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Tek cinsiyetli eğitim, akademik hedefler açısından da çarpıcı 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Mesela, Michigan 
Üniversitesinden araştırmacılar, ayrık okullarda okuyan kız 
ve erkek öğrencilerin daha yüksek akademik başarılarının 
yanı sıra, daha yüksek akademik hedeflerinin bulunduğunu, 
daha fazla özgüvene sahip olduklarını, derslere karşı daha 
olumlu bir tavır sergilediklerini saptadılar. Aynı zamanda bu 
okullarda okuyan kızların, hayatta kadınların neler yapıp 
yapamayacağı hakkında daha az klişeleşmiş önyargılara 
sahip olduklarını ortaya çıkardılar(LeeveBryk,1986).
Michigan Üniversitesinden bu çalışmayı yapan grup, 
tek cinsiyetli eğitimin faydalarının, öğrenciler okulu bitirince 
de devam ettiğini belirlediler. Tek cinsiyetli okuldan mezun 
kız ve erkek öğrencilerin daha prestijli üniversitelere 
gittiklerini tespit ettiler(Lee ve Marks, 1990).
Eğitim Araştırması Ulusal Vakfının (NFER), İngiltere’deki 
2,954 yüksek okulda yaptığı çalışmada hem erkek 
öğrencilerin hem de kız öğrencilerin tek cinsiyetli okullarda, 
karma okullara nazaran belirgin şekilde daha iyi performans 
gösterdiklerini ve faydalarının kız öğrenciler için erkek 
öğrencilerden daha fazla olduğunu bulunmuştur. Her 
seviyeden akademik yeterliliği olan kız öğrenciler tek 
cinsiyetli okullarda, karma okullara nazaran daha iyi 
performans göstermişlerdir (Salomone, 2003)
Yapılan araştırma sonuçları gösteriyor ki: Karma okullara 
giden öğrenciler, ‘’nasıl göründükleriyle’’ ilgilenirken; ayrı 
eğitim veren okullara giden öğrenciler ‘’kim olduklarıyla’’ 
daha fazla ilgileniyorlar.

Eğitimin iyileştirilmesi sürecinde ihmal edilmemesi gereken 
en önemli noktalardan biri de cinsiyet farkından kaynaklanan 
öğrenme farklılıklarıdır. Bu öğrenme farklılıklarının temelinde 
yatan sebebin kız ve erkek beyinlerinin yapısal, işlevsel ve 
biyokimsayal farklılığı olduğunu söylemek mümkündür. 
Öğrenme farklılıkları karma eğitimden tek cinsiyetli eğitime 
geçiş tartışmalarını başlatmıştır. Yapılan araştırmalarda bu 
geçişi destekleyen sonuçlar bulunmuştur. Kız ve erkek 
öğrenciler ayrı ortamlarda ders gördükleri sürece okula ve 
derslere olan ilgileri ve başarı oranları da belirgin bir şekilde 
artmaktadır. Bu durum sınıf yönetiminden, akademik 
başarıya kadar birçok alanda kendini göstermektedir. Tek 
cinsiyet eğitimi verilen okullarda bireylerin önceliği kadın 
erkek ilişkilerinden çok dersler ve   öğretmenler olmaktadır.

Ayrıca “Akademik özgüven, öz-yeterlik algısı, kendini ifade 
edebilme, uyum gibi unsurlar en az akademik başarı kadar 
önemlidir. Bunun yanında psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmetlerinin alanına giren problemlilik durumlarının, 
sınıfların sosyal ortamları ile ilgisi yadsınamaz. Bu nedenle, 
karma eğitim ve ayrı eğitim mukayesesi yapılırken bu konular 
bağlamında da karşılaştırmalar yapılması yararlı olacaktır. 
(Turhan, 2012:46)”
Sonuç olarak karma eğitimden tek cinsiyet ayrımına geçiş 
iyice değerlendirilmeli ve Türkiye’ de de benzer çalışmalar 
yapılarak ülke gündemine getirilebilmelidir. Karma eğitimin 
bir hak olarak görüldüğü Türkiye Cumhuriyetinde karma 
olmayan eğitimin de en tabii bir vatandaşlık hakkı olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Söz konusu olan daha kaliteli bir 
eğitim ve daha vasıflı bireyler yetiştirmektir.
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AB’de tek cinsiyetli eğitim vermeyen ülke yok

Öğrenmede Cinsiyetten Kaynaklanan Farklılıklar

Avrupa Komisyonu’nun 2009’da hazırladığı ‘Eğitim 
çıktılarında cinsiyet farkları: Avrupa’da Alınan Tedbirler ve 
Mevcut Durum” araştırmasına göre, bütün AB ülkelerinde 
tek cinsiyetli eğitim veren okullar var ama büyük bir 
çoğunluğu özel okullar. Çünkü tek cinsiyetli okullar kurmak 
daha pahalı. Avrupa’da tek cinsiyet okullarını başlatan 
ülkeyse, artık neredeyse kadın ve erkek tuvaletlerini bile 
ayırmayan Danimarka. Danimarka’da bu eğitimin 
başlatılmasının nedeni, rapora göre kızlara daha fazla 
olanak sağlamak ve kendilerine güvenlerini artırmak. Ancak 
2000’li yılardan sonra, Danimarka’da tek cinsiyetli eğitim 
daha çok erkek öğrenciler için tercih edilir bir yöntem, 
çünkü Danimarka erkek öğrencilerin okul başarılarının 
kızlara oranla daha düşük olmasından şikâyetçi.

2002 yılında Ulusal Eğitim Araştırmaları Kurumu, okul 
büyüklüğü ve okul tipi (ayrık veya karma) nin akademik 
performansa etkisini araştırmakla görevlendirildi ve 
İngilterede 2954 liseyi inceledi. İngiltere de pekçok tek 
cinsiyetli okul bulunmaktadır. Kurumun yayınladığı rapora 
göre öğrencilerin akademik kabiliyetleri ve diğer arka plan 
faktörleri göz önüne alındığında bile, hem kızların hem de 
erkeklerin tek cinsiyetli okullarda kayda değer bir şekilde 
daha başarılı oldukları gözlemlendi. Bu yaş grubunda 
(9,10,11,12. Sınıflar) kız öğrencilerde başarı daha fazla ve 
daha istikrarlı çıktı. Bilhassa kızlarda bütün akademik 
kabiliyet seviyelerinde tek cinsiyetli okullar karma okullara 
göre daha iyi performans sergilediler. Erkekler için ise alt 
seviye akademik başarı grubunda olanlarda daha fazla netice 
alındığı görüldü. Daha yüksek başarı grubunda olan 
erkeklerde kayda değer bir değişiklik görülmedi.
Tek cinsiyetli eğitimin eğitsel faydalarını farklı coğrafyalarda 
farklı eğitim çıktıları halinde görmek mümkündür. Örneğin, 
Montreal şehrinde de karma eğitimden ayrık eğitime geçen 
bir lisede okula gelmeme davranışları %20’lerden %7’lere 
geriledi. 

Önceden sınavları geçme oranı % 65 iken bu oran % 85’lere 
yükseldi. Üniversiteye gitme oranı da neredeyse ikiye 
katlandı. İngiltere’de Fairhurt Lisesinde. kız ve erkekler aynı 
dersi ayrı sınıflarda fakat aynı öğretmenlerden aldılar. 
Erkelerde başarı %26, kızlarda ise %22 yükseldi. Ama yine de 
kızlar erkeklerden daha başarılı olmaktaydılar (O’Reilly, 
2000)

İngiltere Manchester Üniversitesinden araştırmacılar 5 devlet 
okulunda öğrencileri karma ve ayrık sınıflara koydular. 
Standartlaştırılmış bir dil testini, ayrık sınıfta okuyan 
erkeklerin yüzde 68’i geçebilirken karma sınıfta bu başarı 
%33’de kaldı. Kızlarda ise aynı sınavda ayrık sınıftakiler %89 
başarı yakalarken, karma sınıfta ise %48 başarıda kaldılar 
(Henry, 2001). Benzer bulgular Cambridge Üniversitesi 
araştırmacıları tarafından da rapor edildi. Bu araştırmacılar 
dört ayrı bölgede – yani kırsal kesim, kenar mahalle ve şehir 
içinde bulunan okullarda- ayrık sınıfların etkilerini araştırdılar 
ve sınıflarda kız ve erkekleri ayırmanın, eğitimsel başarıyı 
belirgin bir şekilde yükselttiğini gördüler. Rhode Island 
Providence Üniversitesinde Sosyoloji Profesörü olan 
Cornelius Riordan, 1980 ve 1990 yıllarının başlarında, 
Amerika’daki tek cinsiyet eğitimi veren Katolik okulları ile 
karma eğitim veren Katolik okullarını karşılaştıran bir çalışma 
yayınladı ve çeşitli değerlendirme kriterlerine göre ayrık 
sınıflardaki kızların karma sınıflardaki kızlara göre istikrarlı 
olarak daha başarılı olduklarını ortaya koydu (Riordan, 
1990).
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Cinsiyet farklılıkları beraberinde öğrenme durumlarındaki 
farklılaşmayı da getirmektedir. Ancak tüm kız çocukları aynı 
şekilde, erkekler de başka bir şekilde öğrenir denemez. Ama 
yaş farklılıklarından ziyade kız ve erkeklerin öğrenme 
şekilleri arasında kayda değer farklılıklar olduğu 
söylenebilir. Aynı yaştaki bir kız çocuğu ile erkek çocuğu 
arasındaki farklar,farklı yaşlardaki kız çocukları arasındaki 
farklılıklardan daha fazladır. Çocukların öğrenme şekillerini 
etkileyen, cinsiyete bağlı kişilik özellikleri vardır. Örneğin 
her yaş seviyesinde, kızlar erkeklerden daha iyi duyar ve 
dinler (Cone-Wesson ve Ramirez, 1997). 
Gurian ve Henley (2001;46) bu durumu sınıfa şöyle 
uyarlamaktadır:“Kızlar genellikle, erkeklerin olduğundan 
daha iyi dinleyicilerdir, söyleneni daha fazla duyarlar ve bir 
derste veya konuşmada detayların fazlalığına karşı daha 
fazla duyarlıdırlar. Bu onlara konuşmanın karmaşık akışı 
içinde büyük bir güvence ve dolayısıyla, baskın davranış 
veya mantık kuralları ile konuşmayı daha az kontrol etme 
ihtiyacı verir. Erkekler, bir öğretmenin veya diğer birisinin 
ileri sürdüklerini daha az duyma ve bunu destekleyecek 
açık bir bulguyu daha sık sorma eğilimindedir. Kızlar, daha 
az mantıksal sıralama ile ve daha fazla dolambaçlı eğitim ile 
güvenli hissetme eğilimindedirler.”
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Erkek çocukları gürültülü, rekabetçi, harekete dayalı ve 
ilgilerine bağlı olan öğrenme aktivitelerine katılmaya daha 
fazla eğilimlidirler (Thompson ve Ungerleider, 2004). 
Birçok kız öğrenci ise, agresifleşmeyen ve zamanla sınırlı 
olmayan akademik görevlerde ilerleme kaydetmektedir 
(Stabiner, 2002).
Saygılı (2012:27) ise erkek ve kız öğrencilerin öğrenme 
alanları açısından farklılığını şu şekilde ifade etmektedir. 
“Tecrübeli psikoloji araştırmaları, kadın ve erkekte genel 
akıl kapasitesinin eşit olduğunu, ancak bu iki cins arasında 
akıl kapasitesini oluşturan çeşitli melekeler bakımından bazı 
farklılıkların bulunduğunu göstermektedir. Erkek mantıki 
istidlal (çıkarım), sayılarla çalışma yeteneği (karmaşık 
matematik problemlerini çözümleme) ve teknik beceri 
bakımından kadına nazaran üstündür. Buna karşılık kadın; 
lisan ve konuşma yeteneği, hızlı yazma, parmak mahareti, 
hatırlama ve gözlem hızı bakımından erkeğe nazaran 
üstündür.”


