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Öz

Bu çalışmada, Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı öğrencilerinin yabancı dil kaygısı, 
yabancı dil öz yeterlilik inançları ve mesleki yabancı dile yönelik tutumları arasındaki ilişki değer-
lendirilmiştir. Katılımcılardan (n = 407) verilerin toplanması amacıyla Likert tipi üç farklı ölçek 
kullanılmıştır. Türkiye’de Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarında zorunlu yabancı 
dil dersi olarak İngilizcenin yer almasından dolayı yabancı dil kaygısı ve öz yeterlilik inançla-
rının değerlendirilmesi için İngilizceye yönelik ölçekler kullanılmıştır. Üç ölçek için katılımcı 
puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı 
hesaplanmıştır. Ölçek puanları, katılımcıların yabancı dil öz yeterlilik inançları ile mesleki yabancı 
dile yönelik tutumları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Katılımcıların yabancı dil 
kaygısı puanlarının öz yeterlilik inançları ve tutum puanlarının her ikisi ile negatif ilişkili olduğu 
tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, kaygı, mesleki yabancı dil, öz yeterlilik, tutum.
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The Relationship Between Anxiety, Self-Efficacy and Attitudes of Gastronomy Students 
towards Foreign Language

Abstract

In this study, the relationship between Gastronomy and Culinary Arts undergraduate program stu-
dents’ foreign language anxiety, foreign language self-efficacy beliefs, and their attitudes toward 
the professional foreign language were evaluated. Three different Likert-type questionnaires were 
used to collect data from the participants (n = 407). Since English is included as a compulsory 
foreign language course in Gastronomy and Culinary Arts undergraduate programs in Turkey, 
questionnaires for English were used to evaluate foreign language anxiety and self-efficacy belief. 
Pearson product-moments coefficients were calculated to determine the relationship between par-
ticipant scores for the three questionnaires. Questionnaire scores showed that there is a positive re-
lationship between participants’ attitudes towards professional foreign language and their foreign 
language self-efficacy beliefs. It was determined that the participants’ foreign language anxiety 
scores were negatively related to both their self-efficacy belief and attitude scores.

Keywords: Gastronomy, anxiety, professional foreign language, self-efficacy attitude.

Giriş

Seyahat eden insanların yabancı bir ülkede bu-
lunduklarında veya yabancı bir kültürle kar-
şılaştıklarında, çevrelerinde aynı dili konuşa-
bildikleri turizm çalışanlarını bulabilmeleri, 
destinasyon tercihlerinde belirleyici olabilmek-
tedir. Bu nedenle turizm sektöründe personel 
istihdamında aranan nitelikler arasında yabancı 
dil bilgisi ön plana çıkmıştır (Akgöz ve Gürsoy, 
2014, s. 22). Küreselleşme ile birlikte çalışma 
hayatında pek çok iş kolunda istihdam edilen 
bireylerin yabancı dil bilgisine olan ihtiyaçları 
artmıştır. Bu ihtiyaç, genel yabancı dil eğitimin-
den ayrılan meslek odaklı yabancı dil öğretimi-
ni ortaya çıkarmıştır (Hutchinson ve Waters, 
1987, s.9).

Gastronomi turizmi ve açık restoran mutfakları-
nın popülaritesi, şeflerin yabancı dil iletişim ye-
terliliğine artan bir taleple sonuçlanmıştır. Açık 
restoran mutfakları, konukların yemek deneyi-
mi ve memnuniyet seviyelerini yükseltmek için 
şefler ile yüz yüze etkileşimi gerekli kılmakta-

dır. Bu gereklilikler, mesleki yabancı dilin mut-
fak personelinin mesleki eğitimlerinin bir par-
çası olarak dikkate alınması ve müfredata dâhil 
edilmesi gerekliliğini göstermektedir (Harvard 
Business Review Staff, 2014).

Yapılan çalışmalar, öğrencilerin yabancı dil 
kaygısı, yabancı dil öz yeterlilik inancı ve 
yabancı dile yönelik tutumlarının yabancı dil 
öğrenme performanslarını etkilediğini ortaya 
koymuştur (Behjoo, 2013, s. 88; Çimen, 2011, 
s. 88-89). Farklı akademik ve entelektüel sevi-
yedeki öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki 
başarılarının kaygıdan etkilendiği bilinmekte-
dir. Yaygın olarak korku ve endişe ile karakte-
rize olan kaygı, çeşitli derecelerde ortaya çık-
makta ve bireyler tarafından farklı şekillerde 
sergilenebilmektedir (McDonald, 2001, s.90). 
Öz yeterlilik, insanların belirlenmiş performans 
hedeflerine ulaşmak için gereken eylem planla-
rını organize etme ve uygulama yeteneklerine 
ilişkin yargılarıdır (Bandura, 1986, s.391). Öz 
yeterlilik temel olarak, “Bu durumda bu görevi 
yapabilir miyim?” sorusunun cevabı ile ilgilidir 
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ve insanların yetkinlikleri ile benlik kavram-
larına ilişkin algıları benzerlik göstermektedir 
(Linnenbrink ve Pintrich, 2003, s.119-137). Dil 
öğrenimi için öğrencilerin tutumları, öğrencile-
rin motivasyonları ile ilişkilendirilmiştir ve ya-
bancı dil öğrenme motivasyonu bireylerin sahip 
oldukları arzu ve dil öğreniminden memnuni-
yeti olarak tanımlanmıştır (Gardner, 1985, s.8).

Ders programı tasarımı, belirlenmiş hedeflere 
ulaşılması için aktivitelerin tasarlanması ve öğ-
renciler için en ideal öğrenme ortamının oluştu-
rulması amacı ile toplanan verilerin ders prog-
ramına dönüştürülmesidir. Ders programlarının 
yabancı dil dersleri açısından tasarımı, öğren-
cilerden mümkün olan en fazla verinin toplan-
ması esasına dayanmaktadır (Hutchinson ve 
Waters, 1987, s.10). Bu çalışmada, Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans programı 
öğrencilerinin yabancı dil kaygıları, yabancı dil 
öz yeterlilik inançları ve mesleki yabancı dile 
yönelik tutumlarının arasındaki ilişkinin değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de yürütü-
len tüm Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans 
programlarında zorunlu yabancı dil dersi olarak 
İngilizcenin yer almasından dolayı kaygı ve öz 
yeterlilik inançları için İngilizceye yönelik veri 
toplama araçları kullanılmıştır. Bu araştırmanın 
sonuçlarının Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
lisans programlarında yer alan mesleki yabancı 
dil derslerinin tasarımına katkı sağlayacağı dü-
şünülmektedir.

Kavramsal Çerçeve

Yabancı Dil Kaygısı

Yabancı dil öğrenmeye ilişkin bir olgu olarak 
yabancı dil kaygısının kavramsal yapısı, ilk kez 
Horwitz, Horwitz ve Cope (1986) tarafından 
ele alınmıştır ve yabancı dil kaygısı kavramı, 
yabancı dil öğrenen bireylerin olumsuz duygu-
sal tepkilerinin nedeni olarak ifade edilmiştir. 

Horwitz vd (1986, s.125) yabancı dil kaygısının 
dil öğrenimine ilişkin benlik algısı, davranışlar, 
inançlar ve duygular ile ilişkili bir olgu olduğu-
nu ifade etmişlerdir. Bireyin ana dili olmayan 
farklı bir dili öğrenmesi veya kullanması duru-
munda yaşadığı endişe ve korku duygularının 
bir bütünü olarak tanımlayabileceğimiz yabancı 
dil kaygısı, çok boyutlu ve karmaşık bir olgu-
dur.
 
Araştırmacılar ve eğitimciler yabancı dil öğ-
reniminin, öğrenciler için bir stres nedeni ola-
bileceğini ortaya koymuşlardır ve öğrencilerin 
temel dil becerilerini geliştirebilmeleri için ya-
bancı dil kaygısının tanımlanması, ölçülmesi ve 
yönetilebilmesi için uğraş vermektedirler (Ha-
mamcı ve Hamamcı, 2015, s.378). Yapılan ça-
lışmalar ile yabancı dil öğreniminde üstesinden 
gelinmesi gereken bir engel olan kaygının azal-
tılması için yöntem ve yaklaşımlar ortaya kon-
muştur. Yabancı dil kaygısının ölçümüne yöne-
lik geliştirilen ölçekler bu alanda daha nitelikli 
çalışmaların yapılabilmesini mümkün kılmıştır 
(Çimen, 2011, s.32). Zihinsel, duyuşsal ve kül-
türel çeşitli faktörler nedeniyle pek çok birey 
yabancı dil öğreniminde zorlanmaktadır. Du-
yuşsal bir faktör olarak nitelendirilebilecek olan 
kaygı, bu alanlarda yapılan araştırmalarda hâlâ 
önemini koruyan bir değişkendir (Kapıkıran, 
2006, s.1).

Yabancı Dil Öz Yeterlilik İnancı

Öz yeterlilik inancının spesifik bir alanda 
arzu ederek çalışma, başarı için motivasyon, 
çaba ve zaman harcama gibi dolaylı sonuçları 
olmaktadır. Bireyin öz yeterlilik inancının 
seviyesinin farklı durumlar için farklılık 
gösterdiği bildirilmiştir. Spesifik bir durum 
karşısında yüksek öz yeterlilik inancı gösteren 
bir birey, farklı bir durumda düşük bir öz yeter-
lilik inancı sergileyebilir. Bu nedenle, öz yeterli-
lik inancının eyleme özgü ve farklı durumlarda 



124

Gastronomi Öğrencilerinin Yabancı Dile İlişkin Kaygı, Öz Yeterlilik ve Tutumları Arasındaki İlişki

değişkenlik gösterdiği söylenebilir (Akkoyunlu 
ve Orhan, 2003, s.86). Zimmerman (2000, s.84) 
ise öz yeterliliğin seviyesinin karşılaşılan duru-
mun zorluk seviyesine göre değişmekle birlikte 
bireyin bütün yaşamına genellenebilir ve farklı 
faaliyetler arasında aktarılabilir olduğunu bil-
dirmiştir.

Yabancı dil öğreniminde öz yeterlilik inancı, ya-
bancı dil bilgisinden ziyade sahip olunan bilgiyi 
okuma, yazma, konuşma ve dinleme etkinlikle-
rinde kullanabilme yeteneği ile ilişkilidir. Bire-
yin bu etkinliklerdeki yeterlilik algısı yabancı 
dil öz yeterlilik inancıyla doğrudan ilişkilidir 
(Büyükduman, 2006, s.24). Yapılan çalışmalar, 
öz yeterlilik inancının yabancı dil öğreniminde 
başarıya olan etkisinin önemli olduğunu teyit 
etmiştir (Mills, Pajares ve Herron, 2006, s.278). 
Chen’in (2007, s.94) üniversite öğrencileri üze-
rinde yabancı dil dinlemeye ilişkin öz yeterlilik 
ve kaygı ölçekleri ile gerçekleştirdiği çalışma-
sının bulguları, yabancı dil dinleme öz yeterli-
liğinin yabancı dil dinleme kaygısına nazaran 
öğrencilerin akademik başarıları üzerinde daha 
etkili olduğunu göstermiştir. 

Yabancı Dile Yönelik Tutum

Bir eğitim ortamında tutum, öğrencilerin okul, 
öğretmen, ders, sınav, okul arkadaşları ve ders 
araç gereçlerine yönelik duygularını kapsamak-
tadır. Sosyoloji ve iletişim gibi tutumla iliş-
kilendirilebilecek farklı disiplinlere dâhil bir 
süreç olan dil öğreniminde bireyin tutum ve 
inançlarının önemli etkilerinin olduğu bildiril-
miştir. Psikolojik bir faktör olarak tutum üzeri-
ne çok fazla sayıda araştırma yapılmıştır. İnsa-
nın doğası gereği duyguların, akademik başarı 
dâhil olmak üzere eğitim üzerine önemli etkileri 
vardır. Bu nedenle yabancı dil öğretimi strateji-
lerinin belirlenmesinde duyuşsal faktörlerin de 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Dil 
öğrenme başarısını etkileyen çok sayıda faktör 
arasında duygusal öğelerin en önemli faktör 

olduğu ifade edilmiştir (Gardner, 1985, s.17). 
Merisuo-Storm (2007, s.232-234) öğrencilerin 
yabancı dil öğrenimine yönelik geliştirecekleri 
olumlu tutumların, motivasyonlarını kayda de-
ğer şekilde artırabileceğini ve böylece olumlu 
tutumun dil öğrenimine katkı sağlayabileceğini 
belirtmiştir.

Her birey, yabancı dil öğrenme performansını 
etkileyecek psikolojik özelliklere, deneyimlere 
ve yaşam şartlarına sahiptir. Bu nedenle yaban-
cı dil öğretimi politikalarının oluşturulmasında, 
bireysel farklılıklara dayalı yabancı dile kar-
şı tutum göz önüne alınmalıdır (Çimen, 2011, 
s.7). Yapılan çalışmalar, yabancı dil öğrenimin-
de tutumun önemini ortaya koymuştur ve ya-
bancı dile karşı tutumun yabancı dil öğrenme 
sürecinde başarı ya da başarısızlıkla doğrudan 
ilgili olduğunu göstermiştir. Çalışmalar, tutu-
mun yabancı dil öğrenmede başarıyı belirleyen 
bir unsur olarak bireyin kapasitesi kadar belir-
leyici olduğunu ortaya koymuştur (Genesee ve 
Hamayan, 1980, s.97). 

Yöntem

Araştırma Modeli

Bu araştırma nicel ve korelasyonel olarak tasar-
lanmıştır. Korelasyonel araştırma, birden çok 
değişken arasındaki ilişkinin bu değişkenlere 
müdahale edilmeden incelendiği araştırmalar-
dır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz 
ve Demirel, 2017, s.16). Bu araştırmada, genel 
tarama modelinin alt başlıklarından olan ilişki-
sel tarama modeli kullanılmıştır. Genel tarama 
modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir 
evren hakkında genel bir yargıya ulaşabilmek 
için evrenin tümüne veya evrenden alınan bir 
örnek grubu üzerine uygulanırlar. İlişkisel tara-
ma modeli ise iki ve daha çok sayıdaki değişken 
arasındaki korelasyonu ortaya koymaya yönelik 
bir araştırma modelidir (Karasar, 2011, s.111).
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Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Türkiye’de Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları Bölümü lisans programlarında 
mesleki yabancı dil dersini almış veya almakta 
olan bireylerdir. Araştırmanın örneklemini (n = 
407) ise araştırma evreninden kolayda örnekle-
me yöntemiyle seçilen Necmettin Erbakan Üni-
versitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversi-
tesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları lisans programlarında halen 
öğrenim görmekte olan veya mezun durumun-
daki bireyler oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans prog-
ramları öğrencilerinin yabancı dile ilişkin kay-
gı ve öz yeterlilik inançları ile mesleki yabancı 
dile ilişkin tutumlarının değerlendirilmesinde 
kullanılacak verilerin toplanması amacıyla Li-
kert tipi üç farklı ölçek kullanılmıştır. Yabancı 
dil kaygısı ölçeği, Horwitz vd. (1986) tarafın-
dan, yabancı dil sınıflarındaki öğrencilerin ya-
bancı dil kaygısının kapsamını ve seviyesini 
belirlemek amacıyla araştırmacılara standart bir 
veri toplama aracı sağlamak için geliştirilmiştir. 
Beş seçenekli ölçek olumsuz performans bek-
lentileri ve sosyal karşılaştırmalar, psikofizyo-
lojik belirtiler ve kaçınma davranışları ile ken-
dini gösteren kaygının seviyesinin ölçülmesine 
yönelik 32 maddeden oluşmaktadır. Yabancı dil 
öz yeterlilik inancının değerlendirilmesinde Ya-
nar ve Bümen (2012) tarafından geliştirilen ve 
34 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Öl-
çek maddeleri, dört temel dil becerisine yönelik 
gruplandırılmıştır ve böylece dört boyutlu bir 
ölçek oluşturulmuştur. Mesleki Yabancı Dil 
Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 24 madde-
den oluşmaktadır ve Özer (2016) tarafından 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği ile 
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programları 

öğrencilerinin mesleki yabancı dil dersine ilişkin 
düşünce ve değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir.
 
Nicel araştırmalarda veri toplama aracı olarak 
kullanılan ölçekler, geçerlik ve güvenilirlik kri-
terlerini sağlamalıdır (Taherdoost, 2016, s.29). 
Geçerlik, nicel bir çalışmada bir kavramın doğ-
ru bir şekilde ölçülme derecesi olarak tanımla-
nabilir. Bir ölçeğin ikinci kalite kriteri ise aynı 
durumda tekrar kullanılması halinde tutarlı bir 
şekilde benzer sonuçlara ulaştırması olarak ta-
nımlayabileceğimiz güvenilirliktir (Heale ve 
Twycross, 2015, s.9). Kullanılan ölçeklerin ge-
çerlik ve güvenilirlikleri daha önceki çalışmalar 
(Coşkun, 2017; Özer, 2016; Yanar ve Bümen, 
2012) ile teyit edilmiştir.
 
Verilerin Toplanması

Ölçekler ile verilerin toplanması için elektronik 
ortam kullanılmıştır. Ölçekler, Google Formlar 
yazılımı vasıtasıyla örneklemi oluşturan katı-
lımcılara iletilmiştir. Bu çalışma için, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlı-
ğı’ndan 16/04/2021 tarih ve 221 no.lu karar ile 
gerekli izin alınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerin güvenir-
lik analizleri yapılmış ve ölçeklerin iç tutarlılık-
ları Cronbach α yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Verilerin analizlerinden önce verilerin paramet-
rik veya parametrik olmayan analizlere uygun-
luğuna karar vermek için normallik sınanması 
yapılmıştır. Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği, Mes-
leki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 
ile alt ölçek puanları dahil olmak üzere Yabancı 
Dil Öz Yeterlilik İnancı Ölçeği puanları arasın-
daki ilişkinin belirlenmesi için Pearson çarpım 
momentler korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 
Tüm istatistiksel hesaplamalarda anlamlılık dü-
zeyi en az 0,05 olarak kabul edilmiştir.
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 Bulgular
Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri

Yabancı Dil Kaygısı Ölçeğinin Cronbach α de-
ğeri 0,98, Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik 
Tutum Ölçeğinin Cronbach α değeri ise 0,86 

olarak hesaplanmıştır. Yabancı Dil Öz Yeterlilik 
İnancı Ölçeği alt ölçeklerinin Cronbach α de-
ğerleri 0,90 ile 0,97 arasında, ölçeğin tümünün 
güvenirlik değeri ise 0,98 olarak saptanmıştır 
(Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlik analizlerine ilişkin Cronbach α değerleri ve 
ortalama ölçek puanları

Ölçek Alt boyut Madde 
sayısı

Cronbach α
değeri

Ortalama
puan

Standart 
sapma

Yabancı Dil Kaygısı - 32 0,98 113,3 29,6
Yabancı Dil Öz Yeterlilik İnancı Okuma 8 0,96 21,4 7,7

Yazma 10 0,90 21,4 7,9
Dinleme 10 0,97 23,1 9,7
Konuşma 6 0,95 11,3 6,3
Toplam 34 0,98 77,2 27,5

Mesleki Yabancı Dil Dersine 
Yönelik Tutum 

- 24 0,86 81,7 15,1

Örneklemin Demografik Özellikleri

Örneklemi oluşturan bireylerin 212’si kadın 
(%52,1) ve 195’i (%47,9) erkektir. Örneklemin 

165’i (%40,5) üçüncü sınıfa, 186’sı dördüncü 
sınıfa (%45,7) devam etmektedir. Örneklemin 
56’sı (%13,8) ise mezun durumdaki bireylerden 
oluşmaktadır (Tablo 2). 

Verilerin Normallik Analizleri

Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği, Mesleki Yaban-
cı Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçeği, Yabancı 
Dil Öz Yeterlilik İnancı Ölçeği ve alt ölçekleri-

ne ilişkin örneklemi oluşturan bireylerden elde 
edilen verilerin normal dağılım gösterip göster-
mediğini belirlemek üzere basıklık ve çarpıklık 
değerleri hesaplanmıştır. Basıklık ve çarpıklık 
değerleri -1,24 ile +1,49 arasında bulunmuştur.

Tablo 2. Örneklemi oluşturan bireylerin cinsiyet ve sınıf düzeyine ilişkin veriler

Özellik n %
Cinsiyet Kadın 212 52,1

Erkek 195 47,9
Sınıf Üçüncü sınıf 165 40,5

Dördüncü sınıf 186 45,7
Mezun 56 13,8
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Tablo 4. Mesleki yabancı dil dersine yönelik tutum ölçeği toplam puanı ile yabancı dil öz yeterlilik 
inancı ölçeği alt ölçek puanları ve toplam puanı arasındaki ilişki

Yazma Okuma Konuşma Dinleme
Yabancı Dil Öz 
Yeterlilik İnancı 
Ölçeği Toplam

Mesleki Yabancı Dil Dersine 
Yönelik Tutum Ölçeği 

r 0,35 0,38 0,27 0,35 0,39
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
n 407 407 407 407 407

Tablo 3. Yabancı dil kaygısı ölçeği toplam puanı ile yabancı dil öz yeterlilik inancı ölçeği alt ölçek 
puanları ve toplam puanı arasındaki ilişki

Yazma Okuma Konuşma Dinleme Yabancı Dil Öz Yeterlilik 
İnancı Ölçeği Toplam

Yabancı Dil 
Kaygısı Ölçeği 

r -0,68 -0,62 -0,66 -0,63 -0,73
p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
n 407 407 407 407 407

Ölçek Puanları ve Arasındaki İlişki

Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği toplam puanı ile 
Yabancı Dil Öz Yeterlilik İnancı Ölçeği yazma 
(r = - 0,68; p < 0,001), okuma (r = - 0,62; p < 

0,001), konuşma (r = -0,66; p < 0,001), dinleme 
(r = -0,63; p < 0,001) ve toplam puanları (r = 
-0,73; p < 0,001) arasında negatif yönlü anlamlı 
ilişkiler bulunmuştur (Tablo 3). 

Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutum 
Ölçeği toplam puanı ile Yabancı Dil Öz Yeter-
lilik İnancı Ölçeği yazma (r = 0,35; p < 0,001), 
okuma (r = 0,38; p < 0,001), konuşma (r = 0,27; 

p < 0,001), dinleme (r  = 0,35; p  < 0,001) ve 
toplam puanları (r = 0,39; p < 0,001) arasın-
da pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur 
(Tablo 4). 

Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçeği toplam puanı ile Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği 
toplam puanları (r = -0,32; p < 0,001) arasında negatif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur (Tablo 5).

Tablo 5. Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçeği toplam puanı ile Yabancı Dil Kaygısı 
Ölçeği toplam puanı arasındaki ilişki

Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği

Mesleki Yabancı Dil Dersine Yönelik 
Tutum Ölçeği

r -0,32
p 0,000
n 407
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Tartışma

Verilerin toplanması amacıyla daha önceki ça-
lışmalarda geçerlik ve güvenilirlik kriterleri-
ni sağladıkları teyit edilen Likert tipi ölçekler 
kullanılmıştır (Özer, 2016; Yanar ve Bümen, 
2012). Duygusal değişkenlerin ölçüleri ile ya-
bancı dil başarısı arasındaki ilişki üzerine ya-
pılan çalışmalarda Likert ölçek tipi ile diğer 
ölçek tiplerine nazaran daha objektif sonuçlar 
elde edildiği bildirilmiştir (Gardner ve Ma-
cintyre, 1993, s.9). Kullanılan ölçeklerin iç tu-
tarlılıkları bu çalışmada elde edilen veriler ile 
Cronbach α yöntemiyle değerlendirilmiştir ve 
en düşük Cronbach α değeri 0,86 olarak hesap-
lanmıştır. Kabul edilebilir bir güvenilirlik için 
Cronbach α değerinin 0,7 ve daha yüksek olma-
sı gerektiği bildirilmiştir (Heale ve Twycross, 
2015, s.66-67). Bu nedenle, bu çalışmada kul-
lanılan tüm ölçekler kullanım amacına yönelik 
güvenilir olarak nitelendirilmiştir. Ölçeklerin 
basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmıştır. 
Bu değerlerin “-1,5 ile +1,5” arasında olmaları 
katılımcılara ait ölçek puan verilerinin normal 
dağılım gösterdiğini ortaya koymuştur.  

Örneklemi oluşturan bireylerin yabancı dil 
kaygısı ölçeği ortalama puanı (Tablo 1), Gastro-
nomi ve Mutfak Sanatları lisans öğrencilerinin 
ve mezunlarının yabancı dil açısından kaygılı 
olarak nitelendirilebileceklerini ortaya koy-
muştur. Alanyazında yabancı dil kaygı düzeyi, 
yabancı dil ediniminde başarıyı olumsuz etki-
leyen bir değişken olarak tanımlanmıştır (Ay-
doğdu, 2014, s. 44). Yabancı dil kaygısının aka-
demik başarı üzerine olan etkisine yönelik çok 
sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir. Altunkaya 
ve Erdem (2017, s. 71) çalışmalarında yabancı 
dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin okuma 
kaygıları ile okuduğunu anlama becerileri ara-
sındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Elde ettikleri 
sonuçlar, okuma kaygısı yüksek öğrencilerin 
okuduğunu anlama testinden daha düşük puan 

aldığını göstermiştir. Aydoğdu (2014, s.44) ta-
rafından lisans programlarının yabancı dil ha-
zırlık sınıflarında okuyan öğrenciler ile yapılan 
çalışmanın sonuçları, kaygı düzeyi yüksek olan 
öğrencilerin akademik başarısının daha düşük 
olduğunu ortaya koymuştur.
 
Örneklemi oluşturan bireylerin Yabancı Dil Öz 
Yeterlilik İnancı Ölçeği toplam ortalama puanı 
(Tablo 1), Gastronomi ve Mutfak Sanatları li-
sans öğrencilerinin ve mezunlarının yabancı dil 
öz yeterlilik inançlarının arzu edilen düzeyde 
olmadığını ortaya koymuştur. Yabancı dil öz 
yeterlilik inancının akademik başarı üzerine 
olan etkisine yönelik çok sayıda çalışma ger-
çekleştirilmiştir. Behjoo (2013, s. 88), İngilizce 
öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin 
problem çözme becerileri, öz yeterlilik inanç-
ları, akademik öz yeterlilik inançları ve yabancı 
dil başarısı arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. 
Elde ettiği sonuçlar, bu üç değişken ve yaban-
cı dil arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu 
göstermiştir. Huang ve Chang (1996, s.18-19), 
yabancı dil öğrenen öğrencilerin öz yeterlik-
leri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi 
değerlendikleri çalışmalarında öz yeterlilik ile 
akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki ol-
duğunu bildirmişlerdir. Japonya’da üniversite 
öğrencilerinin öz yeterlilikleri ve yabancı dil 
dinleme becerileri arasındaki ilişki üzerine ya-
pılan bir çalışmada, öğrencilerin öz yeterlilik-
leri ile yabancı dil dinleme becerileri arasında 
pozitif korelasyon olduğu ve öğrenme hedefle-
rinin belirlenmesinin öz yeterlilik seviyesini ar-
tırdığı gözlenmiştir (Todaka, 2017, s. 114). 

Örneklemi oluşturan bireylerin Mesleki Yabancı 
Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ortalama 
puanı (Tablo 1), Gastronomi ve Mutfak Sanatla-
rı lisans öğrencilerinin ve mezunlarının mesleki 
yabancı dil dersine yönelik tutumlarının olumlu 
olarak nitelendirilebileceğini göstermektedir. 
Bu bulgu, alanyazındaki benzer çalışmalarla 
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örtüşmektedir. Aksoy (2020), farklı lisans prog-
ramlarından öğrenciler ile gerçekleştirdiği ça-
lışmasında Turizm Rehberliği gibi yabancı dil 
bilgisinin önem taşıdığı alanlarda eğitim gören 
öğrencilerin yabancı dile yönelik tutumlarının 
daha olumlu sonucuna varmıştır. Daha önce 
yapılan çalışmalar, yabancı dil derslerine yö-
nelik olumlu tutumun akademik başarıyı artır-
dığını göstermiştir (Gülözer, 2010, s.75). Mor-
reale (2011), lisans programları öğrencilerinin 
yabancı dile yönelik tutumları ile yabancı dil 
konuşma becerileri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğunu bildirmiştir.

Bireylerin deneyimlerine bağlı olarak zamanla 
şekillenen inanç ve tutumlarının öz yeterlilik al-
gılarını değiştiren kaynaklardan bir tanesi oldu-
ğu bildirilmiştir (Pajares ve Schunk, 2001). Bu 
çalışmada, örneklemi oluşturan bireylerin Mes-
leki Yabancı Dil Dersine Yönelik Tutum Ölçe-
ği puanları ile Yabancı Dil Öz Yeterlilik İnancı 
Ölçeği yazma, okuma, konuşma, dinleme ve 
toplam puanları arasında pozitif yönlü anlam-
lı (p < 0,05) ilişki olduğu bulunmuştur. Benzer 
şekilde, önceki çalışmalarda yabancı dil dersine 
yönelik tutum ile yabancı dil öz yeterlilik inancı 
arasında anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu 
rapor edilmiştir (Coşkun, 2017, Tuncer ve Ak-
mençe, 2019). 

Eğitim ve öğretim süreçlerinde öğrencilerin 
yabancı dil öz yeterlilik inançlarının artırılma-
sında kaygı ve tutumun işlevsel araçlar olarak 
kullanılabileceği bildirilmiştir (Tuncer ve Ak-
mençe, 2019). Örneklemi oluşturan bireylerin 
Yabancı Dil Kaygısı Ölçeği puanları ile Yabancı 
Dil Öz Yeterlilik İnancı Ölçeği yazma, okuma, 
konuşma, dinleme ve toplam puanları arasında 
negatif yönlü anlamlı (p < 0,05) ilişki olduğu bu-
lunmuştur. Benzer şekilde, Yabancı Dil Kaygısı 
Ölçeği puanları ile Mesleki Yabancı Dil Dersine 
Yönelik Tutum Ölçeği puanları arasında negatif 
yönlü anlamlı (p < 0,05) ilişki olduğu saptan-

mıştır. Alanyazında yabancı dil kaygısı ile ya-
bancı dil öz yeterlilik inancı ve yabancı dile yö-
nelik tutum arasındaki ilişkiye yönelik yurtdışı 
ve yurtiçinde yapılmış çok sayıda çalışma mev-
cuttur. Bu çalışmaların çoğunluğunda yabancı 
dil kaygısı ile öz yeterlilik algısı ve yabancı dile 
yönelik tutum arasında anlamlı negatif bir ko-
relasyon olduğu rapor edilmiştir (Çimen, 2011; 
Tuncer ve Doğan, 2015). Cheng (2001), kaygı 
ve öz yeterlik arasındaki ilişki üzerine çalış-
masında, öğrenci kaygı seviyesinin artmasının 
yabancı dil öz yeterlilik algısını olumsuz etki-
lediğini rapor etmiştir. Tsai (2013, s.13-14) öğ-
rencilerin yabancı dil kaygısı, yabancı dil sınav 
kaygısı, yabancı dil öz yeterlilik düzeyleri ve 
yabancı dil yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki-
yi araştırmıştır. Elde ettiği sonuçlar, yabancı dil 
kaygısı ve sınav kaygısı arasında pozitif, yaban-
cı dil kaygısı ve yabancı dil öz yeterlilik düzeyi 
arasında negatif ve yabancı dil sınav kaygısı ve 
yabancı dil öz yeterlilik düzeyi arasında negatif 
bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Bununla 
birlikte bu sonuçların aksine Çubukçu (2008, 
s.155-156), İngilizce öğretmenliği bölümünde 
öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirdiği 
çalışmasında, yabancı dil öz yeterlilik inancı ve 
yabancı dil kaygısı arasında bir korelasyon bu-
lunmadığını tespit etmiştir. 

Sonuç

Bu çalışmada elde edilen bulgular, Türkiye’de 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans prog-
ramında öğrenim gören bireylerin yabancı dile 
yönelik tutumlarının olumlu olmasına karşılık, 
yabancı dil kaygılarının yüksek ve yabancı dil 
öz yeterlilik inançlarının arzu edilen seviyede 
olmadığını göstermiştir. Aynı zamanda bul-
gular, yabancı dile yönelik tutum, kaygı ve öz 
yeterlilik inançlarının birbirlerini etkileyen du-
yuşsal faktörler olduğunu ortaya koymuştur. 
Ülkemizdeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
lisans programlarında öğrenim gören bireylerin 
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yabancı dil kaygılarının azaltılması ve yabancı 
dil öz yeterlilik inançlarının artırılabilmesi için 
yabancı dil ve mesleki yabancı dil derslerinin 
içerik ve işleyiş yönünden iyileştirilmesine ih-
tiyaç vardır. 
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