenmesi için araﬂt›rmac›lara sunulmuﬂtur. Tamam›yla kat›l›yorum ile hiç kat›lm›yorum aras›nda de¤iﬂen dokuz basamakl› Likert tipi 30 maddeden oluﬂan ölçek, Altemeyer’in
1981’de yapt›¤› de¤iﬂiklikleri de içermektedir.
Maddelerin yar›s› otoriteryan bak›ﬂ aç›s›n› di¤er
yar›s› da karﬂ›t bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›r. Bu
çal›ﬂmada ölçe¤in Cronbach alfa de¤eri .89 bulunmuﬂtur. Bu sonuç Kanada, Amerika, Güney
Afrika, Bat› Almanya ve Avustralya’daki sonuçlarla benzerlik göstermektedir (Altemeyer, 1988,
s. 14). Yar›m y›l arayla, 31 kat›l›mc›yla yap›lan
test tekrar test güvenirli¤i (.83), Altemeyer’in 28
hafta arayla yapt›¤› testin sonuçlar›yla benzerdir.
SKOÖ’nün ‹branice versiyonu hem sa¤ ve sol kanat destekçilerini hem de bu kanatlar içindeki
farkl› partilerin destekçilerini ay›rt etmiﬂtir. Partinin sa¤c›l›k düzeyi artt›kça, destekçilerinin
SKOÖ puanlar› da artm›ﬂt›r (Rubinstein, 1995).
‹ﬂlem
Teknik Üniversite’deki ö¤renciler ve Yahudi
Üniversitesi’ndeki ö¤rencilerin yar›s› anketleri,
ders s›ras›nda, araﬂt›rmac›n›n, bir ö¤retim asistan›n›n veya bir doçentin eﬂli¤inde doldurmuﬂlard›r.
Üniversitenin siyasi gruplar›na da¤›t›l›n anketler
ise, grup etkinlikleri s›ras›nda, grup liderinin onay›yla doldurulmuﬂtur. Grup temelinde ö¤rencilere

dan›ﬂmanl›k yapan dini sistemin karﬂ› ç›kmas› durumunda ise, kat›l›m için bireysel onay al›nm›ﬂt›r.

Bulgular
Siyasal Görüﬂler
‹srail’de bulunan 13 partiden 12’si, sa¤ görüﬂlü, sol görüﬂlü ve dini partiler olarak üç gruba ayr›lm›ﬂt›r [Do¤an›n Kanunu (Law of Nature) adl›
parti sa¤ veya sol kanat olarak grupland›r›lamad›¤›ndan d›ﬂar›da b›rak›lm›ﬂt›r]. Politik görüﬂ belirtmeyi reddeden (27 kiﬂi) ya da politik görüﬂü olmad›¤›n› belirtenler (26 kiﬂi) ve Do¤an›n Kanunu
Partisi’ni destekleyen bir kiﬂi analize al›nmam›ﬂt›r. Psikoloji, e¤itim, sosyoloji, siyaset bilimi, hukuk ve suç bilimi ö¤rencileri “ssosyal bilimler”; fizik, bilgisayar bilimleri, matematik, istatistik,
kimya ve çeﬂitli mühendislik bölümlerinde okuyan ö¤renciler “tteknik bölümler”; tarih, köken çal›ﬂmalar›, kutsal kitap çal›ﬂmalar›, felsefe ve çeﬂitli dil bölümlerinde okuyan ö¤renciler “bbeﬂeri bilimler” ve genetik, biyoloji ve t›p ö¤rencileri
“ssa¤l›k bilimleri” e¤itim alanlar› alt›nda grupland›r›lm›ﬂlard›r.
Siyasal görüﬂün e¤itim alan›na göre da¤›l›m›,
bu iki de¤iﬂken aras›nda anlaml› bir iliﬂkiye iﬂaret
etmektedir, χ2(9, N = 634) = 49.07, p < .00001.
Siyasal görüﬂ ve e¤itim alan› aras›ndaki iliﬂki (a)
sosyal bilimler ö¤rencilerinin a¤›rl›kl› olarak sol
partileri, (b) beﬂeri bilimlerde, sa¤l›k bilimlerinde
ve teknik bölümlerde okuyan ö¤rencilerin a¤›rl›kl› olarak sa¤ partileri desteklediklerine iﬂaret
etmektedir. Bu sonuçlar, k›smen ilk varsay›m›
do¤rulamaktad›r. Sol partileri en fazla destekleyenler sosyal bilimlerde okuyan ö¤rencilerdir. Di¤er üç e¤itim alan›n›n, aralar›ndaki ufak farklara
karﬂ›n sa¤ partileri yüksek düzeyde desteklemeleri varsay›mlara ters düﬂen bir sonuçtur. Ancak bu
durum, e¤itim alanlar›n› daha belirgin dört gruba
bölme iﬂlemini do¤rulamaktad›r. Dahas›, ‹srail
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üniversitelerinde dini bölümler beﬂeri bilimler fakültelerinde yer ald›¤›ndan, bu bölümlerde okuyan ö¤rencilerin sa¤ partiler lehine deste¤i artt›rd›¤› düﬂünülebilir. Ancak, dini bölümlerde okuyan ö¤renciler d›ﬂar›da b›rak›larak da¤›l›mlar tekrar incelendi¤inde de, sonuç de¤iﬂmemiﬂtir. Bu
bulgu, analiz d›ﬂ› tutulan ö¤rencilerin sonuçlar›
etkileyecek düzeyde sa¤ partilerin veya dini partilerin destekçileri olmad›klar›n› göstermektedir.
Dindarl›k Düzeyi
Kat›l›mc›lar›n 485’i kendini laik, 89’u gelenekçi, 117’si dindar ve 4’ü aﬂ›r› dindar olarak tan›mlamaktad›r (4 kat›l›mc› dindarl›k düzeyini belirtmemiﬂtir). ‹kinci varsay›m› -dindarl›k ve e¤itim alan› aras›ndaki iliﬂkiyi- test etmek için e¤itim
alanlar› ayn› dört grupta ele al›nm›ﬂt›r. Dindarl›k
düzeyinin e¤itim alanlar›na göre da¤›l›m› bu iki
de¤iﬂken aras›nda anlaml› bir iliﬂkiye iﬂaret etmektedir, χ2(6, N=684)=30.80, p < .00005. Beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencilerin %50’sinin, di¤er fakültelerde okuyan ö¤rencilerin %1219’unun kendilerini dindar olarak tan›mlamalar›,
dindarl›k seviyesi ile e¤itim alan› aras›nda anlaml› bir iliﬂki oldu¤unu göstermektedir. Birinci
varsay›mda oldu¤u gibi, analizi dini bölümlerde
okuyan ö¤rencileri d›ﬂar› b›rakarak tekrarlamak
sonucu de¤iﬂtirmemiﬂtir, çünkü, bu ö¤renciler
kendini dindar veya aﬂ›r› dindar olarak tan›mlamamaktad›r. Bu aç›kça, ikinci varsay›ma ters düﬂen ve ayr›ca beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencileri kendi baﬂ›na bir grup olarak ele almay› do¤rulayan bir durumdur.
SKOÖ Farklar›
Üçüncü varsay›m›-farkl› fakültelerde okuyan
ö¤rencilerin sa¤ kanat otoriteryanizm düzeylerinin farkl›laﬂ›p farkl›laﬂmad›¤›n›- s›namak için ö¤renciler 1. ve 2. varsay›mlar›n s›nanmas›nda oldu¤u gibi dört gruba ayr›lm›ﬂ ve e¤itim alanlar›na
göre SKOÖ puanlar›na tek yönlü varyans analizi

uygulanm›ﬂt›r. Ayr›ca cinsiyet, yaﬂ ve dindarl›k
düzeyi kontrol de¤iﬂkenleri olarak ele al›nm›ﬂt›r
Yap›lan varyans analizi, cinsiyet, yaﬂ, dindarl›k düzeyi ve e¤itim alan›n›n otoriteryanizm düzeyinde etkili oldu¤unu göstermektedir. Erkeklerin
ortalama SKOÖ puanlar› (M = 4.51), kad›nlar›nkinden (M = 3.89) yüksektir; yaﬂ ile SKOÖ aras›nda negatif korelasyon vard›r. Dindarl›k düzeyine bak›ld›¤›nda: laik kat›l›mc›lar›n ortalama
SKOÖ puanlar› (M=3.73), gelenekçi kat›l›mc›lar›nkinden (M = 4.45) düﬂüktür. Dindar kat›l›mc›lar›n SKOÖ puanlar› (M = 5.51) ise di¤er iki
gruptakinden yüksektir. Scheffé testine göre,
farkl› fakültelerde okuyan ö¤rencilerin SKOÖ
puanlar› aras›ndaki anlaml› fark, sosyal bilimler
ö¤rencilerinin SKOÖ puanlar›n›n di¤er fakültelerdeki ö¤rencilerinkinden anlaml› düzeyde düﬂük olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bununla birlikte, en yüksek ortalama SKOÖ puan› beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencilerindir. Bu sonuç, üçüncü varsay›m› k›smen desteklemekte ve beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencilerin sosyal bilimlerde
okuyan ö¤rencilerle de¤il de ayr› bir kategori olarak ele al›nmalar› gerekti¤ini de kan›tlamaktad›r.

Tart›ﬂma
‹srailli bir örneklemin kullan›lmas›, Amerika’da yap›lan otoriteryan kiﬂilik araﬂt›rmalar›n›n
pek ço¤u gibi, kültürel koﬂullar›n otoriteryanizmi
nas›l etkiledi¤i konusundaki ç›kar›mlar› artt›rabilir. Çal›ﬂmadan, daha önce tahmin edildi¤i gibi,
otoriteryanizmde zamanla ortaya ç›kan de¤iﬂimler varsa, yap›ld›¤› ülkeden ba¤›ms›z olarak araﬂt›rmalara yans›yacak olan bu de¤iﬂimler de yordanabilir. Çal›ﬂma ayn› zamanda, ‹srail’de yap›lan
Weller ve Nadler’›n çal›ﬂmas›n›n tekrarlanmas›
olarak görülebilir. Ancak, bu kez çal›ﬂma daha
geniﬂ bir örneklem ile daha yeni bir otoriteryanizm de¤erlendirme arac› kullan›larak, iki yeni
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de¤iﬂken eklenerek (siyasal tutumlar ve dindarl›k
düzeyi) ve farkl› bir tarihsel koﬂulda yap›lm›ﬂt›r.

ba¤l›l›k ve böyle de¤erleri sorgulama e¤ilimi, s›-

Sosyal bilimlerde okuyan ö¤rencilerin otoriteryanizm puanlar›n›n düﬂük olmas› ve sol partileri desteklemeleri, ‹srail’deki ve ABD’deki önceki çal›ﬂmalar› do¤rular niteliktedir. Weller ve
Nadler’›n çal›ﬂmas›ndan farkl› olarak bu çal›ﬂmada daha geniﬂ bir örneklemle çal›ﬂ›lmas›, e¤itim
alanlar› aras›nda daha hassas ve ayr›nt›l› analiz
yapmaya olanak vermiﬂtir. Weller ve Nadler’›n
çal›ﬂmas›nda birlikte de¤erlendirilen sosyal bilimler ve beﬂeri bilimler ö¤rencileri, bu çal›ﬂmada
daha önce de belirtildi¤i gibi ayr› kategorilerde
de¤erlendirilmiﬂlerdir. Ayr› bir kategoride de¤erlendirilen beﬂeri bilimler ö¤rencilerinin siyasal
tutumlar›, teknik bölümler ve sa¤l›k bilimlerinde
okuyan ö¤rencilerinin siyasal tutumlar›yla uygunluk göstermiﬂtir. Ayr›ca, bu ö¤rencilerin ald›klar› SKOÖ puanlar› en yüksektir. Weller ve
Nadler, do¤a bilimleri ö¤rencilerinin geleneksel
de¤erlere ba¤l› ve iç gözlemden yoksun olduklar›n›, buna karﬂ›n sosyal bilimler ve beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencilerinin sosyal de¤erleri sorgulayan insanlar olduklar›n› iddia etmiﬂlerdir. Geleneksel de¤erlere iç gözlemsel olmayan bir

yan kiﬂili¤in özellikleridir- yorumu, do¤a bilimle-

ras›yla otoriteryan kiﬂili¤in ve otoriteryan olmari ö¤rencilerinin daha yüksek otoriteryanizm puanlar› almalar›n›n bir aç›klamas› olarak gösterilmiﬂtir. Weller ve Nadler, Roe’yu iﬂaret ederek,
olumlu ebeveyn-çocuk iliﬂkisinin insan merkezli
uzmanl›klar›n seçimini yordad›¤›n› da ileri sürmektedirler. Ancak, sosyal bilimlerdeki bölümler
insan merkezli mesleklerin baﬂ›nda geldi¤i halde
ayn› durum beﬂeri bilimlerde yer alan bölümler
(örne¤in, dil veya felsefe) için do¤ru de¤ildir. Dahas›, beﬂeri bilimlerde okuyan ö¤rencilerin do¤a
bilimleri ö¤rencilerinden daha iç gözlemci ve geleneksel de¤erlere daha az inançl› olduklar› iddias›n›n kuramsal bir kayna¤› yoktur. Bu yüzden,
bundan sonraki araﬂt›rmalar genel e¤itim alanlar›
yerine belirli e¤itim alanlar›na yönelmeli, belki de
her alandaki bölümlere tek tek odaklanmal›d›r.
Ayr›ca, tutumlar›n meslek seçiminden önce mi
sonra m› oluﬂtu¤unu belirlemek için t›pk› Weller
ve Nadler’›n çal›ﬂmas›nda oldu¤u gibi yaln›zca
üniversite 1. s›n›f ö¤rencileri test edilmelidir.
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