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Editörden  

Kuramsal Eğitimbilim Dergisinin Değerli 
Okurları,  

2016 yılının son sayısıyla sizlerle buluşmaktan 
mutluluk duyuyoruz. 2016 Ekim sayısında da 

eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme ve alan 

eğitimine ilişkin sekiz makaleyi siz değerli 

okurlarımızın beğenisine sunuyoruz.  

Kuramsal Eğitimbilim Dergisinin 2016 Ekim 

sayısında yayımlanan, Cemal Tosun ve Murat 
Genç tarafından yazılan “Ortaokul Öğrencilerinin 

Fen Derslerine Karşı Tutumlarının 

Belirleyicileri”, Özgün Uyanık, Ümit Ünsal Kaya, 
Gözde İnal Kızıltepe ve Münevver Can Yaşar 

tarafından yazılan “Çocuğu Okul Öncesi Eğitim 

Kurumuna Devam Eden Babaların Çocukları ile 

Olan İlişkilerinin İncelenmesi”, Furkan Özdemir, 
Murat Duran, Abdullah Kaplan tarafından yazılan 

“Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Matematik 

Okuryazarlığı Özyeterlik Algıları ile Problem 
Çözme Beceri Algılarının İncelenmesi”, Asuman 

Seda Saracaloğlu, Fevzi Dursun ve Taner 

Arabacıoğlu tarafından yazılan “Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim 

Elemanlarının Alan Öğretmeni Yeterliklerine 

İlişkin Düşünceleri”, Mustafa Ulu, Neşe Tertemiz 

ve Murat Peker tarafından yazılan “İlköğretim 5. 
Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Sürecinde 

Yaptıkları Hata Türlerinin Belirlenmesi”, Nadide 

Yılmaz ve Tuba Gökçek tarafından yazılan 
“Matematik Öğretmenlerine Yansıtıcı Düşünme 

Becerisini Kazandırmaya Yönelik Hazırlanan 

Hizmet İçi Eğitimin Etkililiği”, Şeyda Gül, 
Mehmet Erkol tarafından yazılan “Fen Bilgisi 

Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Bilginin Doğası 

Anlayışlarının İncelenmesi”, Mehmet Yapıcı ve 

İlker Kösterelioğlu tarafından yazılan “Öğretmen 
Adaylarının Felsefe Dersine İlişkin Metaforları” 

başlıklı makalelerin literatüre katkı sağlayacağını 

umuyoruz.  

Bu sayımızın oluşmasında emeği geçen değerli 

Yayın Kurulumuza, hakemlerimize ve 
yazarlarımıza teşekkürü bir borç biliyor, titizlikle 

yürüttüğünüz çalışmalarınızı dergimize 

göndermenizi bekliyoruz. 2017 Ocak sayımızda 

buluşmak dileğiyle…  

Prof. Dr. Murat PEKER 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  
Eğitim Fakültesi 

From the Editor 

Dear Readers of the Journal of Theoretical 
Educational Science (JTES), 

We are glad to present you the last issue of 2016. 
Since 2016, the JTES has been publishing eight 

articles related to educational sciences, teacher 

education and field education. Articles in English 

has also been published as well. Besides, the 
journal’s website is being published in English 

now. 

The last issue of 2016 includes the following 

articles: “Secondary School Students’ Predictors 

of Science Attitudes” by Cemal Tosun and Murat 
Genç, “An Investigation of the Relationship 

Between Fathers and Their Children at Preschool 

Level” by Özgün Uyanık, Ümit Ünsal Kaya, 

Gözde İnal Kızıltepe ve Münevver Can Yaşar, 
“Investigation of Middle School Students’ Self-

Efficacy Perceptions of Visual Mathematics 

Literacy and Perceptions of Problem-Solving 
Skill” by Furkan Özdemir, Murat Duran, 

Abdullah Kaplan, “Opinions of Computer 

Education and Instructional Technology 
Lecturers’ on Field Teacher Competencies” by 

Asuman Seda Saracaloğlu, Fevzi Dursun and 

Taner Arabacıoğlu, “Determining the Errors of 

Primary School 5th Grade Students in Non-
Routine Problem Solving” by Mustafa Ulu, Neşe 

Tertemiz and Murat Peker, “The Effectiveness of 

In-Service Training for the Development of 
Reflective Thinking Skills Among Mathematics 

Teachers” by Nadide Yılmaz ve Tuba Gökçek, 

“An Investigation of Prospective Science 
Teachers’ Conceptions towards the Nature of 

Scientific Knowledge” by Şeyda Gül, Mehmet 

Erkol, and “re-Service Teachers' Conceptual 

Metaphors about Philosophy Course” by Mehmet 
Yapıcı ve İlker Kösterelioğlu. We hope that all 

articles published in this issue will contribute to 

the literature. 

Finally, we should also express our sincere 

thanks to the Editorial Board, reviewers, and 
authors for their invaluable contributions. We 

also look forward to receiving your distinguished 

submissions. We hope to see you in January 

2017. 

 

Prof. Dr. Murat PEKER 

Afyon Kocatepe University 

Faculty of Education 
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Secondary School Students’ Predictors of Science 

Attitudes  

 

Cemal TOSUN*  Murat GENÇ** 
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ABSTRACT: The purpose of this study is to identify the factors that affect the secondary school students’ attitudes 

in science. This study was conducted using survey method. The sample of the study was 503 students from four 

different secondary schools in Bartın and Düzce. Data were obtained using the Survey of Factors Affecting Students’ 

Science Attitudes (SFASSA) and the Survey to Determine the Degree of Importance of Categories Affecting 

Students’ Science Attitudes (SDDICASSA). Qualitative data were subjected to a content analysis. For the analysis of 

the quantitative data, descriptive analysis was used. According to the results of the study, teacher is the most 

important category affecting the students’ science attitudes  

Keywords: Predictors of science attitude, science attitude, secondary school students. 

Introduction 

Attitude can be defined as a predisposition to respond positively or negatively 

towards people, places, events, and ideas (Simpson, Koballa, Oliver, & Crawley, 1994). 

Whether the attitudes are positive or negative affects the learning process. It also 

supports the students in shaping their future lives (Seferoglu, 2004). According to 

Hendrickson (1997), attitude is the best predictor of a student’s success. 

When the impact of attitude on the success of a course is considered, it becomes 

evident that it is necessary to plan, organize, and implement the activities so that the 

students can develop more positive attitudes (Pintrich & Schunk, 1996). Bloom (1979) 

addresses the importance of attitudes by stating that emotional domain behaviors have 

an impact on gaining the cognitive domain behaviors in science classes. It is stated that 

the attitudes of the students should be positive for them to be successful in science 

(Yesilyurt, Kurt, & Temur, 2005; Altinok & Acikgoz, 2006). 

In general, the studies regarding science education look into the attitudes of 

students, who receive education at different levels, in science course (Kind, James & 

Barmby, 2007; Pell & Jarvis, 2001; Reid & Skryabina, 2002). Some studies state that 

the students do not like this course much, and that their attitudes towards this course are 

at a low level (Dawson, 2000; Osborne, Simon & Collins, 2003). However, some 
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studies found that the students generally have a positive attitude towards the science 

course (Sen & Koca-Ozgun, 2005; Turkmen, 2002). 

Baykul (1990) puts forth that the students’ attitudes change in time as a result of 

being affected by different causes. George (2000) states that students’ attitudes in 

science course are affected by their parents, their peer groups, schools, and other social 

factors. In their literature review, Osborne et al. (2003) classify the factors affecting the 

students’ science attitudes as; gender, personal characteristics, teacher, curriculum 

change, and the difficulty to perceive science.  

In parallel with those classifications, particularly the teachers’ impact on the 

attitudes of students draws attention. Studies have shown that the teachers’ science 

attitude have a great impact on the students’ attitude in science course (Bloom, 1989; 

Palmer, 2001). Here, the significant point is that the impact of teachers’ science attitude 

on changing the students’ attitudes is so important that it cannot be underestimated 

(Koballa & Crawley, 1985; McDevitt et al., 1993; Stefanich & Kelsey, 1989). In 

addition, studies have shown that the teachers’ science teaching attitudes have an impact 

on students’ understanding of science (Franz & Enochs, 1982; Tilgner, 1990; Tosun & 

Genc, 2015) and on their in-class activities (Richardson, 1996; cited in Cho, Chung-

Ang, Kim & Choi, 2003). It is necessary to expand those studies, identify the other 

factors that affect the student attitudes and identify the effect level of those factors. 

The number of studies is very limited related variables as secondary school 

students’ predictors of attitudes in science course that examined in a collected manner. 

There may be many factors that influence the attitudes of students in science classes but 

it is of great importance to determine which categories are more important than the 

others. The purpose of this study is to identify the factors that affect the students’ 

science attitudes based on the perceptions of the secondary school students at different 

grade levels. As the second purpose, the importance degree of the categories formed by 

these factors on the science attitudes will be identified and the answers will be sought 

for the following research questions: 

1. Is there any difference among the importance degree averages of science 

attitude predictors by gender? 

2. Is there any difference among the importance degree averages of science 

attitude predictors by grade level?  

Method 

This study utilizes the survey method from amongst the non-experimental 

research designs, which is one of the quantitative research method (Fraenkel & Wallen, 

2009, p. 12). The factors affecting secondary school students' science attitudes will be 

determined with this method in accordance with the student opinions. In addition, the 

student opinions will be utilized when identifying the importance degree of the 

categories formed by these factors. This method is used to identify the types of 

knowledge such as individuals' attitudes, beliefs and opinions (McMillan & 

Schumacher, 2006; Fraenkel & Wallen, 2009). 
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Participants 

Study sample was selected using the convenience sampling technique (Fraenkel 

& Wallen, 2009). In order to find out what factors affect the secondary school students’ 

science attitudes and which the categories of various factors are more important, the 

students were asked about this. A total of 126 secondary school students from different 

grade levels in Bartın and Düzce participated in this stage of the study. 27 of those 

students were at the 5th class, 45 of them were at the 6th class, 25 of them were at the 7th 

class and 29 of them were at the 8th class.  

After being identified students’ predictors of attitudes in science course, 503 

secondary school students that they are studying in four different schools in Bartın and 

Düzce were referred for opinions. When designating the sample, the proximity of 

individuals to the researchers and their accessibility were taken into consideration. It 

can be said that those schools are mid-level schools in the light of socio-economic 

conditions and student profiles of Bartın and Düzce provinces. Demographic 

information about of the sample size are presented in Table 1.  

 

Table 1 

Demographic Information of the Sample Size 

Grade Level Gender 

 5th 6th 7th 8th Not specified Total Females Males Not specified Total 

f 63 184 139 112 5 503 245 255 3 503 

% 12.5 36.6 27.6 22.3 1.0 100 48.7 50.7 .6 100 

 

Data Collection Tool 

Survey of Factors Affecting Students’ Science Attitudes (SFASSA). A Survey 

of Factors Affecting Students’ Science Attitudes (SFASSA) was used in order to 

identify the secondary school students’ views regarding the factors affecting their 

attitudes in science course. The survey form prepared by Tosun et al. (2015) was 

utilized when preparing the survey form for the research. The survey was applied by the 

branch (science) teachers in the classroom environment under the supervision of the 

researchers on the appropriate class hours. In this survey, the students were asked to 

carry out discussions in groups and then list the most important 10 (ten) factors that 

affected their attitudes towards the science course according to the order of importance. 

The students were asked to write down the 10 factors they identified after discussing in 

groups in the gaps by their importance order on the survey sheet. Total of 126 secondary 

school students from different grade levels in Bartın and Düzce participated in this stage 

of the study. The views of two experts working in science education were received for 

the content validity of the survey.  
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Survey to Determine the Degree of Importance of Categories Affecting 

Students’ Science Attitude (SDDICASSA). After identifying the categories that affect 

the secondary school students’ attitudes in science course, the Survey to Determine the 

Degree of Importance of Categories Affecting Students’ Science Attitude 

(SDDICASSA) was used to determine the importance of these categories. This survey 

included the six categories (Learning-Teaching Process, Teacher, Environment-Socio-

Cultural, Discipline, Student and School) that affected the students’ science attitudes. 

For the sake of example of the categories in the survey: Category 1: This category 

includes the statements about “whether the course interesting us, entertaining course 

content, whether the course helps the choice of profession, duration of the course, etc.” 

Regarding this category named as “course”, they were asked to write 1 down if this 

category affects their attitudes in the science course on the lowest level; or to write 6 

down if on the highest level and order them in comparison. By this means, they 

identified the importance degree of each category for their science attitudes. Appendix 1 

involves each category in the survey and the statements in this category. Students 

evaluated the categories included in this survey according to the extent these categories 

affected their attitude in science course by giving one (1) to the one least affecting 

categories and six (6) to the most affecting categories. The views of two experts 

working in science education were received for the content validity of the survey. The 

surveys were applied by the branch (science) teachers in the classroom environment 

under the supervision of the researchers on the appropriate class hours. 

Data Analysis 

Qualitative data was subjected to a content analysis. Content analysis is accessed 

with the new concept and themes that can describe of the data collected (Yildirim & 

Simsek, 2006, p. 228). The data obtained in the research were analyzed in five phases 

according to Yildirim and Simsek (2008):  

These are; 

I. Data were coded and entered into the Excel program. 

II. Examining the codes, codes the similarities between them (relations) are 

included in the same category. For example, codes, such as laboratory applications, 

teaching methods, course materials, are grouped under the category of learning-teaching 

process. 

III. Editing code and themes: Codes and categories are arranged to interpret 

the data as a whole.  

IV. Codes and categories that make up the data were compared by two 

researchers and similarities and differences of codes and categories were examined. 

Comparison of the points given by two or more evaluators is considered the reliability 

among the evaluators (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012, p.158).  

V. Findings were reviewed to make sense of the data and demonstrate some 

results.  
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Codes derived from the unrefined data have been categorized the title of 

Learning-Teaching Process, Teacher, Environment-Socio-Cultural, Discipline, Student 

and School. Also a frequency value of each code has been removed and evaluations are 

made. Data obtained by SDDICASSA were analyzed using SPSS 18 package program. 

Descriptive analysis was used, and the mean and standard deviation values were 

calculated. Since the data did not exhibit a normal distribution, Mann-Whitney U test 

and Kruskal-Wallis test were performed. 

Results 

Factors affect the secondary school students’ science attitudes are determined in 

accordance with students’ opinions. Students’ opinions were analyzed by content 

analysis. Discipline, Teacher, Environment-Socio-Cultural, Learning-Teaching Process, 

Student and School categories derived from the code were created.  

The most important factor of 10 that affect the secondary school students’ 

science attitudes can be listed as follows: teaching methods (f=44), course materials 

(f=37), physical hardware of the school (f=26), whether the course is interesting (f=24), 

rules we have to obey in the class (f=20), laboratory applications (f=18), behaviors of 

our friends (f=17), grading system of the course (f=16), listening the course carefully 

(f=12) and teacher’s physical-emotional-psychomotor behaviors (f=12). Other factors 

are presented in Table 2.  

When Table 2 is examined, the distribution of the factors affecting the secondary 

school students’ science attitudes were analyzed by categorized. Frequency distribution 

is as follows: Learning-Teaching Process (f=130), Teacher (f=61), Environment-Socio-

Cultural (f=50), Discipline (f=49), Student (f=28) and School (f=27). The following is 

the frequency distribution according to the categorization of the first 10 factors affecting 

secondary school students' science attitudes according to their opinions: learning-

teaching process (f=4), environmental/socio-cultural (f=2), course (f=1), teacher (f=1), 

student (f=1), and school (f=1). The study results put forth that the majority of 

secondary school students think that the most important factor affecting their attitudes in 

science course is the Learning-Teaching Process.  
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Table 2 

Codes and Categories Affecting the Student Attitudes in Science Course 

Categories Codes f Categories Codes f 

 

 

 

 

Discipline 

Whether the course is 

interesting 

24  

 

 

Learning-

Teaching 

Process 

Laboratory 

applications 

18 

Course content 5 Teaching methods 44 

Course shapes the choice of 

profession 

6 Course materials 37 

Course duration 11 Grading system of the 

course 

16 

Other 3 Penalty-awards in 

learning-teaching 

process 

8 

  Other 7 

 Total 49  Total 130 

 

 

 

Teacher 

Teacher’s pedagogic 

knowledge  

11  

 

 

Student 

Listening the course 

carefully  

12 

Teacher’s physical-

emotional-psychomotor 

behaviors  

12 Making repetitions 3 

Liking the teacher 5 Studying 

systematically 

3 

Other 33 Participating to the 

course 

3 

  Other 7 

 Total 61  Total 28 

 

Environment-

Socio-Cultural 

Rules we have to obey in the 

class  

20  

School 

Physical hardware of 

the school  

26 

Behaviors of our friends  17 Other 1 

Other 13   

 Total 50  Total 27 

 

After the determination of secondary school students’ predictors of attitudes in 

science course, data were collected from different and larger sample to determine the 

significance of this category. 503 secondary school students were asked to list the 

categories affecting their attitudes in science course in an order of importance. Table 3 

was formed in line with the data obtained.  
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Table 3 

Findings of the Survey to Determine the Degree of Importance of Categories Affecting 

Students’ Science Attitudes (n=503) 

Categories Mean SD Highest (f) % 

Discipline (F1) 4.23 1.65 157 31.2 

Teacher (F2) 4.46 1.49 149 29.6 

Learning-Teaching Process (F3) 3.75 1.56 76 15.1 

Environment-Socio-Cultural (F4) 2.62 1.31 13 2.5 

School (F5) 2.49 1.52 34 6.7 

Student (F6) 3.43 1.65 76 15.1 

 

When Table 3 is examined, it is seen that, in a survey where the students 

evaluated using 6 points, the highest mean was the teacher ( x =4.46) as the category 

most affecting their attitudes in science course. The category least affecting their 

attitudes in science course was school ( x =2.49). On the other hand, when it is examined 

to what extent the mentioned categories affect the students’ science attitudes (while 

identifying the extent of affecting, it is identified how many of 503 participating 

students saw the relevant category as the category most affecting their attitude in 

science course), it was seen that, the category of discipline has the highest level of 

impact on the students’ science attitudes (31.2%). This is followed by the category of 

teacher. The category least affecting is found to be (2.5%) the environment-socio-

cultural.  

In the research, first, the factors affecting secondary school students' science 

attitudes were identified; later, the importance degree of the categories formed by those 

factors for the science attitudes was determined, which is another purpose of the 

research. Next, the answer was sought for the question “Is there any difference among 

the importance degree averages of science attitude predictors by gender?” Since the data 

did not exhibit a normal distribution, non-parametrical Mann-Whitney U test was 

conducted in order to determine the significance level of the average of the difference or 

not in this category by gender (See Table 4).  
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Table 4 

Results of Mann-Whitney U test 

Categories Group N Mean Order 

mean 

Order Total U p 

Discipline (F1) Females 245 4.26 253.11 62011.00 30599.000 .685 

Males 255 4.20 248.00 63239.00 

Teacher (F2) Females 245 4.53 253.15 62021.50 
30588.500 .678 

Males 255 4.40 247.95 63228.50 

Learning-

Teaching Process 

(F3) 

Females 245 3.81 255.00 62474.00 

30136.000 .488 
Males 255 3.70 246.18 62776.00 

Environment-

Socio-Cultural 

(F4) 

Females 245 2.60 249.84 61210.00 

31075.000 .918 
Males 255 2.63 251.14 64040.00 

School (F5) Females 245 2.41 243.80 59731.00 
29596.000 .294 

Males 255 2.58 256.94 65519.00 

Student (F6) Females 245 3.39 246.43 60375.00 
30240.000 .531 

Males 255 3.47 254.41 64875.00 

  

When Table 4 is examined it is seen that, according to the results of the Mann-

Whitney U Test, which was conducted to identify whether there was a significant 

difference between the average of the degree of importance of category (discipline, 

teacher, learning-teaching process, environment-socio-cultural, school and student) that 

affecting the male and female students’ science attitude, there was no statistically 

significant difference. 

After having determined the importance degree of the categories formed by the 

factors affecting science attitudes, the answers were sought for the question “Is there 

any difference among the importance degree averages of science attitude predictors by 

grade levels?” Since the data did not exhibit a normal distribution, non-parametrical 

Kruskal-Wallis test was conducted in order to determine the significance level of the 

average of the difference or not in this category by class level (See Table 5). 
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Table 5 

Results of Kruskal-Wallis test 

Categories Class 

level 

N Mean Order 

mean 

sd  p Significant 

difference 

Discipline (F1) 5. class 63 4.01 226.23 3 8.054 .045 5-6 (p=.032) 

6-7 (p=.014) 

 

6. class 184 4.47 270.15 

7. class 139 4.02 231.34 

8. class 112 4.25 251.20 

Total 498   

Teacher (F2) 5. class 63 4.80 292.98 

3 12.450 .006 

5-6 (p=.020) 

5-8 (p=.002) 

6-8 (p=.032) 

7-8 (p=.038) 

6. class 184 4.54 249.69 

7. class 139 4.48 255.67 

8. class 112 4.09 217.08 

Total 498   

Learning-Teaching 

Process (F3) 

5. class 63 3.63 242.99 

3 1.718 .633  

6. class 184 3.86 258.89 

7. class 139 3.76 249.49 

8. class 112 3.66 237.75 

Total 498   

Environment-

Socio-Cultural (F4) 

5. class 63 2.82 270.75 

3 4.705 .195  

6. class 184 2.47 233.04 

7. class 139 2.64 253.35 

8. class 112 2.73 259.82 

Total 498   

School (F5) 5. class 63 2.36 245.77 

3 6.076 .108  

6. class 184 2.34 236.89 

7. class 139 2.76 273.76 

8. class 112 2.44 242.21 

Total 498   

Student (F6) 5. class 63 3.31 240.09 

3 7.525 .057  

6. class 184 3.33 241.38 

7. class 139 3.31 238.49 

8. class 112 3.81 281.79 

Total 498   
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When Table 5 is examined it is seen that, while there was a significant 

difference between the average of the degree of importance of discipline and teacher 

category according to grade level, there was no statistically significant difference 

between the average of the degree of importance of learning-teaching process, 

environment-socio-cultural, school and student category according to grade level. While 

the Kruskal-Wallis Test put forth whether there was a significant difference between the 

compared means, it does not give information on the size of this difference. Since the 

Kruskal-Wallis Test does not include multiple comparisons option, a comparison was 

made with the Mann-Whitney U Test for the possible couples of all class levels in order 

to identify whether there was a significant difference between any class levels.  

When Table 5 is examined, according to average of the degree of importance of 

discipline category, between the 5th and 6th classes and, the 6th and 7th classes and there 

was a significant difference in favor of the 6th classes. On the other hand, according to 

average of the degree of importance of teacher category, between the 5th and 6th classes 

there was a significant difference in favor of the 5th classes. Besides, according to 

average of the degree of importance of teacher category, between the 8th classes and 5th 

classes, 6th classes and 7th classes there was a significant difference in against of the 8th 

classes. 

Discussion and Conclusions  

Factors affect the secondary school students’ science attitudes are determined in 

accordance with students’ opinions. Discipline, Teacher, Environment-Socio-Cultural, 

Learning-Teaching Process, Student and School were found as categories affecting the 

students’ science attitude. George (2000) states that students’ science attitudes are 

affected by their parents, their peer groups, schools, and other social factors. In their 

literature review, Osborne et al. (2003) classify the factors affecting the students’ 

science attitudes as; gender, personal characteristics, teacher, curriculum change, and 

the difficulty to perceive science.  

According to the results of the study, teacher is the most important category 

affecting the students’ science attitudes. In their study, Sen and Koca-Ozgun (2005) 

state that the level of understanding the course and teacher are the leading factors for the 

students to develop a positive attitude towards and the science course. Altinok (2004) 

found that students’ perception of the teacher’s attitude towards the science education 

had an impact on students’ science attitudes and their motivation for success. Morell 

and Lederman, (1998) and Palmer (2001) state that the teachers’ science attitudes and 

science teaching affect the students’ science attitudes. If the teachers do not like the 

course and if they reflect this emotion to their students, it can create negativity in 

students, as well. In addition, the teachers that have a negative attitude towards science 

education can keep the lecture time short during the course (Palmer, 2001), and thus 

they can negatively affect the students’ science attitudes and their success. 

In this study, there was no statistically significant difference between the 

average of the degree of importance of category (discipline, teacher, learning-teaching 
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process, environment-socio-cultural, school and student) that affecting the male and 

female students’ science attitudes. On the other hand, there was a significant difference 

between the average of the degree of importance of discipline and teacher category 

according to grade level. According to average of the degree of importance of discipline 

category, between the 5th and 6th classes and, the 6th and 7th classes and there was a 

significant difference in favor of the 6th classes. On the other hand, according to average 

of the degree of importance of teacher category, between the 5th and 6th classes there 

was a significant difference in favor of the 5th classes. Besides, according to average of 

the degree of importance of teacher category, between the 8th classes and 5th classes, 6th 

classes and 7th classes there was a significant difference in against of the 8th classes. The 

status of the teacher becomes negligible when class level increases. There were no 

studies in the literature which show that the status of the teacher becomes negligible 

when class level increases. Similarly Kozcu-Cakir, Senler and Gocmen-Taskin (2007) 

stated that socio-economic status of students' families affect attitudes toward science 

course. And, Osborne, Simon and Collins (2003) have determined that course teachers, 

the influence of families, the classroom environment and science achievement affected 

the attitude towards science course. 

Implications 

Since the student opinions on the factors affecting secondary school students' 

science attitudes are the prominent element in the research results, it is necessary to 

increase the academic counseling activities on the subject. In the light of the fact that the 

category of teacher, which is the most important predictors of secondary school 

students' science attitudes, lost importance from the fifth-grade students to the eighth-

grade students, it is necessary to give weight to the elements which will enable science 

teachers to play an efficient role in the next grade levels. On the other hand, regarding 

the category of course, which are important predictors of secondary school students' 

science attitudes, the science course needs to be redesigned in terms of being attractive, 

entertaining, supportive of choice of profession, and the duration of the course.  

The predictors of science attitudes were identified in accordance only with the 

opinions of secondary school students in the research. Limited number of students was 

asked for opinions at this point. It is possible to scale of the predictors of secondary 

school students' science attitudes is improved with the data to be obtained from groups 

of broad participation. Furthermore, the predictors of high school and university 

students' science attitudes can be identified, too, and comparisons can be made between 

science attitudes by students' educational levels. Similarly, scales can be developed 

under the name of predictors of high school and university students' science attitudes. 

The developed scales can be used for determining the effect rate of factors affecting 

students' science attitudes.  
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ÖZ: Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin fen tutumlarını etkileyen faktörleri belirleyip, bu faktörlerden 

oluşan kategorilerin önemlilik derecesini tespit etmektir. Bu araştırmada nicel araştırma türlerinden deneysel olmayan 

araştırma desenlerinden tarama araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2014-15 eğitim-öğretim 

yılında Bartın ve Düzce illerindeki 4 farklı ortaokulda öğrenim görmekte olan 503 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler 

“Fen Tutumlarını Etkileyen Faktörler Anketi” ve “Fen Tutumlarını Etkileyen Kategorilerin Önemlilik Derecesini 

Belirleme Anketi” ile toplanmıştır. Nitel veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Nicel verilerin analizinde betimsel 

analizden faydalanarak ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin 

fen bilimleri dersine karşı tutumlarını etkileyen en önemli kategorilerin başında öğretmen kategorisi geldiği 

belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Fen tutumlarının belirleyicileri, fen tutumu, ortaokul öğrencileri. 

 

Uzun Özet 

Tutum herhangi bir bireye, yere, olaya ya da fikre karşı olumlu ya da olumsuz tepki 

verme eğilimi olarak tanımlanabilir (Simpson, Koballa, Oliver & Crawley, 1994). 

Tutumların olumlu ya da olumsuz olması öğrenme sürecini etkiler. Ayrıca, öğrencilerin 

gelecek yaşantılarına yön vermesine yardımcı olur (Seferoglu, 2004). Hendrickson 

(1997)’ye göre ise tutum, öğrenci başarısını tahmin etmede kullanılabilecek en iyi 

kestiricidir. 

 

Araştırmanın Amacı: Öğrencilerin fen tutumlarını etkileyen birçok faktör olabilir fakat 

bunlardan hangilerinin daha önemli olduğu önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, 

öğrencilerin fen tutumlarını etkileyen faktörleri farklı sınıf düzeyindeki ortaokul 

öğrencilerinin algılarına dayalı olarak belirlemek ve bu faktörlerden oluşan kategorilerin 

önemlilik derecelerini tespit etmektir. 

 

Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma türlerinden deneysel olmayan araştırma 

desenlerinden tarama araştırma yöntemi (Fraenkel  & Wallen 2009, s.12) kullanılmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin, fen tutumlarını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerden de 

hangilerinin daha önemli olduğunu belirlemek amacıyla bu konudaki görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırmanın bu aşamasına Bartın ve Düzce illerindeki farklı sınıf 

düzeyindeki toplam 126 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Bu öğrencilerden 27’si beşinci 

sınıf, 45’i altıncı sınıf, 25’i yedinci sınıf ve 29’u ise sekizinci sınıf öğrencisidir. Fen 

tutumlarının belirleyicileri tespit edildikten sonra bu faktörlerin oluşturduğu 

                                                
*
 Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, ctosun@bartin.edu.tr 

** Sorumlu Yazar: Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, muratgenc77@gmail.com 

 



Secondary School Students’ Predictors of Attitudes… 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 497-514 
 

509 

kategorilerin önemlilik derecesini belirlemek için Bartın ve Düzce illerindeki 4 farklı 

okuldaki 503 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Nitel veriler içerik analizine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizinde, toplanan verileri açıklayabilecek yeni kavram ve 

temalara ulaşılır (Yıldırım & Şimşek, 2006; s. 228). Nicel verilere ise betimsel analiz 

yapılarak ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca verilerin normal 

dağılım göstermemesinden dolayı non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testinden 

ve Kruskal Wallis testinden de faydalanılmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Fen Tutumlarını Etkileyen Faktörler Anketi. Fen Tutumlarını Etkileyen Faktörler 

Anketi adında bir anket kullanılarak ortaokul öğrencilerinin fen tutumları üzerine etki 

eden faktörler hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu anket ile 

öğrencilerden gruplar halinde tartıştıktan sonra fen tutumlarına etki eden en önemli 10 

(on) faktörü önem sırasına göre sıralamaları istenmiştir. Araştırmanın bu aşamasına 

Bartın ve Düzce illerindeki farklı sınıf düzeyindeki toplam 126 ortaokul öğrencisi 

katılmıştır. Anketin geçerlik çalışması için fen eğitimi alanında çalışan iki uzmanın 

görüşleri alınmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler ham veri kodları olarak ele alınıp 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kodlardan Öğrenme-Öğretme Süreci, Öğretmen, 

Çevre-Sosyo-Kültürel, Ders, Öğrenci ve Okul başlıkları halinde kategoriler elde 

edilmiştir. Ayrıca, her bir koda ait frekans değerleri çıkarılarak değerlendirmeler 

yapılmıştır.  

Fen Tutumlarını Etkileyen Kategorilerin Önemlilik Derecesini Belirleme Anketi. 

Ortaokul öğrencilerinin fen derslerine karşı tutumlarını etkileyen faktörler belirlendikten 

sonra bu faktörlerin oluşturduğu kategorilerin önemlilik derecesini belirlemek için Fen 

Tutumlarını Etkileyen Kategorilerin Önemlilik Derecesini Belirleme Anketinden 

faydalanılmıştır. Bu anket de ortaokul öğrencilerinin fen derslerine karşı tutumlarını 

etkileyen altı kategori (öğrenme-öğretme süreci, öğretmen, çevre-sosyo-kültürel, ders, 

öğrenci ve okul) yer almaktadır. 503 öğrenci tarafından fen tutumlarını etkileyen 

faktörlerin oluşturduğu kategorilerin önemlilik derecesini en az önemsedikleri kategori 

için 1 (bir), en çok önemsedikleri kategori için 6 (altı) sınırlarında değerlendirmeleri 

istenmiştir.  

Sonuç ve Tartışma: Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin fen bilimleri dersine karşı 

tutumlarını etkileyen en önemli faktörlerin başında öğretmen faktörü geldiği 

belirlenmiştir. Şen ve Koca-Özgün (2005) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin fen 

derslerine ilişkin olumlu tutum geliştirme nedenlerinin başında dersin anlaşılma durumu 

ve öğretmen etkeni olduğu ifade edilmektedir. Altınok (2004) tarafından ise öğretmenin 

fen öğretimine yönelik tutumunun, öğrenci tarafından algılanması durumuna göre, 

öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumları ve başarıya karşı motive olma 

durumlarının etkilendiği tespit edilmiştir. Morell ve Lederman (1998) ve Palmer (2001) 

öğretmenlerin fen bilimleri dersine ve fen bilimleri öğretimine yönelik tutumlarının 

öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumlarını etkilediğini ifade etmektedirler. 
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Öğretmenlerin bu dersten hoşlanmamaları ve bu duygularını öğrencilere yansıtmaları 

durumu da öğrenciler de olumsuzluğa neden olabilir. Ayrıca, fen öğretimine yönelik 

olumsuz tutuma sahip öğretmenler ders içinde öğretime ayırdıkları süreyi kısa tutarak 

(Palmer, 2001) öğrencilerin fen derslerine ilişkin tutumları ve başarılarını olumsuz 

etkileyebilirler. 

Bu çalışmada öğrencilerin fen derslerine karşı tutumlarını etkileyen kategorilerin (ders, 

öğretmen, öğrenme-öğretme süreci, çevre-sosyo-kültürel, okul ve öğrenci) önemlilik 

derecelerinin ortalamaları arasında cinsiyete göre kızlar ve erkekler arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Diğer taraftan öğrencilerin fen derslerine 

karşı tutumlarını etkileyen kategorilerden ders ve öğretmen kategorilerinin önemlilik 

derecelerinin ortalamaları arasında sınıf düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılığın ders kategorisinde 5. sınıflar ile 6. sınıflar 

arasında ve 6. sınıflar ile 7. sınıflar arasında olduğu görülmektedir. Öğretmen 

kategorisinde ise 5. sınıflar ile 6. sınıflar arasında ve 5. 6. ve 7. sınıflar ile 8. sınıflar 

arasında olduğu belirlenmiştir. 5. sınıflardan 8. sınıflara doğru sınıf düzeyi artıkça 

öğretmen kategorisinin önem derecesinin ortalamasının düştüğü belirlenmiştir. Bu 

durum ortaokul öğrencilerinin fen tutumlarının en önemli belirleyicisi olarak ifade 

ettikleri öğretmen kategorisinin sınıf düzeyi ilerledikçe önemsenme durumunun 

azaldığını göstermektedir. Alan yazın çalışmalarında ortaokul öğrencilerinin fen 

tutumlarının belirleyicilerinden öğretmen kategorisinin sınıf düzeyi ilerledikçe 

önemsenme durumunun azaldığı/arttığı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Kozcu-Çakır, Şenler ve Göçmen-Taşkın (2007) ailenin sosyo-ekonomik durumunun 

öğrencilerin fen tutumunu etkilediğini ifade etmektedirler. Ayrıca Osborne, Simon ve 

Collins (2003) tarafından son yirmi yılda fene yönelik tutum ve uygulamalara ilişkin 

alanyazını incelemeleriyle ilgili çalışmalarının sonucunda fene yönelik tutumun; dersin 

öğretmeni, akranların ve ailelerin etkisi, sınıf ortamı ve fende başarı gibi faktörlerden 

etkilendiğini belirlemişlerdir. 
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Appendix-1 

Survey to Determine the Degree of Importance of Categories Affecting Students’ Science 

Attitude 

  Give 1 point to 

the least effective, 

Give 6 points to 

the most 

effective to rank 

the factors. 

Category 1 Whether the course interesting us, entertaining course 

content, whether the course helps the choice of 

profession, duration of the course, etc. 

 

Category 2 Teacher's approach towards us, teacher's behaviors 

during the class, whether we like our teacher, etc. 

 

Category 3 Laboratory applications, different activities and 

applications performed by teacher in the class, materials 

used in the class, grade mark (evaluation) system of the 

course, punishment-award during the learning-teaching 

process, etc. 

 

Category 4 Rules to be followed in the classroom, in-class 

behaviors exhibited by our friends, etc. 

 

Category 5 Physical equipment and conditions of our school and 

classroom. 

 

Category 6 Whether we pay attention to the course, repeat it, study 

in a programmed way, participate in the course, etc. 
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ABSTRACT: This study aimed to investigate the relationship between fathers and their children at preschool level 

from low socioeconomic status according to some variables. The population of the study included the fathers of 

preschoolers attending to child care centers in Afyonkarahisar, all of which were affiliated to Ministry of National 

Education. However, 245 fathers whose children were attending to one of the child care centers in Afyonkarahisar 

during the 2012-2013 academic year, were included in the study group. As a data collection instrument, “Children – 

Parent Relationship Scale” was used. While analyzing the data, as a result of Kolmogorov-Smirnov (K-S) normality 

test, Mann Whitney U Test for comparing two groups and Kruskal Wallis H Test for the comparison of more than 

two groups were used. The findings showed that the child’s gender and number of children in the family affected 

father-child relationship whereas birth order and father’s level of education did not. 

Keywords: Early childhood education, father child relationship, low socioeconomic status 

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: Today, socioeconomic and cultural factors have been 

changed due to the widespread nuclear family type and thereby the altered roles and 

responsibilities among the parents. Fathers have started to take a more active and 

indispensable role in the upbringing and education of the child (Tezel Şahin, 2003; 

Kuzucu, 2011). The relationship between the child and the father starts at infancy and at 

preschool level this relationship moves on with many activities such as miming, 

humorous and physical games, role-modeling, chatting about the outer social world, etc. 

all of which enhance the quality of the relationship (Bee & Boyd, 2009; Berk, 2013). 

Studies have shown that a strong interaction between the child and the father has 

positive effects on self-concept, the child’s prosocial behaviors and peer relationships 

(Marsiglio, Amato, Day, & Lamb, 2000; Thomas, Krampe, & Newton, 2008). The 

relationship between the child and the father can be affected by many factors such as 

number of children in the family, child’s gender and personal characteristics, 
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socioeconomic status and cultural heritage of the family (Tezel Şahin & Özyürek, 2008; 

Bee & Boyd, 2009; Sezer, 2010). In the light of these findings, in this study it was 

aimed to investigate the relationship between the fathers and their children at preschool 

level from low socioeconomic status according to some demographical variables which 

are as follows: child’s gender, birth order, number of children in the family, father’s 

educational level. 

 

Method: The population of the study included the fathers of preschoolers attending to 

child care centers in Afyonkarahisar all of which were affiliated to Ministry of National 

Education. Criterion sampling method which is one of the purposive sampling method 

was used in the study. The criteria were that the fathers were 25-30 years old and from 

low socioeconomic status families which were determined by the provincial directorate 

of national education. According to these basic criteria, 245 fathers whose children were 

attending to one of the preschool centers in Afyonkarahisar – Turkey during 2012-2013 

academic year were included in the study group. The participation was voluntary and 

necessary consent form for the participation of children were obtained from the parents. 

According to the demographical findings, it was found out that 48% of the children 

were female, 51.4% were male; 51.8% were the only child, 23.3% middle child, 24.9% 

were the last child. Of the fathers, 50.2% were graduates of elementary schools whereas 

34.3% were high school and 15.5% had bachelor’s degree.  According to the profession 

of fathers, 50.6% were workers, 18.4% were civil servants, and 31% were self-

employed. 

To collect data, general information form which was developed by the researchers and 

inquiring gender, number of siblings, parents’ educational level and profession together 

with Child Parent Relationship Scale-CPRS were used.  The original draft of Child 

Parent Relationship Scale-CPRS was initially developed by Pianta (1992) in order to 

investigate mother-child relationship. This scale, then, was adapted to Turkish by 

Akgün and Yeşilyaprak (2010) after validity and reliability analysis for 4-6 year old 

children. The Turkish version consists of 24 items with 5 point Likert scale from (1) 

Definitely inappropriate to (5) Definitely appropriate. In the scale, there are items 

implying both positive and negative attitudes which were reversed while scoring. High 

scores refer to a negative relationship whereas low scores from the scale refer to 

positive relationship. The maximum score is 120 while the minimum score that can be 

obtained is 24.  

Since only mothers were included in the sample of Akgün and Yeşilyaprak’s (2010) 

adaptation study and the sample of this study was intended to include fathers, internal 

consistency coefficients (Cronbach alpha) were re-calculated. After the analysis carried 

out, internal consistency coefficients were found as .71 for conflict dimension, .78 for 

positive relationship dimension and .78 total. 

In order to determine whether the fathers’ scores from Child Parent Relationship Scale-

CPRS showed normal distribution, Kolmogorov-Smirnov (K-S) normality test was 

used. According to results, Mann Whitney U test was used for two group comparison 
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with no normal distribution and Kruskal Wallis H test with Bonferoni correction was 

preferred for more than two groups with variables showing no normal distribution. The 

significance level was set as .05 which meant that p<.05 showed a significant 

difference.  

 

Results: There was no statistically significant difference between the fathers’ scores  

from the conflict dimension subtest (U=7213.5, p>.05) of Child Parent Relationship 

Scale-CPRS and their total score (U=6869.5, p>.05) according to children’s gender 

whereas a significant difference was found out for positive relationship sub-test 

(U=6359.5, p<.05). Again, no statistically significant difference was found among the 

father’s scores from conflict dimension subtest (X2=0.491, p>.05) of Child Parent 

Relationship Scale-CPRS, positive relationship dimension sub-test (X2=1.51, p>.05) 

and their total scores (X2=0.521, p>.05) according to the children’s birth order. Among 

the fathers’ scores from conflict dimension subtest (X2=7.6, p<.05) of Child Parent 

Relationship Scale-CPRS according to number of siblings was significant; however, 

between the scores from positive relationship dimension sub-test (X2=0.237, p>.05) and 

their total scores (X2=5, p>.05) was not significant. Again, there was no significant 

difference among the fathers’ scores from conflict dimension subtest (X2=2.69, p>.05) 

of Child Parent Relationship Scale-CPRS according to the fathers’ educational level, the 

scores from positive relationship dimension sub-test (X2=0.015, p>.05) and their total 

scores (X2=2.1, p>.05). 

 

Discussion and Conclusion: There are studies in the literature supporting the findings 

of this study. Ünüvar (2008) suggested that fathers having daughters were found out to 

spend more quality time compared to the fathers of sons. Driscoll and Pianta (2011), 

similarly, reported that fathers have more intimate relationship with their daughters 

compared to their sons. In a study, which investigated the birth order variable, it was 

found out that parental attitude of parents having 5-6-year-old children is independent of 

the child’s birth order (Tezel Şahin & Özyürek, 2008). On the other hand, Poyraz 

(2007) put forward that sense of paternity became negatively affected as the number of 

children increased while Seçer, Çeliköz and Yaşa (2007) reported that fathers’ interest 

scores towards paternity especially after the second child. Veenhoven and Verkuyten 

(1989) suggested that the single child felt lonely and disadvantaged in terms of 

opportunities for the development of social skills since single child families were more 

interfering and protective towards their child (as cited in Avşar, 2013). The results of 

the aforementioned study are parallel with the findings of this study. 
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Çocuğu Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 

Babaların Çocukları ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi* 
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ÖZ: Araştırma, çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden alt sosyoekonomik düzeydeki babaların çocukları 

ile olan ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, 

Afyonkarahisar il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

çocukların babaları oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubuna, çocuğu 2012-2013 eğitim öğretim yılında İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 245 baba dahil edilmiştir. Araştırmada veri 

toplama aracı olarak, çocuklar ve aileleri ile ilgili bilgi almak amacıyla Genel Bilgi Formu ve babaların çocukları ile 

ilişki düzeylerini belirlemek amacıyla Pianta (1992) tarafından geliştirilen ve Akgün ve Yeşilyaprak (2010) 

tarafından uyarlanan "Çocuk Anababa İlişki Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Kolmogorov-

Smirnov (K-S) normallik testi sonucunda, gruplar arası farklılık incelenirken ikili gruplarda Mann Whitney U Testi, 

ikiden fazla gruplarda ise Bonferroni düzeltmeli Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; 

çocuğun cinsiyeti ile ailedeki çocuk sayısı değişkenleri baba çocuk ilişkisini etkilediği, doğum sırası ile babanın 

öğrenim durumu değişkenlerinin ise etkili olmadığı bulunmuştur.   

Anahtar kelimeler: Okul öncesi eğitim, baba çocuk ilişkisi, alt sosyoekonomik düzey 

Giriş 

Çocukların yakın çevresini oluşturan ebeveynlerin, fizyolojik, ekonomik ve 

sosyal yönden çocuğa etkisi olduğu, ebeveynlerin beklentilerinin, çocuk yetiştirme 

tutumlarının ve çocukla iletişimlerinin de çocukların gelişiminde büyük önemi olduğu 

bilinmektedir. Bebekler, dünyaya geldikleri andan itibaren rahatlatılma, korunma ve 

yatıştırılma gereksinimlerine duyarlılık gösteren ve araştırmada bulunmalarını 

destekleyen ebeveyne karşı güçlü duygusal bağlar kurma eğilimindedir (Bee & Boyd, 

2009; Berk, 2013). Ebeveyn ile bebek arasında doğumla başlayan bu ilişki, yakınlığın 

devam etmesini sağlayan iç içe geçmiş içgüdüsel davranışlar örüntüsüne ve ebeveyn ile 

bebeğin birbirleriyle uyumlu olmasına bağlı olarak gelişim göstermektedir (Bee & 

Boyd, 2009).  

Alan yazında çoğunlukla anne ile bebek arasındaki ilişki üzerinde durulmuş 

olunsa da günümüzde artık bu durum sosyoekonomik ve kültürel etkenler, çekirdek aile 

yapısının yaygınlaşması ve bireylere düşen görev ile sorumlulukların değişmesi 

nedeniyle farklılaşmıştır. Çocuğun gelişimi ve eğitiminde aktif bir rol almaya başlayan 

“baba” bu ilişkinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir (Tezel Şahin, 2003; 

Kuzucu, 2011). Babanın bebeğe karşı duyarlı bakımı, onunla konuşması, oyunlar 

oynaması ve iletişimi bebek ile baba arasında başarılı bir ilişkinin kurulmasını 
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sağlamaktadır (Amato, 1994; Berk, 2013). Bebeğin bakımı ile başlayan baba ve bebek 

arasındaki ilişki, okul öncesi dönem süresince babaların çocuklarıyla birlikte çeşitli 

taklit, mizahi ve fiziksel oyunlar oynaması, olumlu davranış becerilerini taklit etmesi, 

sosyal dünya hakkında öğrendikleri ile ilgili sohbet etmesi gibi etkinliklerle devam 

etmekte ve bu etkinlikler baba ile çocuk arasında sağlıklı bir ilişkinin gelişmesini 

desteklemektedir (Bee & Boyd, 2009; Berk, 2013).  

Babaların çocukları ile birlikte etkili zaman geçirerek çocuklarını bağımsız 

davranmaya teşvik etmesi, sosyal etkileşime sokması ve çocuklarına zengin uyarıcılar 

sunması çocukların bilişsel, dil, sosyal ve duygusal alandaki gelişimini 

desteklemektedir. Araştırmalar, baba ile çocuk arasındaki doğru etkileşimin çocukların 

akademik başarısını, olumlu benlik algısını, prososyal davranışlar geliştirmesini ve 

sağlıklı akran ilişkileri kurmasını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır 

(Marsiglio, Amato, Day & Lamb, 2000; Thomas, Krampe & Newton, 2008). Okul 

öncesi dönemde baba ile çocuk arasındaki olumlu ve güvenli ilişkinin; Browne & Rife 

(1991) çocuğun okulda daha az problem davranış göstermesine; Grossman ve diğerleri 

(2002) çocuğun uzun vadede güvenli ilişkiler kurmasına; Paquette ve diğerleri (2003) 

çocukların akranlarına karşı fiziksel olarak gösterdiği agresif davranışların azalmasına; 

Koç (2000), Barber & Erickson (2001) ergenlik döneminde çocukların sosyal 

girişkenliğine ve sosyal alandaki becerilerine olumlu yönde etkisi olduğunu tespit 

etmişlerdir. Ayrıca yine okul öncesi dönemde baba ile çocuk arasındaki sıcak ve güvenli 

ilişkinin; Lamb (2010) çocuğun duygusal ve bilişsel gelişimine, Pianta (1997-1999), 

Taris ve Bok (1996) akademik başarısına ve Wood (2007) öğrenmeye karşı daha istekli 

olmasına etkisi olduğunu belirlemişlerdir.   

Baba ve çocuk arasındaki “belirli bir geçmişe ve hafızaya sahip olan; 

gözlenebilir davranışlardan çok bireylerin birbirleri ile etkileşimi, beklentileri, inançları, 

düşünceleri ve birbirlerini etkileme düzeyleri” olarak tanımlanan “ilişki” (Pianta, 1997) 

ailedeki çocuk sayısı, çocuğun cinsiyeti, ailenin sosyoekonomik durumu ve kültürel 

özellikler gibi pek çok durumdan etkilenmektedir (Tezel Şahin ve Özyürek, 2008; Bee 

& Boyd, 2009; Sezer, 2010). Bu durum, baba ve çocuk arasındaki ilişkiyi etkileyen 

etkenlere yönelik araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir. Alan yazındaki baba-çocuk 

ilişkisi, babanın çocuğun eğitimine katılımının, babaların babalık rolü algısının 

demografik değişkenler açısından incelendiği çalışmalara bakıldığında, demografik 

değişkenler açısından farklı bulgular elde edildiği görülmektedir. Örnek olarak; cinsiyet 

ve çocuk sayısı değişkenleri açısından incelendiğinde, bazı çalışmalarda çocuğun 

cinsiyetinin baba-çocuk ilişkisini, baba katılımını, babalık algısını etkilediğine ilişkin 

bulgular (Harris & Morgan, 1991; McBride, Schoppe & Rane, 2002; Ünüvar, 2008); 

bazı araştırmalarda ise etkilemediğine ilişkin bulgular mevcuttur (Coley & Morris 2002; 

Poyraz, 2007; Paulson, Dauber & Leiferman, 2010; Sımsıkı ve Şendil, 2014). Aynı 

şekilde ailedeki çocuk sayısının fazla olmasının, baba çocuk ilişkisini, baba katılımını, 

babalık algısını olumsuz yönde etkilediğine ilişkin bulgular (Paquette, Bolte, Turcotte, 

Dubeau & Bouchard, 2000; Özyürek ve Tezel Şahin, 2005; Seçer, Çeliköz ve Yaşa, 

2007) mevcutken, çocuk sayısının fazla olmasının baba çocuk ilişkisini, baba katılımını, 
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babalık algısını olumlu yönde etkilediğine ilişkin bulgular da vardır (Ishii-Kuntz, 

Makino, Kato & Tsuchiya, 2004; Hamamcı, 2005). Bu noktadan hareketle araştırmada, 

çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden alt sosyoekonomik düzeydeki 

babaların çocukları ile olan ilişkisinin bazı demografik değişkenlere (çocukların 

cinsiyeti, doğum sırası, evdeki çocuk sayısı, babanın öğrenim durumu) göre incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, Afyonkarahisar il merkezinde Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babaları 

oluşturmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, zengin bilgiye sahip olduğu düşünülen durumların 

derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir. Araştırmacı seçilen durumlar 

bağlamında doğa ve toplum olaylarını ya da olgularını anlamaya ve bunlar arasındaki 

ilişkileri keşfedip açıklamaya çalışır. Ölçüt örnekleme kullanılan araştırmalarda da 

gözlem birimleri belirli niteliklere sahip kişiler, olaylar ya da durumlardan oluşabilir. 

Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü (temel nitelikleri) karşılayan birimler 

örnekleme alınırlar (Büyüköztürk, Kılıç, Akgün, Kardeniz ve Demirel, 2009). 

Bu araştırmaya katılacak babaların seçiminde, çocuğu alt sosyoekonomik 

düzeydeki okullara bağlı (İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği liste 

doğrultusunda) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve 25-30 yaş aralığındaki 

babalar olması temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu temel ölçütler uyarınca, 2012-2013 

eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 

bağlı ilkokullar arasından ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen toplam on okuldaki 

anasınıflarına devam eden 245 çocuğun babası araştırmaya dahil edilmiştir. Babaların 

görüşüne gönüllülük esasına göre başvurulmuştur. 

Araştırmaya dahil edilen babaların çocuklarının, %48.6’sının kız, %51.4’nün 

erkek; %51.8’nin tek çocuk, %23.3’nün ortanca çocuk, %24.9’nun son çocuk olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen babaların %50.2’sinin ilköğretim, %34.3’nün 

lise, %15.5’nin üniversite mezunu olduğu; %18.4’nün memur, %50.6’sının işçi, 

%31.0’nin serbest meslek sahibi olduğu tespit edilmiştir.   

Veri Toplama Araçları 

Genel Bilgi Formu:  Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda, okul öncesi 

eğitim kurumuna devam eden çocuğun cinsiyeti ve kaçıncı çocuk olduğu, ailedeki 

çocuk sayısı, babanın öğrenim durumu ve mesleği ile ilgili sorular yer almaktadır. 

Çocuk Anababa İlişki Ölçeği-ÇAİÖ (Child Parent Relationship Scale-CPRS): 

Ölçeğin orijinali Pianta (1992) tarafından anne-çocuk ilişkisini anlamak ve 

değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ölçeğin maddeleri hazırlanırken anne çocuk 

etkileşimi literatüründen, bağlanma teorisinden ve Bağlanma Q-Set (Waters & Dean, 

1985) ölçeğinden yararlanılmıştır (Akt: Akgün ve Yeşilyaprak, 2010).  Ölçek, Akgün ve 



Çocuğu Okul Öncesi Kurumuna Devam Eden …  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 515-531 
 

521 

Yeşilyaprak (2010) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılarak Türkçe’ye 

uyarlanmıştır. Türkçe’ye uyarlanırken ölçek, 4-6 yaş grubu çocuğu olan 234 anneye 

uygulanmış ve elde edilen veriler doğrultusunda analizler yapılmıştır. Türkçe formu 24 

maddeden oluşan ölçek, 5’li likert tipi bir ölçek olup (1) Kesinlikle uygun değil ile (5) 

Kesinlikle çok uygun arasında yanıtlanır. Ölçekte olumlu ve olumsuz ifadeler 

bulunmakta ve olumlu ifadeler tersine çevrilerek puanlanmaktadır. Ölçekten yüksek 

puan alma olumsuz ilişkiyi, düşük puan alma olumlu ilişkiyi göstermektedir. Toplam 

puan en yüksek 120 ve en düşük 24 arasındadır. 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanan versiyonunda faktör analizi sonuçlarına göre 

çatışma boyutu ve olumlu ilişki boyutu olmak üzere ölçek iki faktörlü olarak 

belirlenmiştir. Çatışma boyutu alt ölçeğinde yer alan maddelerin faktör yük değeri .38 

ile .72 arasında, olumlu ilişki boyutu alt ölçeğinde ise .42-.72 arasında değişmektedir. 

Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı çatışma boyutu alt ölçeği için .98 (p<.01); 

olumlu ilişki boyutu alt ölçeği için .96 (p<.01); toplam puan için .96 (p<.01) 

bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlık katsayıları (Cronbach alfa) çatışma boyutu alt ölçeği 

için .85; olumlu ilişki boyutu alt ölçeği için .73 ve toplam puan için .73 olarak 

belirlenmiştir. Spearman Brown düzeltmesinden sonra testin iki yarısı arası korelasyonu 

ise aynı sırayla .84, .73 ve .72 olarak saptanmıştır (Akgün ve Yeşilyaprak, 2010).  

Akgün ve Yeşilyaprak (2010) tarafından ölçeğin Türkçe’ye uyarlama 

çalışmasında örnekleme grubuna sadece anneler dahil edildiğinden ve bu araştırma, 

çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden babaların çocukları ile olan ilişkisinin 

incelenmesi amacıyla yapıldığından ölçeğin iç tutarlık katsayıları (Cronbach alfa) 

yeniden incelenmiştir. Bu değerlendirme sonucunda ölçeğin iç tutarlılık katsayıları 

çatışma boyutu alt ölçeği için .71, olumlu ilişki boyutu alt ölçeği için .78 ve toplam 

puan için .75 olarak belirlenmiştir.  

Verilerin Analizi 

Babaların Çocuk Anababa İlişki Ölçeği'nden aldıkları puanların normal dağılım 

gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov (K-S) normallik testi ile analiz edilmiştir. 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) normallik testi sonucunda, gruplar arası farklılık 

incelenirken ikili gruplarda normal dağılmayan değişkenlerde Mann Whitney U Testi, 

ikiden fazla gruplarda ise normal dağılmayan değişkenlerde Bonferroni düzeltmeli 

Kruskal Wallis H Testi kullanılmıştır. Gruplar arası farklılık incelenirken; anlamlılık 

seviyesi olarak .05 kullanılmış olup, p<.05 olması durumunda gruplar arasında anlamlı 

farklılığın olduğu, p>.05 olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı 

belirtilmiştir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2009). 

Bulgular 

Çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden alt sosyoekonomik düzeydeki 

babaların çocukları ile olan ilişkisinin bazı değişkenlere (çocukların cinsiyeti, doğum 

sırası, ailedeki çocuk sayısı, babanın öğrenim durumu) göre incelenmesi amacıyla 

yapılan araştırmada elde edilen bulgular aşağıda tablolar halinde sunulmuş ve 

tartışılmıştır.  
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Tablo 1  

Babaların Çocuklarının Cinsiyetlerine Göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği Puanlarına 

İlişkin Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

 

ÇAİÖ 

 

Cinsiyet 

 

n 

 

X  

 

Sıra Ort. 

Mann-Whitney U Testi 

U p 

Çatışma Boyutu 
Kız 119 32.0 120.6 

7213.5 .609 
Erkek 126 31.9 125.3 

Olumlu İlişki Boyutu 
Kız 119 15.4 113.4 

6359.5 .039* 
Erkek 126 16.5 132.0 

Toplam Puan 
Kız 119 47.5 117.7 

6869.5 .257 
Erkek 126 48.4 128.0 

*p<.05 

 

Tablo 1 incelendiğinde, babaların çocuklarının cinsiyetine göre Çocuk-Anababa 

İlişki Ölçeği'nin Çatışma Boyutu Alt Ölçeği (U=7213.5, p>.05) puanları ve toplam 

puanları (U=6869.5, p>.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık 

görülmezken, Olumlu İlişki Boyutu Alt Ölçeği (U=6359.5, p<.05) puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmektedir. Bu sonuca göre, babaların 

kız ve erkek çocukları ile benzer çatışmalar yaşadığı, ancak babaların kız çocukları ile 

ilişkisinin erkek çocuklara göre daha olumlu olduğu söylenebilir. 

 

Tablo 2  

Babaların Çocuklarının Doğum Sırasına Göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği 

Puanlarına İlişkin Kruskall-Wallis H Testi Sonuçları 

 

ÇAİÖ 

 

Doğum Sırası 

Kruskal Wallis H Testi 

n Sd X  Sıra Ort. X2 p 

Çatışma Boyutu 

İlk Çocuk 127 2 31.2 119.9 

0.491 .782 Ortanca 57 2 33.2 126.1 

Son Çocuk 61 2 32.3 126.4 

Olumlu İlişki 

Boyutu 

İlk Çocuk 127 2 16.1 126.5 

1.51 .469 Ortanca 57 2 16.2 125.5 

Son Çocuk 61 2 15.5 113.4 

Toplam Puan 

İlk Çocuk 127 2 47.3 121.2 

0.521 .771 Ortanca 57 2 49.4 128.9 

Son Çocuk 61 2 47.8 121.2 

*p<.05 

 

Tablo 2 incelendiğinde, babaların çocuklarının doğum sırasına göre Çocuk-

Anababa İlişki Ölçeği'nin Çatışma Boyutu Alt Ölçeği (X2=0.491, p>.05), Olumlu İlişki 

Boyutu Alt Ölçeği (X2=1.51, p>.05) puanları ve toplam puanları (X2=0.521, p>.05) 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuca göre, babaların 

çocukları ile olan ilişkilerinde doğum sırası değişkeninin etkili olmadığı söylenebilir.  
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Tablo 3  

Babaların Çocuklarının Sayısına Göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği Puanlarına 

İlişkin Kruskall-Wallis H Testi Sonuçları 

 

ÇAİÖ 

 

Çocuk Sayısı 

Kruskal Wallis H Testi 
İkili 

Karşılaştırma n Sd X  
Sıra 

Ort. 
X2 p 

Çatışma Boyutu 

Tek çocuk 43 2 34.4 146.2 

7.6 .022* 
2-3 

2-1 
İki çocuk 135 2 30.6 113.1 

Üç ve daha fazla 

çocuk 
67 2 33.1 128.1 

Olumlu İlişki 
Boyutu 

Tek çocuk 43 2 15.8 120.4 

0.237 .887  
İki çocuk 135 2 16.0 125.0 

Üç ve daha fazla 

çocuk 
67 2 16.1 120.7 

Toplam Puan 

Tek çocuk 43 2 50.2 140.6 

5.0 .081  
İki çocuk 135 2 46.6 114.6 

Üç ve daha fazla 
çocuk 

67 2 49.2 128.7 

*p<.05 

 

Tablo 3 incelendiğinde, babaların çocuk sayısına göre Çocuk-Anababa İlişki 

Ölçeği'nin Çatışma Boyutu Alt Ölçeği (X2=7.6, p<.05) puanları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, Olumlu İlişki Boyutu Alt Ölçeği (X2=0.237, 

p>.05) puanları ve toplam puanları (X2=5, p>.05) arasında ise fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Çatışma boyutu puanının iki çocuklu ailelerde; tek çocuklu ve 

üç ve daha fazla çocuklu ailelere göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmektedir. Bu 

sonuca göre, babaların çocukları ile olan ilişkilerinde çocuk sayısı değişkeninin çatışma 

boyutunda etkili olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 4 

Babaların Öğrenim Durumlarına Göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği Puanlarına İlişkin 

Kruskall-Wallis H Testi Sonuçları 

 

ÇAİÖ 

Öğrenim 

Durumu 

Kruskal Wallis H Testi 

n Sd X  Sıra Ort. X2 p 

Çatışma Boyutu 

İlköğretim 123 2 32.8 129.2 

2.69 .265 Lise 84 2 31.9 120.6 

Üniversite 38 2 29.2 108.4 

Olumlu İlişki Boyutu 

İlköğretim 123 2 16.0 122.6 

0.015 .992 Lise 84 2 15.8 123.0 

Üniversite 38 2 16.0 124.2 

Toplam Puan 

İlköğretim 123 2 48.8 128.3 

2.1 .338 Lise 84 2 47.8 121.6 
Üniversite 38 2 45.3 109.1 

*p<.05 

 

Tablo 4 incelendiğinde, babaların öğrenim durumlarına göre Çocuk-Anababa 

İlişki Ölçeği'nin Çatışma Boyutu Alt Ölçeği (X2=2.69, p>.05), Olumlu İlişki Boyutu Alt 

Ölçeği (X2=0.015, p>.05) puanları ve toplam puanları (X2=2.1, p>.05) arasında fark 
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istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuca göre, babaların çocukları ile olan 

ilişkilerinde öğrenim durumu değişkeninin istatistiksel açıdan etkili olmadığı 

görülmekle birlikte Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği toplam puanına göre sıra ortalamaları 

dikkate alındığında; üniversite mezunu babaların ilköğretim ve lise mezunu babalara 

göre çocukları ile daha olumlu ilişkiye sahip olduğu söylenebilir.  

Sonuç ve Tartışma 

Çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden alt sosyoekonomik düzeydeki 

babaların çocukları ile olan ilişkisinin bazı demografik değişkenlere (çocukların 

cinsiyeti, doğum sırası, evdeki çocuk sayısı, babanın öğrenim durumu) göre incelenmesi 

amacıyla yapılan araştırmada; babaların çocuklarının cinsiyetine göre Çocuk-Anababa 

İlişki Ölçeği'nin Çatışma Boyutu Alt Ölçeği puanları ve toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmezken, Olumlu İlişki Boyutu Alt 

Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık görülmektedir. 

Doğumdan itibaren anne-babalar cinsiyetine göre, bebeklerine karşı farklı davranışlar 

sergilemekte, çoğunlukla kendi cinsiyetindeki bebeklerine, karşı cinsiyetteki 

bebeklerine oranla daha canlı bir şekilde şarkı söylemekte, fiziksel ve göz temasında 

bulunmaktadır. Ayrıca cinsiyete göre anne-babaların çocuklarından beklentileri de 

değişim göstermektedir (Bee & Boyd, 2009). Alan yazında baba-çocuk ilişkisi 

incelendiğinde, çoğunlukla babaların kız ve erkek çocukları ile farklı şekillerde 

etkileşim kurma eğiliminde oldukları görülmektedir (Sımsıkı ve Şendil, 2014). Harris & 

Morgan’ın (1991) baba-çocuk ilişkisi ve Hair ve diğerleri (2003) ebeveyn-çocuk ilişkisi 

ile ilgili araştırmalarında; babaların kız çocuklarına oranla erkek çocukları ile daha 

yakın ilişki kurdukları belirlenmiştir. Poyraz (2007) tarafından yapılan babaların babalık 

rolünü algılamaları ile ilgili araştırmada da babaların erkek çocukları ile kız çocuklarına 

oranla daha çok ilgilendikleri ve erkek çocukları ile daha çok zaman geçirdikleri sonucu 

ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, Ünüvar (2008) tarafından babaların çocukları ile 

geçirdikleri zamanın niteliğini belirme amacıyla yapılan araştırmada, bilişsel ve sosyal 

gereksinimler boyutunda kız çocuk sahibi babaların erkek çocuk sahibi babalara oranla 

çocukları ile geçirdikleri zamanın niteliğinin daha iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Driscoll & Pianta (2011) tarafından babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla 

ilişkilerinin incelendiği araştırmada da babaların erkeklere oranla kız çocukları ile daha 

yakın ilişki içerisinde oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları 

incelendiğinde; değişen toplumsal rollerin ve çocuğun gelişiminde babanın önemine 

ilişkin bilgi artışının, babaların kız ve erkek çocukları ile olan etkileşimlerini etkilediği 

düşünülebilir. Bu bulgular doğrultusunda, babaların kız çocukları ile ilişkisinin erkek 

çocuklara göre daha olumlu olduğu yönündeki araştırma bulgusunun, alan yazındaki 

bazı araştırma sonuçlarıyla çeliştiği, bazı araştırma sonuçlarıyla ise paralellik gösterdiği 

söylenebilir. 

Babaların çocuklarının doğum sırasına göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği'nin 

Çatışma Boyutu Alt Ölçeği, Olumlu İlişki Boyutu Alt Ölçeği puanları ve toplam 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Doğum sırası, 

anne-baba ile çocuk ilişkisi ve anne-baba tutumlarını etkileyebilmektedir (Bee & Boyd, 
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2009). Doğum sırasının anne-baba ile çocuk ilişkisine etkisi incelendiğinde; anne 

babaların ilk doğan çocuklarından beklentilerinin daha yüksek olduğu, ilk doğan 

çocukların davranışlarına daha fazla müdahale ettikleri, ilk çocuklardan daha olgun 

olmalarını bekledikleri, ilk çocuklarına karşı daha duyarlı davrandıkları ya da çocuk 

yetiştirme konusundaki acemiliklerinden dolayı daha çok baskı ve fiziksel ceza 

uyguladıkları görülmektedir (Güneysu, 1982, Akt. Şimsek, 2006; Bee & Boyd, 2009; 

Gustafson, 2010; Memet, 2010). Buna bağlı olarak doğum sırası değişkeninin ele 

alındığı araştırmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Haktanır ve Baran 

(1998) tarafından yapılmış olan araştırmada, gençlerin anne-baba tutumlarını 

algılamalarında doğum sırası etkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla 

beraber 5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının 

incelendiği bir araştırmada, anne baba tutumlarının çocuğun doğum sırasından bağımsız 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Tezel Şahin ve Özyürek, 2008). Arabacı (2011) 

tarafından anne-baba-çocuk iletişiminin bazı değişkenler açısından değerlendirildiği 

araştırmada da çocukların doğum sırasına göre; konuşma, dinleme, sözsüz iletişim ve 

empati alt boyutlarında babaları ile iletişimlerinde anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiştir. Anne babaların okul öncesi dönemdeki çocukları ile ilişkisi konusundaki 

araştırmalarda doğum sırasına göre babanın çocuklarıyla ilişkilerinde anlamlı farklılığın 

çıkmaması bulgusu, bu araştırma sonucu ile paralellik göstermektedir.  

Babaların çocuk sayısına göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği'nin Çatışma Boyutu 

Alt Ölçeği puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, Olumlu İlişki 

Boyutu Alt Ölçeği puanları ve toplam puanları arasında ise fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır. Çatışma boyutu puanının iki çocuklu ailelerde; tek çocuklu ve 

üç ve daha fazla çocuklu ailelere göre anlamlı derecede düşük olduğu görülmektedir.  

Ailedeki çocuk sayısının artması, anne babanın her bir çocukla geçireceği zamanın 

azalmasına ve çocuklara gösterilen ilgi ve sevginin bölünmesine yol açmaktadır 

(Şimşek, 2006; Memet, 2010). Margolis & Myrskyla (2010) yaptıkları çalışmada, anne-

babaların çocuk sayısı arttıkça, mutsuzluk düzeyinin arttığını tespit etmişlerdir. Anne-

babanın mutsuzluğu, çocukları ile olan ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

Poyraz’ın (2007) babaların babalık rolünü algılamaları ile ilgili araştırmasında, sahip 

olunan çocuk sayısı arttıkça babanın, babalık algısının da olumsuz yönde değiştiği; 

Seçer, Çeliköz ve Yaşa’nın (2007) bazı kişisel özelliklerine göre okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumlarını 

inceledikleri araştırmalarında, babaların iki çocuktan sonra babalığa yönelik ilgisinin 

azalmaya başladığı tespit edilmiştir. Arabacı’nın (2011) anne-baba-çocuk iletişimi ile 

ilgili araştırmasında, mesaj alt boyutunda anne baba puanlarının çocuk sayısının artışına 

bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir. Yukarıda verilen araştırma sonuçları, yapılan 

çalışmada ortaya konulan, babaların çok sayıda çocuğa sahip olma durumunun 

çocukları ile ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği sonucu ile paralellik göstermektedir. 

Veenhoven & Verkuyten (1989), tek çocuğa sahip olan ailelerin daha müdahaleci ve 

koruyucu bir tutum sergilemesi nedeniyle tek çocukların daha yalnız olduklarını ve 

sosyal becerilerini geliştirebilecek fırsatlardan noksan olduklarını öne sürmüşlerdir 

(Akt: Avşar, 2013). Brody (1998) ise kardeş sayısına bağlı olarak evde çatışmaların 



Özgün UYANIK, Ümit Ünsal KAYA, Gözde İNAL KIZILTEPE & Münevver CAN YAŞAR 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 515-531 

 

526 

artmasına rağmen, bu çatışmaların, çocukların iletişim yeteneklerinin gelişmesine ve 

duygularını iletebilmesine yarar sağlaması sonucunda diğer ilişkilerinde de uzlaşmaya 

varabilmeleri için alıştırma yapmalarına olanak sağlayacağını düşünmektedir fakat tek 

çocuklu olanların bu gereksinimlerini aile üyeleri ve başka akranlarıyla 

giderebileceklerini belirtmektedir. Bu durumun, tek çocuğa sahip olan babaların çatışma 

boyutu alt ölçeği puanlarının iki çocuğa sahip olan babalara göre daha yüksek olmasını 

etkilediği düşünülmektedir.    

Babaların öğrenim durumlarına göre Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği'nin Çatışma 

Boyutu Alt Ölçeği, Olumlu İlişki Boyutu Alt Ölçeği puanları ve toplam puanları 

arasında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu sonuca göre, babaların 

çocukları ile olan ilişkilerinde öğrenim durumu değişkeninin istatistiksel açıdan etkili 

olmadığı görülmekle birlikte Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği toplam puanına göre sıra 

ortalamaları dikkate alındığında; üniversite mezunu babaların ilköğretim ve lise mezunu 

babalara göre çocukları ile daha olumlu ilişkiye sahip olduğu söylenebilir. Babaların 

çocukları ile oynaması, konuşması, onları dinlemesi, beslenme temizlik gibi temel 

gereksinimlerini karşılaması baba-çocuk arasında kurulan ilişkinin temelini 

oluşturmaktadır (Amato, 1994; Thomas, Krampe & Newton, 2008). Baba-çocuk 

arasında gelişen olumlu ilişki babanın çocuk yetiştirme tutumu üzerinde de etkili 

olmakta ve babanın çocuk yetiştirmede daha demokratik bir tutum sergilemesini 

sağlamaktadır (Bee & Boyd, 2009; Berk, 2013). Ayrıca eğitim düzeyi yükseldikçe daha 

demokratik ve esnek bir cinsiyet rolüne sahip olan baba, çocuk gelişimi konusunda 

kendisini daha yeterli gördüğü için ebeveyn sorumluluğunu alarak çocuk bakımına daha 

aktif olarak katılmaktadır (Poyraz, 2007; Kuzucu, 2011). Er Gazeloğlu (2000)’in anne-

baba tutumunun ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin psiko-sosyal gelişimine etkisini 

değerlendirdiği; Özyürek ve Tezel Şahin (2005)’in 5-6 yaş çocuklarının anne-baba 

tutumlarını değerlendirdiği ve Gürşimşek (2008)’in ise anne-babaların çocuk yetiştirme 

ve eğitimine ilişkin inanç ve değerlerini incelediği araştırmalarında, eğitim seviyesi 

yükseldikçe ebeveynlerin geleneksel çocuk yetiştirme tutumlarının azaldığı 

belirlenmiştir. Dizman (2003) tarafından anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan 

çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmada, eğitim 

düzeyi artıkça babaların geleneksel tutumdan uzak bir şekilde çocuğunu yetiştirdiği ve 

çocuğuyla paylaşımlarının da arttığı tespit edilmiştir. Criss ve diğerleri (2002) 

tarafından ailedeki pozitif ilişkinin çocukların davranışları üzerindeki etkisinin 

incelendiği araştırmada, eğitim düzeyi arttıkça anne-babanın çocukları ile ilişkilerinin 

daha arkadaşça olduğu ve çocukların babalarını daha demokratik buldukları sonucu 

ortaya çıkmıştır. Seçer, Çeliköz ve Yaşa’nın (2007) araştırmalarında ise, babaların 

eğitim düzeyi arttıkça kendilerini babalık işinde daha yeterli gördükleri ve üniversite 

mezunu babaların ilköğretim mezunu babalara göre babalığa yönelik ilgisinin ve genel 

tutumunun daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ünüvar (2008) tarafından babaların 

çocukları ile geçirdikleri zamanın niteliğini belirme amacıyla yapılan araştırmada da 

eğitim düzeyi düşük olan babaların, çocukları ile zaman geçirmeyi anneye ait bir 

etkinlik olarak görme eğiliminde oldukları belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda 

babanın eğitim seviyesi ile çocuk-baba ilişkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
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farklılık olmamasına rağmen, eğitim seviyesi yükseldikçe babanın çocukları ile daha 

olumlu ilişki kurması, alan yazındaki baba eğitim durumunun çocuk yetiştirme tutumu 

ve baba-çocuk ilişkisine etkisi ile ilgili çalışmaların bulguları ile benzerlik 

göstermektedir.  

Öneriler 

Baba-çocuk ilişkisinde, cinsiyet, çocuk sayısı, babanın öğrenim durumu gibi 

değişkenlerin önemli olduğu göz önüne alındığında; etkili iletişim, anne baba tutumları, 

olumlu davranış geliştirme gibi konularda eğitim programları hazırlanarak, alt sosyo-

ekonomik düzeyde baba katılımlı aile eğitimleri yapılabilir. 

Babaların çocukların yaşamında ne kadar etkili olduğuna ilişkin tüm toplumun 

bilinçlendirilmesi amacıyla, afişler, broşürler, ilanlar, kitapçıklar ve televizyon 

reklamları hazırlanarak, medya ve basın yayın ile iş birliği içerisinde babalara eğitim 

desteği sağlanabilir.  

Okul öncesi eğitim kurumlarında ve halk eğitim merkezlerinde baba-çocuk 

ilişkisini güçlendirecek, baba ve çocuğun birlikte nitelikli zaman geçirmesini sağlayacak 

projeler geliştirilerek baba destek programları yaygınlaştırılabilir. 
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ABSTRACT: The purpose of this research is to examine the relationship between self-efficacy perceptions of visual 

mathematics literacy and perceptions of problem-solving skill of middle school students. Students’ self-efficacy 

perceptions of visual mathematics literacy are determined with a scale developed by Bekdemir and Duran (2012); 

and, an inventory, developed by Serin, Bulut Serin and Saygılı (2010), was administered to establish their perceptions 

towards problem-solving skill. Scales were applied on 338 randomly selected middle school students studying on 3 rd 

and 4th grades of three state schools including one from Kars and two from Erzurum provinces. According to the 

results of the research, there is a positive directional, low and significant correlation between self-efficacy perception 

of visual mathematics literacy and perception of problem-solving skill. About % 9 of the differentiation in perception 

of problem-solving skill of students originate from self-efficacy perception of visual mathematics literacy. Self-

efficacy perceptions of visual mathematics literacy of students significantly differ on gender, in favor of girls. 

Howewer students’ perceptions of problem-solving skill did not significantly differ on gender. 
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Extended Abstract 

Purpose and Significance: It is known that the solution of mathematical problems in 

the world today is not only related to self-confidence of individuals, but also in contact 

with the discovery of mathematical language (Akkaya & Memnun, 2012). Therefore, 

the competent mathematical language is considered to require a good level of 

mathematical literacy (Colak, 2006). The same situation can be said that correlates with 

visual mathematics literacy because the integration between different disciplines to 

provide meaningful learning in education matters (Calik & Capa Aydin, 2014). Similar 

to modelling process; in the process of problem-solving, students try to understand the 

problem at first. Then, they design a mental model for problem-solving. Finally, they 

display a visual quality about problems by writing them down (Baran, Topan, Bozkus & 

Gunduz, 2014). In this way, a successful conclusion of the problem-solving process is 

exhibited intended for the visual mathematics literacy. In the literature, the visual 
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mathematics literacy is defined as visualization of daily problems in contrast of 

evaluation of spatial knowledge as mathematical form (Bekdemir & Duran, 2012). The 

correlations between visual objects are much easier to understand through visual 

mathematics literacy which has an indispensable position in daily life and mathematics 

education (Tutkun, Erdogan, & Ozturk, 2014). Dynamic geometry softwares such as 

Geogebra, Sketchpad and Geospace used in technology-based mathematics education 

aim to draw interactive geometric objects and shapes and helps students with 

understanding and analyzing (Bingolbali, 2013). Similarly, symbolic calculation 

softwares such as Derive, Matlab and Converge allow the visualization of mathematical 

expressions related to limit, derivative, integration and series (Baki, 2002).  

The visualization activities carried out for the development of visual mathematics 

literacy increase students’ achievement as affect positively their interests, motivations 

and course participation (Saha, Ayub, & Tarmizi, 2010). Zimmermann (1991) drawn 

attention to the visual mathematics literacy stated in order to consider successful and 

understand conceptual a course of analysis should be considered in the visual dimension 

of issues. PISA (International Student Assessment Project) carried out by the OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) in visual mathematics 

literacy area is concerned with solutions to everyday problems involving mathematical 

concepts related images of students (OECD, 2007). Also, technology based software 

programs produced and computer based middle school programs are being developed 

related to visual mathematics literacy in countries such as America and Israel (Duran & 

Bekdemir, 2013). The purpose of this study is to determine whether the relationship 

between self-efficacy perceptions of visual mathematics literacy and perceptions of 

problem-solving skill of middle school students.  

 

Method: Screening model in this study is based on the adoption of quantitative research 

approaches. The sample of the study is 338 randomly selected students including 183 

girls and 155 boys studying on 3rd and 4th grades of middle state schools in the 

province one of Kars and two of Erzurum cities in the first semester of 2013-2014 

academic terms. Data tools of the study are “Visual Mathematics Literacy Self Efficacy 

Perception Scale” developed by Bekdemir and Duran (2012) with “Problem Solving 

Inventory for Children” developed by Serin, Bulut Serin and Saygili (2010). Visual 

Mathematics Literacy Self Efficacy Perception Scale has five points likert type and 38 

consist of items. Scale is rated as “always”, “often”, “sometimes”, “rarely” and “never”. 

The Cronbach Alpha reliability coefficient of scale is calculated as .94 and that value is 

determined to be .93 in this study.  

Problem Solving Inventory for Children has five points likert type and 24 consist of 

items. In addition, this inventory consists of three sub-factors. This sub-factors are 

called as confidence in the problem-solving skill, self-control and avoidance. Factor 

named confidence in the problem-solving skill corresponds to self confidence in face of 

problems, not to abandon and stability. Factor named self-control states self-manage in 

face of problems, more autonomous behavior, developing new ideas and the dominance 
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of the internal controlled properties. Factor named avoidance states procrastination, 

ignoring, inability to confront rather than solving problem when faced with a problem 

and the heavy press of the trend away from the real problem. Scale is rated as “always”, 

“often”, “sometimes”, “rarely” and “never”. The Cronbach Alpha reliability coefficient 

of scale is calculated as .80 and that value is determined to be .79 in this study. 

Descriptive and forecasted statistics methods are used to analyze the data.  

In this study, arithmetic mean and standard deviation are used as descriptive sense to 

determine the level of self-efficacy perceptions of visual mathematics literacy and 

perceptions of problem-solving skill of middle school students. Ranges of arithmetic 

mean are calculated by taking into consideration the formula showed “series width / 

made to the group number” in determining the level of self-efficacy perceptions of 

visual mathematics literacy and perceptions of problem-solving skill of middle school 

students. The range of arithmetic mean used in evaluation is given "1.00 to 1.80 = 

Never, not ever," "1.81 to 2.60 = Rarely, unusual", “2.61 to 3.40 = Sometimes, 

occasional", "3.41- 4.20 = Often, frequently" and "4.21 to 5.00 = Always, routinely" in 

the form.  

Independent sample t-test is used as forecasted sense to determine whether there is a 

difference according to gender between self-efficacy perceptions of visual mathematics 

literacy and perceptions of problem-solving skill of middle school students. In addition, 

Pearson Product Moment Correlation Analysis is used to determine whether there is a 

significant relationship between the levels of self-efficacy perceptions of visual 

mathematics literacy and perceptions of problem-solving skill of middle school 

students. Obtained for this relationship, simple linear regression analysis is used to 

determine whether perception of problem-solving skill is meaningfully predicted self-

efficacy perceptions of visual mathematics literacy. 

 

Results: In the result of the examination in order to answer the first sub-problem of the 

study, “often” has been to be level for perceptions of problem-solving skill of students. 

So, students have a perception of problem-solving skill above mean. When examining 

the opinions of the sub-factors, “often” has been to be level in the sub-factors of 

confidence in the problem-solving skill and avoidance. But, “Sometimes” has been to be 

level in the sub-factor of self-manage. Accordingly, middle school students find 

themselves sufficient to solve the problem.  

In the result of the examination in order to answer the second sub-problem of the study, 

“often” has been to be level for self-efficacy perceptions of visual mathematics literacy 

of students. Based on this finding, it can be said that self-efficacy perceptions of middle 

school students are over the medium levels in visual mathematics literacy. In the result 

of the examination in order to answer the third sub-problem of the study, the scores of 

self-efficacy perceptions of visual mathematics literacy of students have come different 

meaningfully according to the gender in favor of girls. On the other hand, the scores of 

perceptions of problem-solving skill of students have not come different meaningfully 

according to the gender. 
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Discussion and Conclusions: Finally, investigations were carried out to find the 

answers to the fourth and fifth sub-problems of the study. Accordingly, there is a 

positive directional, low and significant correlation between self-efficacy perceptions of 

visual mathematics literacy and perceptions of problem-solving skill of middle school 

students. Furthermore, perceptions of problem-solving skill and self-efficacy 

perceptions of visual mathematics literacy of middle school students’ rate is about 9% 

each statement. 
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ÖZ: Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem 

çözme beceri algıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları 

Bekdemir ve Duran (2012) tarafından geliştirilen ölçekle belirlenmiştir. Öğrencilerin problem çözme beceri algıları 

ise Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilen envanterle belirlenmiştir.  Ölçekler Kars ilinden bir ve 

Erzurum ilinden iki olmak üzere üç devlet okulunun ortaokul 3. ve 4. sınıflarından seçilen 338 öğrenciye 

uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı ile problem çözme 

beceri algısı arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Problem çözme beceri algısı ile görsel 

matematik okuryazarlığı özyeterlik algısının birbirini açıklama oranı yaklaşık %9’dur. Öğrencilerin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algıları cinsiyete göre kızlar lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir. Diğer yandan 

öğrencilerin problem çözme beceri algıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. 

Anahtar kelimeler: Görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı, problem çözme beceri algısı, ortaokul 

öğrencileri 

Giriş  

Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM) tarafından matematiğin temel 

standartları arasında gösterilen problem çözme, öğrencilerin ortaokul düzeyinde 

öğrenim görmeye başladıkları dönemde karşılarına çıkan önemli bir kavramdır 

(Billstein, Libeskind, & Johnny, 2004; Reusser & Stebler, 1997; Schmidt & Bednarz, 

1997; Türnüklü & Yeşildere, 2005). Problem çözme kavramının temelleri 

incelendiğinde bu kavramı ilk olarak okullarda Amerikalı filozof John Dewey 

kullanmıştır (Prawat, 2000). Dewey’e göre öğrenciler eğitim ortamlarında zihinsel ve 

fiziksel bakımdan uğraşı gerektiren birtakım problemlerle yüzleştirilmelidir (Philips & 

Soltis, 2004). Bu nedenle bireyler problem çözmede tecrübelerinden, ön bilgilerinden ve 

çözüme ilişkin yöntemlerden yararlanmalıdır (Alcı, 2007; Korkut, 2002; Yalçın, Tetik, 

& Açıkgöz, 2010).  

Problem çözme sürecinin planlı olması bakımından Polya (1945) dört aşamadan 

oluşan problem çözme basamaklarını önermiştir. Bu basamaklar sırasıyla problem 

anlama, çözüme yönelik plan yapma, planı uygulama ve değerlendirme olarak 

isimlendirilmiştir. Üst düzey zihinsel etkinliklerin kazanılmasında kullanılan problem 

çözme (Otacıoğlu, 2008) aynı zamanda duyuşsal ve davranışsal işlemleri de içeren bir 

süreçtir (Heppner & Petersen, 1982; aktaran, Biber & Kutluca, 2013). Matematik 

literatüründe ise problem çözme, birtakım işlemler eşliğinde akıl yürütme süreçleri 

çalıştırılarak ve gerekli bilgiler kullanılarak sorunun ortadan kaldırılması şeklinde 
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tanımlanır (Altun, 1995; D’Zurilla & Goldfried, 1971). Öğrenciler problem çözmeyi 

matematiksel ifadeleri anlayarak birbiriyle ilişkilendirmek, matematiksel içerikleri 

modellemek, matematiğin anlamlı olarak kullanımı noktasında güven tazelemek için 

kullanırlar (NCTM, 1989; Swings & Peterson, 1988). Bireylerin günlük hayatta 

karşılarına çıkan problemlere çözüm üretebilmesi için uygun problem çözme 

becerilerine sahip olmaları gerekir (Berkant & Eren, 2013; Taylan, 1990).  

Matematik öğretiminin temel amaçları arasında yer alan (Verschaffel, De Corte, 

Lasure, Van Vaerenbergh, Bogaerts, & Ratinckx, 1999) problem çözme becerisi, 

bireyin öğrenme amacını bilmesine rağmen ona nasıl ulaşacağını bilmediğinde 

sergilenen davranışlardır (Düzakın, 2004). Öğrenilebilen beceriler olarak bilinen 

problem çözme becerisi, bireyin çevresine uyum sağlamasına yardımcı olmaktadır 

(Bağçeci & Kinay, 2013; Conger, Reuter, & Elder, 1999). Bireylerin problem çözme 

becerilerine yönelik kendilerini nasıl algıladıkları da problem çözme sürecindeki 

davranışları etkilemektedir (Piersel, Larson, Allen, & Imao, 1993). Bir bireyin problem 

çözme sürecindeki performansına yönelik inancı ya da yargısı problem çözme beceri 

algısı şeklinde tanımlanmıştır (Kaplan, Duran, & Baş, 2016). Buna göre problem çözme 

beceri algısının problem çözme becerisini tetiklediği ya da problem çözme sürecindeki 

becerilerin problem çözme beceri algısına göre şekillendiği (Heppner, Witty, & Dixon, 

2004) ifade edilebilir.  

Algılanan problem çözme becerisi Heppner ve Petersen (1982) tarafından 

“problem çözme yeteneğine olan güven, yaklaşma-kaçınma ve kişisel kontrol” olmak 

üzere üç alt faktörle açıklanmıştır. Bu faktörlerden problem çözme yeteneğine olan 

güven faktörü, bireyin bir problemle karşılaştığında etkin çözüm yolu bulacağına 

yönelik inancıyla ilgilidir (Şahin, Şahin, & Heppner, 1993). Yaklaşma-kaçınma faktörü, 

bireyin değişik problem çözme etkinliklerine yönelik yakın ve uzak durma eğilimiyle 

ilgilidir (Heppner & Baker, 1997). Kişisel kontrol faktörü ise bireyin problem çözme 

sürecinde duygu ve davranışlarını kontrol edebilme inancı şeklinde açıklanır (Heppner 

& Wang, 2003). Tüm bu boyutlar bireylerin gerçek yaşamdaki problem çözme 

becerilerine yönelik algılarını gösterdiği gibi onların farklı problem çözme becerilerine 

sahip olduğuna da dikkati çeker (Heppner ve diğerleri, 2004). 

Serin, Bulut Serin ve Saygılı (2010)’a göre problem çözme becerisine inanan 

öğrenciler inanmayanlara oranla problem çözmeye daha fazla vakit ayırmakta ve göreve 

uygun farklı düşünceler geliştirmektedir. Ayrıca problem çözme becerilerini yüksek 

olarak algılayan bireylerin yüksek özgüven duygusuna sahip oldukları, karşılaştıkları 

olaylar karşısında fazla kaygılanmadıkları ve problemin çözümüne yönelik daha dikkatli 

davrandıkları görülmüştür (Heppner, Stephen, Stroizer & Heppner, 1991; Rosenberg, 

1989). Ancak günümüz dünyasında matematiksel problemlerin çözümünün sadece 

bireylerin kendilerine güvenmeleriyle ilgili olmadığı aynı zamanda probleme yönelik 

matematiksel dilin iyi anlaşılmasıyla da ilişkili olduğu bilinmektedir (Akkaya & 

Memnun, 2012). Matematiksel dile hâkim olmanın iyi düzeyde matematik 

okuryazarlığını gerektirdiği düşünülmektedir (Akkaya & Memnun, 2012; Çolak, 2006; 

MEB, 2008). Aynı durumun görsel matematik okuryazarlığı ile paralellik gösterdiği 
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söylenebilir çünkü eğitimde anlamlı öğrenmeleri sağlamak için farklı disiplinler 

arasındaki entegrasyonlar söz konusudur (Çalık & Çapa Aydın, 2014; Taşkın Can, 

Cantürk, & Öngel, 2005). Modelleme sürecine benzer olarak problem çözme sürecinde 

öğrenciler verilen bir problemi önce anlamaya çalışmakta daha sonra zihinlerinde 

problemin çözümüne yönelik bir model tasarlamakta sonrada bu modeli kâğıda 

aktararak probleme görsel bir nitelik kazandırmaktadır (Baran, Topan, Bozkuş, & 

Gündüz, 2013; Kaiser & Willander, 2005).  

Literatürde görsel matematik okuryazarlığı gündelik problemlerin görsel, tersine 

görüntüsel bilgilerin de matematiksel olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlanmıştır 

(Bekdemir & Duran, 2012). Günlük hayatta ve matematik eğitiminde vazgeçilmez bir 

konuma sahip olan görsel matematik okuryazarlığı sayesinde görsel nesneler arasındaki 

matematiksel ilişkiler daha kolay anlaşılır (Tutkun, Erdoğan, & Öztürk, 2014). Nitekim 

öğrencilerin geometrik cisim ve şekilleri etkileşimli bir biçimde çizme, görme ve analiz 

etmelerini amaçlayan (Bingölbali, 2013) Geogebra, Sketchpad ve Geospace gibi 

dinamik geometri yazılımları ile limit, türev, integral ve seri konularına ilişkin 

matematiksel ifadelerin görselleştirilmesini sağlayan (Baki, 2002; Hohenwarter & 

Fuchs, 2004; Small & Hosack, 1986) Derive, Mathematica, Matlab ve Converge gibi 

hesap yazılımları da günümüzde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Görsel matematik 

okuryazarlığının gelişimine yönelik yapılan görselleştirme faaliyetleri, öğrencilerin 

başarılarını artırdığı gibi derse yönelik ilgi, motivasyon ve katılımı da olumlu etkiler 

(Draper, 2010; Goldenberg & Couco, 1998; aktaran, Zengin & Kutluca, 2011; Saha, 

Ayub & Tarmizi, 2010). Görsel matematik okuryazarlığına vurgu yapan Zimmermann 

(1991) bir analiz dersinin başarılı olarak nitelendirilmesi ve kavramsal olarak 

anlaşılabilmesi için konunun görsellik boyutunun düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir.  

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) yürüttüğü Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Projesi (PISA) matematik okuryazarlığı alanında öğrencilerin; 

görsellerle ilgili matematiksel kavramları içeren günlük hayat problemlerine yönelik 

çözümleri ile ilgilenmektedir (İskenderoğlu & Baki, 2011; MEB, 2008; OECD, 2007). 

Bunun yanı sıra görsel matematik okuryazarlığıyla ilgili olarak Amerika Birleşik 

Devletleri ve İsrail gibi ülkelerde teknoloji destekli yazılım programları üretilmekte ve 

bilgisayar tabanlı ortaokul programları geliştirilmektedir (Duran & Bekdemir, 2013). 

Diğer yandan Avrupa Birliği’nin katkılarıyla finanse edilen ve sekiz avrupa 

üniversitesini kapsayan TEMPUS projesinde matematik dersine yönelik kullanılan alet 

sisteminin görsel anlamda modernizasyonu amaçlanmıştır. Bu sayede yaz okulu 

faaliyetleri şeklinde dördüncüsü Sırbistan’da gerçekleşen görsel matematik projesinde 

uzmanlar, matematik öğretmenleri ve öğrenciler görsel matematik okuryazarlığı 

düzeylerinin gelişimine yönelik atölyelerdeki deneyim merkezli matematik eğitimi 

uygulamalarına katılmış ve uygulama sürecindeki eğitim tekniklerini konferanslarda 

tartışmıştır (Feynvesi, Budinski, & Lavicza, 2014).  

Okuryazarlıklar hususunda bireylerin ilgi, istek, motivasyon, başarı ve 

davranışlarını etkileyen değişkenlerden birisi de özyeterliktir (Bandura, 1986; Schulz, 

2005). Bireyin karşılaştığı bir problemin çözümü noktasında ne kadar başarılı 
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olabileceğine yönelik inancı olan özyeterlik (Saunders, 2000; aktaran, Yeşilyaprak, 

2002) aynı zamanda algılanan özyeterlik olarak tanımlanır (Senemoğlu, 2009). Günlük 

hayatta karşılaşılan sorunların üstesinden gelmede, sağlıklı bir yaşam sürdürmede ve 

sosyal başarının arttırılmasında bireylere pozitif yönde etki eden özyeterlik algısı, 

problem çözme sürecinin temel unsurları arasında kabul edilir ve üç boyuttan oluşur 

(Bandura, 1977, 1997; Mayer & Wittrock, 1996; Sugrue, 1995). Bu boyutlar; bireyin 

performans gösterme kapasitesine yönelik inancı, bireyin farklı düzeylerde bulunan 

yeterlik inancını başka durumlara genelleyebilmesi ve bireylerin problemler karşısında 

davranış sergileme inançlarındaki kararlılıktır (Maddux, 1995).  

Özyeterlik algısı yüksek olan öğrenciler, algı düzeyi düşük olan öğrencilere göre 

problem çözme becerilerini öğrenmeye ve geliştirmeye daha yatkındır (Alcı, Erden, & 

Baykal, 2010; Bouffard-Bouchard, Parent, & Larivee, 1991; Gülten, 2013; Mayer, 

1998). Bunun tam tersine özyeterlik algısı düşük olan öğrenciler ise düşük motivasyona 

sahip olurlar ve herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında sorunun çözümüne yönelik 

karamsar yaklaşırlar (Bandura, 1994). Bu nedenle hem Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki Matematik Öğretmenleri Ulusal Konseyi (NCTM) hem de Milli Eğitim 

Bakanlığı (MEB) ortaokul matematik öğretiminde öğrencilerin problem çözme 

yeteneklerine yönelik özyeterlik algılarının geliştirilmesini önermiştir (MEB, 2005; 

NCTM, 2000). Öte yandan, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Projesi (PISA) ülkeler 

arasında matematik okuryazarlıklarını ve rutin olmayan problem çözme becerilerini 

belirli aralıklarla incelemiştir. PISA 2012 çalışmasında ülkemiz öğrencilerinin yaratıcı 

problem çözme becerisine yeterince sahip olmadıkları ve genel ortalamanın altında 

kaldıkları görülmüştür (İstanbul Aydın Üniversitesi, 2014). Buna göre ülkemiz 

öğrencileri temel matematiksel yeterlikler dışında üst düzey matematiksel problemleri 

çözmede yeterli beceriye sahip değildir. Matematik eğitiminde ortaokul öğrencilerine 

yönelik gerekli önlemlerin önceden alınması noktasında bireylerin hem problem çözme 

becerilerine hem de görsel matematik okuryazarlıklarına yönelik algılarının yakından 

incelenmesi gerekmektedir çünkü bireylerin problem çözme becerilerinde rol oynayan 

faktörler incelendiğinde bunlardan birisi de bireyin kendi algısıdır (Alcı, 2007). 

Matematik derslerinde problem çözme konusunda olumlu düşünen ve kendileriyle 

barışık olan bireylerin günlük hayatta başarılı oldukları unutulmamalıdır.  

Literatür incelendiğinde problem çözme beceri algısıyla özyeterlik algısı 

kavramları arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma tespit edilmiştir (Alcı ve 

diğerleri, 2010; Ançel, Erkal İlhan, & Bıyıklı Gençtürk, 2015; Aylar & Aksin, 2011; 

Aurah, Cassady, & McConnell, 2014). Bu çalışmalardan elde edilen ortak sonuçlara 

göre öğretmen adaylarının özyeterlik algılarıyla problem çözme beceri algıları arasında 

pozitif yönde, anlamlı ilişki bulunmuştur. Aynı zamanda özyeterlik algısının problem 

çözme beceri algısını anlamlı şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmalardaki 

diğer ortak yanlar ise çalışmaların çoğunlukla matematik dersi dışında genel özyeterlik 

algısını incelemiş olması ve üniversite öğrencileriyle yürütülmüş olmasıdır. Özyeterlik 

algısını görsel matematik okuryazarlığı çerçevesinde değerlendiren çalışmaların 

sayısının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Alanyazındaki çalışmalardan farklı 



Furkan ÖZDEMİR, Murat DURAN, & Abdullah KAPLAN 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 532-554 

 

540 

olarak bu araştırmada özyeterlik algısı ile problem çözme beceri algısı arasındaki ilişki 

matematik dersi kapsamında ele alınarak değerlendirilmiştir. Ortaokul öğrencileri 

düzeyinde gerçekleştirilen bu çalışmada görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı 

ile genel anlamdaki problem çözme beceri algıları belirlenmiştir. Bu bakımdan mevcut 

çalışma alanyazındaki diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Bu araştırmadan elde edilecek 

sonuçların görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı ile problem çözme beceri 

algısı düşük düzeyde olan öğrencilere yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi 

bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı 

özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algıları arasındaki ilişkinin olup olmadığını 

belirlemektir. Araştırmanın genel amacına uygun olarak aşağıdaki alt problemlere cevap 

aranmıştır: 

1. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme beceri algıları hangi düzeydedir? 

2. Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları 

hangi düzeydedir? 

3. Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile 

problem çözme beceri algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

4. Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile 

problem çözme beceri algılarının düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var 

mıdır? 

5. Problem çözme beceri algısı görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik 

algısının anlamlı bir yordayıcısı mıdır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli 

Nicel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada tarama modeli esas 

alınmıştır çünkü tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren 

hakkında genel bir yargıya varmak için evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, 

örnek ya da örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır (Karasar, 2008). 

Araştırma Grubu 

Araştırma grubunu, 2013-2014 öğretim yılı birinci döneminde Kars ilinden bir 

ve Erzurum ilinden iki olmak üzere üç devlet okulunun ortaokul üçüncü ve dördüncü 

sınıflarından seçilen 183 kız ve 155 erkek toplam 338 öğrenci oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemi uygun örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir çünkü uygun 

örnekleme yöntemi zaman, para, iş gücü açısından var olan sınırlılıklar nedeniyle 

örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir birimlerden seçilmesidir 

(Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2011). 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın veri toplama araçları Bekdemir ve Duran (2012) tarafından 

geliştirilen “Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algı Ölçeği” ile Serin ve 

diğerleri (2010) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” dir. 

“Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algı Ölçeği” 5’li Likert tipinde olup 38 

maddeden oluşmaktadır. Ölçek, “her zaman”, “sık sık”, “bazen”, “nadiren” ve “hiçbir 

zaman” olarak derecelendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı .96 

olarak hesaplanmış, bu çalışmada ise Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı .93 olarak 

tespit edilmiştir.  

“Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri” 5’li Likert tipinde olup 24 maddeden 

oluşmaktadır. Ayrıca, bu envanter üç alt faktörden oluşmaktadır. Bu alt faktörler: 

problem çözme becerisine güven, öz denetim ve kaçınma olarak adlandırılmıştır. 

Problem çözme becerisine güven, problemler karşısında kendine güveni, 

vazgeçmemeyi, kararlılığı ifade etmektedir. Öz denetim, problem karşısında kendini 

yönetebilme, daha özerk davranışlar, düşünceler geliştirebilme, iç denetimli özelliklerin 

baskınlığı ile ilgili ifadeler içermektedir. Kaçınma ise bir problemle karşılaşıldığında 

sorunu çözmek yerine erteleme, yoksayma, yüzleşememe, gerçek sorundan uzaklaşma 

eğiliminin ağır basması ile ilgili anlamlar içermektedir. Ölçek, “hiçbir zaman”, “ender 

olarak”, “arada sırada”, “sık sık” ve “her zaman” olarak derecelendirilmiştir. Ölçeğin 

Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı .80 olarak hesaplanmış, bu çalışmada ise 

Cronbach-Alpha güvenirlik katsayısı .79 olarak tespit edilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde iki farklı istatistik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunlar 

betimsel ve kestirimsel olmak üzere öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı 

özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının düzeyini belirlemek amacıyla 

ölçeklerden elde edilen puanların analizinde betimsel istatistik yönteminden 

yararlanılmıştır. Öğrencilerin özyeterlik ve beceri algılarına yönelik düzeyleri 

değerlendirilirken “dizi genişliği/yapılacak grup sayısı” (Tekin, 2009) formülüne göre 

aritmetik ortalama aralıkları belirlenmiştir.  

Değerlendirmede kullanılan aritmetik ortalama aralıkları; “1.00-1.80=Asla, 

Hiçbir zaman”, “1.81-2.60=Nadiren, Ender olarak”, “2.61-3.40= Bazen”, “3.41- 

4.20=Sık sık, Çoğu zaman” ve “4.21-5.00= Her zaman” şeklindedir. Ölçeklerdeki 

puanlar 1 ile 5 arasında olduğundan, puanların 5.00’e yaklaştıkça öğrencilerin söz 

konusu görüşe katılım düzeylerinin yüksek, 1.00’e yaklaştığında ise düşük olduğu 

düşünülmüştür. Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algı ölçeğinden 

alabilecekleri en düşük puan 38, en yüksek puan ise 190 olarak belirlenmiştir. Öte 

yandan öğrencilerin problem çözme envanterinden alabilecekleri en düşük puan 24, en 

yüksek puan ise 120 olarak belirlenmiştir.  

Her iki ölçekteki alt boyutlar da betimsel istatistiklerle belirlenmiştir. Ölçeklerde 

yer alan maddelerin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplandıktan sonra cinsiyet 

değişkenine göre farklılaşma durumuna bakılmıştır. Öğrencilerin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının cinsiyet faktörüne 
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göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla kestirimsel istatistik yönteminden 

yararlanılmıştır. Buna göre öğrencilerin özyeterlik ve beceri algılarının cinsiyetlere göre 

farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. 

Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem çözme 

beceri algılarının düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemede 

Pearson Momentler Korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bu ilişki için, 

problem çözme beceri algısının görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısının 

anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının tespitinde basit doğrusal regresyon analizi 

kullanılmıştır.  

Bulgular 

Bu bölümde çalışmada ele alınan soruların yanıtlarına yönelik toplanan verilere 

uygulanan analizlere, yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin ulaşılan 

sonuçlara ve yorumlara yer verilmiştir. 

Araştırmanın Birinci ve İkinci Alt Problemlerinden Elde Edilen Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile 

problem çözme beceri algılarının düzeyini belirlemek amacıyla ölçeklerden elde edilen 

puanlara ait aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinden yararlanılmıştır. 

Öğrencilerin ölçeklerden ve alt ölçeklerden elde ettikleri puanlara ilişkin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1 

Öğrencilerin Ölçeklerden Elde Ettikleri Puanlara Ait Aritmetik Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 

 n x  ss Katılma Düzeyi 

Problem Çözme 

Beceri Algısı 

338 3.49 .33 Sık Sık 

Problem Çözme 

Becerisine Güven 
338 3.67 .37 Sık Sık 

Öz Denetim 338 3.04 .47 Bazen 

Kaçınma 338 3.72 .49 Sık Sık 

Görsel Matematik 

Okuryazarlık 

Algısı 

338 3.69 .34 Sık Sık 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin problem çözme beceri algılarının “sık sık” 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Yani öğrenciler orta düzeyin üzerinde bir problem 

çözme beceri algısına sahiptirler. Alt ölçeklerdeki görüşler incelendiğinde ise, 

öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Güven ve Kaçınma alt ölçeğinde “sık sık” 
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düzeyinde, Öz Denetim alt ölçeğinde ise “bazen” düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bulgulara göre öğrencilerin algıları Problem Çözme Becerisine Güven ve Kaçınma alt 

ölçeklerinde orta düzeyin üzerinde iken Öz Denetim alt ölçeğinde orta düzeyde olduğu 

görülmektedir. Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarına ait 

verilere bakıldığında ise, öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik 

algılarının “sık sık” düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Yani öğrencilerin görsel 

matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının orta düzeyin üzerinde olduğu 

söylenebilir. 

Araştırmanın Üçüncü Alt Probleminden Elde Edilen Bulgular 

Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile 

problem çözme beceri algılarının cinsiyetlerine göre değişip değişmediğinin 

belirlenmesi için ölçeklerden elde edilen puan ortalamalarına bağımsız örneklem t testi 

uygulanmıştır. Bağımsız örneklem t testinin uygulanmasıyla elde edilen verilere Tablo 

2’de yer verilmiştir. 

 

Tablo 2 

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Ölçeklerden ve Alt Ölçeklerden Elde Ettikleri 

Puanlara Uygulanan Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

 Cinsiyet n x  ss t p 

Problem 

Çözme 

Becerisine 

Güven 

Erkek 155 3.62 .36 

1.131 .259 
Kız 183 3.70 .27 

Öz Denetim Erkek 155 3.09 .37 
-.983 .326 

Kız 183 3.00 .37 

Kaçınma Erkek 155 3.55 .51 
3.519 .000 

Kız 183 3.87 .40 

Problem 

Çözme 

Beceri 

Algısı 

Erkek 155 3.45 .53 

1.402 .162 
Kız 183 3.53 .42 

Görsel 

Matematik 

Okuryazarlık 

Algısı 

Erkek 155 3.61 .36 

1.986 .048 
Kız 183 3.75 .31 

 

Tablo 2 göz önüne alındığında, öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı 

özyeterlik algıları cinsiyete göre kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermiştir 

(p<.05). Diğer yandan öğrencilerin problem çözme beceri algıları cinsiyete göre 

incelendiğinde kız öğrenciler lehine bir farklılık görülse de bu fark istatistiksel olarak 
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anlamlı değildir (p>.05). Problem çözme envanterinin alt ölçekleri incelendiğinde ise 

problem becerisine güven alt boyutunda kızlar, öz denetim alt ölçeğinde erkek 

öğrenciler lehine bir fark vardır. Fakat bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(p>.05). Kaçınma alt ölçeğinde ise kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık 

görülmüştür (p<.05). 

Araştırmanın Dördüncü ve Beşinci Alt Probleminden Elde Edilen Bulgular 

Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem 

çözme beceri algılarının düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ve eğer 

varsa bu ilişkinin yönünü ve şiddetini tespit etmek için basit korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3 

Öğrencilerin Görsel Matematik Okuryazarlık Algısı ile Problem Çözme Beceri Algıları 

Arasındaki İlişkinin Tespiti İçin Uygulanan Basit Korelasyon Analizi 

  Problem 

Çözme Beceri 

Algısı 

Problem 

Çözme 

Becerisine 

Güven 

Öz Denetim Kaçınma 

Görsel 

Matematik 

Okuryazarlık 

Algısı 

r .296** .420** .015 .063 

p .000 .000 .784 .245 

N 338 338 338 338 

** p<.01 

 

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı 

özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının düzeyleri arasında pozitif yönde 

ve düşük düzeyde anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür (r=.296, p<.01). Ayrıca, 

öğrencilerin problem çözme beceri algıları ile görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik 

algısının birbirini açıklama oranı yaklaşık % 9’dur ( =.088).  

Problem çözme envanterinin alt ölçeklerinden elde edilen algı puanları ile 

öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları arasındaki ilişki 

incelendiğinde, öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları ile Öz 

Denetim ve Kaçınma alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki yokken, Problem Çözme 

Becerisine Güven alt boyutu arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir (r=.520, p<.01).  

Öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının problem 

çözme beceri algılarının anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığını tespit edebilmek 

amacıyla ilgili puanlara basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Yapılan 

regresyon analizi sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir. 
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 Tablo 4 

Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algısı ile Problem Çözme Beceri Algısının 

Yordanmasına İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Sonucu     

Değişkenler  B Standart hata β t p 

Sabit  92.904 8.428  11.023 .000 

Problem Çözme Beceri 

Algısı 

.564 .099 .296 5.682 .000 

=.30, =.088, F(1,336)=32.29, p=.000 

 

Tablo 4’e göre, problem çözme beceri algısı görsel matematik okuryazarlığı 

özyeterlik algısının anlamlı bir yordayıcısıdır (R=.30, =.088, F(1,336)=32.29, 

p=.000). Buna göre, öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarındaki 

varyansın % 9’u öğrencilerin problem çözme beceri algıları ile açıklanabilir. Bu ilişkiye 

ait elde edilen matematiksel model ise, “Görsel Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik 

Algısı = 92.904 + 0.564 x Problem Çözme Beceri Algısı” şeklindedir. 

Sonuç ve Tartışma 

Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarını ve 

problem çözme beceri algılarını ortaya çıkarmayı ayrıca öğrencilerin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada şu sonuçlar 

elde edilmiştir.  

Araştırmanın birinci alt problemine yanıt bulmak için yapılan inceleme 

sonucunda, öğrencilerin problem çözme beceri algılarının yüksek düzey ile orta düzey 

arasında bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani, öğrenciler ortalamanın üzerinde bir 

problem çözme beceri algısına sahiptirler. Çalışmaya katılan öğrencilerin problem 

çözme becerisi açısından kendilerini yeterli düzeyde algıladıkları söylenebilir. Elde 

edilen bu bulgu Serin ve diğerlerinin (2010) ilköğretim düzeyinde öğrenim gören 

öğrencilerin problem çözmede kendilerini yeterli buldukları görüşüyle uyumludur. Aynı 

bulgu, Yalçın ve diğerlerinin (2010) öğrencilerin kendilerini başarılı olarak 

algılamalarının problem çözme becerilerinde önemli bir etken olduğu şeklindeki 

görüşüyle tutarlıdır. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik 

algılarının yüksek ile orta düzey arasında olması onların problem çözme becerileriyle 

birlikte bu becerilere güven duymaları (Bingham, 1998; Gömleksiz & Bozpolat, 2012) 

ve problem çözme etkinliklerine yakınlık hissetmeleriyle (Heppner & Baker, 1997) 

açıklanabilir.  

Araştırmanın ikinci alt problemine yanıt bulmak için yapılan inceleme 

sonucunda, öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algılarının orta düzey 

ile yüksek düzey arasında bir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanarak, 

öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı öz yeterlik algılarının orta düzeyin üzerinde 
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olduğu söylenebilir. Herhangi bir konuda özyeterlik algısı ile başarı arasında yakın ilişki 

olduğundan (Pajares, 2001; Senemoğlu, 2009) öğrencilerin görsel matematik 

okuryazarlığıyla ilgili özyeterlik algılarının orta düzeyin üzerinde olması öğrencilerin 

problem çözme beceri algılarının da aynı paralelde artabileceği şeklinde yorumlanabilir.  

Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığına yönelik özyeterlik algılarının 

yüksek ile orta düzey arasında olması onların temel matematiksel işlemlerde, 

matematiksel dili kullanarak ifadeleri matematiksel olarak yorumlamada ve gündelik 

matematiksel ilişkileri belirlemedeki yeterliklerine (Bekdemir & Duran, 2012) yönelik 

olumlu tutumlarıyla açıklanabilir.  

Araştırmanın üçüncü alt problem olan ortaokul öğrencilerinin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi adına yapılan analizler sonucunda 

öğrencilerin görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algıları cinsiyete göre kız 

öğrenciler lehine anlamlı farklılık göstermiştir. Ortaokul öğrencilerinin görsel 

matematik okuryazarlığına yönelik özyeterlik algılarının kız öğrenciler lehine anlamlı 

farklılık göstermesinin nedeni öğrencilerin kültürel durumlarından (Özgen & Bindak, 

2011) kaynaklanıyor olabilir. İlgili literatür incelendiğinde görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algısının kız öğrenciler lehine farklılaştığını ortaya koyan 

çalışmalar (Tutkun ve diğerleri, 2014) olduğu gibi, erkek öğrenciler lehine farklılaştığını 

gösteren araştırmalar da vardır (Özgen & Bindak, 2011; Sarı Uzun, Yanık, & Sezen, 

2012). Hatta bazı çalışmalarda matematik okuryazarlığı özyeterlik algısının cinsiyet 

faktörüne göre farklılaşmadığı ortaya konulmuştur (Birgün & Gülbez, 2014; Duran, 

2011; Soytürk, 2011). Tüm bu sonuçlar incelendiğinde öğrencilerin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algılarının cinsiyete göre farklılaşma durumu hakkında net bir 

sonucun ortaya koyulamadığı söylenebilir.  

Öğrencilerin problem çözme beceri algıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermemiştir. Araştırmanın üçüncü alt probleminden elde edilen bu bulgu problem 

çözme konusunda cinsiyet değişkeninin problem çözme becerisine etkisi olmadığını 

belirten çalışmalarla (Çam, 1997; Güçray, 2003; Taylan, 1990; Terzi, 2003; Yıldırım & 

Yalçın, 2008) paralellik göstermektedir. Problem çözme becerilerine yönelik algıların 

cinsiyete göre farklılaşma durumu bireylerin kaygı ve güven duyma durumlarıyla ilişkili 

olabileceği gibi, cinsiyet rolleriyle de (Sezen & Paliç, 2011) ilgili olabilmektedir. 

Toplumların erkek ve bayan bireylere biçtiği sorumluluklar farklılaştığı için karşılaşılan 

problemlerle başa çıkma dirençleri de değişiklik (Polat & Tümkaya, 2010) 

gösterebilmektedir. Farklı kültürlere sahip bireylerin karşılaştıkları problem türlerinin 

ve iç dünyalarını etkileyen diğer etmenlerin birbirinden farklı olduğu düşünüldüğünde 

cinsiyet faktörünün erkek ya da bayan bireyler lehine farklılaşma durumu söz konusu 

olabileceği gibi farklılaşmama durumları da ihtimal dahilinde değerlendirilmelidir.  

Son olarak, araştırmanın dördüncü ve beşinci sorusuna yanıt bulmak için 

incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, öğrencilerin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algıları ile problem çözme beceri algılarının düzeyleri arasında 

düşük düzeyde, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Ayrıca, 



Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Matematik Okuryazarlığı… …  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 532-554 
 

547 

öğrencilerin problem çözme beceri algı düzeyi ile görsel matematik okuryazarlığı 

özyeterlik algısının birbirini açıklama oranı yaklaşık % 9’dur. Ortaokul öğrencilerinin 

problem çözme beceri algılarının zayıf da olsa anlamlı olarak görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algılarını etkilediği söylenebilir. Ancak elde edilen bu sonuç 

görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısı ile problem çözme beceri algısı 

arasındaki ilişkinin başka değişkenlerden de etkilendiğinin bir kanıtı olarak 

gösterilebilir. Bu nedenle görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısını problem 

çözme beceri algısı dışında etkileyen diğer değişkenlerin ortaya çıkarılması gerekir. 

Ortaya çıkan bu sonucun diğer bir nedeni ise algı gibi duyuşsal faktörlerin zamana ve 

bireye göre değişim göstermesi (Taşkın, Aydın, Akşan, & Güven, 2012) olabilir. 

Bireylerin kendilerine yönelik güvenlerinin artması problem çözme becerilerinin 

gelişimine katkı sağlamaktadır (Bouffard ve diğerleri, 1992; Gömleksiz & Bozpolat, 

2012). Araştırmanın dördüncü ve beşinci alt problemlerinden elde edilen bulgular 

Sugrue (1995), Mayer ve Wittrock (1996) ile Glaser, Raghavan ve Baxter’in (1992) 

özyeterlik algısının problem çözme sürecinin önemli öğeleri olduğu görüşüyle benzerlik 

göstermiştir. Ayrıca araştırmanın bu alt problemlerine ait bulgular Aurah ve diğerleri 

(2014) ile Alcı ve diğerlerinin (2010) matematik özyeterlik algısı ile algılanan problem 

çözme becerisi arasında pozitif yönlü, zayıf düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu 

görüşüyle paralellik göstermiştir. 

Öneriler 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin problem çözme 

beceri algısı altındaki öz denetim faktöründe “bazen” düzeyinde bir algıya sahip 

oldukları tespit edilmiştir. Öz denetimin problemler karşısında kendini yönetebilme ve 

daha bağımsız davranışlar sergileyebilme olduğu göz önüne alınırsa bireylerin neden bu 

şekilde bir algıya sahip oldukları nitel yollarla daha derinlemesine araştırılarak söz 

konusu algının nedenini ortaya çıkarabilir. Ortaokul öğrencilerinin görsel matematik 

okuryazarlığı özyeterlik algılarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını inceleyen 

araştırmalardan elde edilen bulgular değişkenlik göstermektedir. Buradan hareketle 

ortaya çıkan bu farklılıkların bireylerin bölgeler arasındaki kültürel farklılıklarından mı 

yoksa bilişsel farklılıklardan mı kaynaklandığı daha detaylı bir şekilde araştırılabilir. 

Benzer şekilde ortaokul öğrencilerinin problem çözme beceri algılarının cinsiyete göre 

farklılaşmama nedenleri araştırılabilir. İyi bir problem çözme beceri algısına sahip 

olmak görsel matematik okuryazarlığı özyeterlik algısını güçlü kılacağından bireylerin 

öğrenme sürecinde problem çözme beceri algılarını arttıracak etkinlikler 

düzenlenmelidir. Hatta bireylere rutin ve rutin olmayan problemleri çözebilme 

alışkanlıkları kazandırılmalıdır. 
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ABSTRACT: This study aims at obtaining the opinions of lecturers who work at the Department of Computer 

Education and Instructional Technology (CEIT) of the Education Faculties of public universities in Turkey regarding 

their department. The study population of the research, which was conducted with the survey method, was composed 

of 100 lecturers working at the CEIT departments of the Education Faculties of public universities. The study group 

was composed of 57 lecturers who submitted their opinions via a questionnaire consisting of two open-ended 

questions. Raw data obtained were analyzed using the content analysis technique and two themes were detected: 

teacher education and curriculum. It was concluded as a result of the study that there is an uncertainty in the job 

descriptions of information technology teachers, and what is expected of the teachers and what is offered in 

undergraduate education do not match. Also, the Department of Computer Education and Instructional Technology 

has some structural problems due to its being a technology intensive department, and there are no other international 

examples at undergraduate level. It is also one of the most recently established programs within the scope of 

education faculties.  

Keywords: CEIT Department, teacher competencies, opinions of lecturers, CEIT program. 

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: Considering the need for a qualified labor force in the 

FATIH project, implemented nationwide, the role of CEIT Departments in integrating 

information and communication technologies into the education system has become 

prominent. In this respect, it is essential that teachers equipped with competencies that 

can overcome the mentioned responsibilities should participate in the system.  

The purpose of the study is to determine the opinions of computer education and 

instructional technology department lecturers regarding the issue of graduates gaining 

the required competencies under the department’s guidance and tuition. The study was 

carried out within the scope of the “phenomenology” design, which is one of the 

qualitative research designs.  
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Methods: The study was conducted in the 2011-12 academic years with approximately 

100 lecturers at the CEIT departments of the education faculties of the 26 public 

universities. Without selecting a sample group, all lecturers were sent the questionnaire. 

Among the 100 lecturers who constituted the population, 57 filled in the questionnaire 

by responding to the two open-ended questions.  

The data gathering instrument of the study is a questionnaire form including two open-

ended questions, which was developed by the researcher. While developing the 

questionnaire, in order to increase the likelihood that it would be returned, the number 

of questions was limited to two. The questionnaire also includes some close-ended 

questions aiming at collecting data on the demographic properties of the participants. 

The questionnaire was sent to the lecturers’ e-mail addresses in the Spring term of the 

2011–2012 academic year and replies were gathered through the Internet. Fifty-seven of 

the 100 lecturers in the study group filled in the questionnaire with two open-ended 

questions and stated their opinions. Forty-three lecturers who did not respond were e-

mailed again, however no replies were received. Therefore, the analysis was conducted 

based on the opinions of the 57 lecturers.  

Raw data obtained were analyzed through the content analysis technique (Yıldırım & 

Şimşek, 2008). Also, in order to increase the internal reliability and validity of the 

research findings, quotations from lecturers’ opinions were often used. Furthermore, for 

the purpose of increasing internal reliability, the opinions of lecturers were coded 

separately by two researchers and the consistency between analyses was examined. 

With the “(Agreement /agreement+disagreement) x 100” formula, the coefficient of 

agreement between the two coders was found to be .72. It is considered reliable for the 

reason that the reliability values are over 70% (Miles & Huberman, 1994). The finding 

obtained here was considered reliable for the present study.  

 

Results: As a result of the content analysis, lecturers’ opinions were collected under two 

themes as teacher education and curriculum. Under the theme of teacher education, 

employment (which is considered the common problem of all teacher education 

programs) and the negative effects of the KPSS test, in particular, students studying in 

the last grade, are defined as two factors. The infrastructure problems, which exist under 

the theme of teacher education and can be mentioned as specific to the department and 

insufficient number of lecturers, are the other factors that affect the process adversely. 

The most pronounced issues under the teacher theme are Ministry of National Education 

(MEB) – Higher Education Institution (YÖK) coordination and job description codes. 

The differences between what pre-service teachers are supposed to do when they start 

working and what is expected from them were expressed by several lecturers. The 

findings like information technologies teachers are regarded as technical staff by the 

school administration and teachers and their job descriptions are not clear enough are 

similar to many other research findings (Çuhadar & Dursun, 2010; Demirli, Kerimgil & 

Donmuş, 2012; Deryakulu, 2006; Erdoğan, 2008; Eren & Uluuysal, 2012; Henkoğlu & 

Yıldırım, 2012; Karal & Timuçin, 2010; Kıyıcı & Kabakçı, 2006; Odabaşı vd, 2011; 
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Seferoğlu, 2009; Seferoğlu & Akbıyık, 2009).  It was deduced that the main reason for 

this was information technology teachers are considered as experts, technical service 

staff or officials who have the know-how about everything. In contrast, it was also 

found that there are differences between the education that the information technologies 

teachers receive and tasks they are responsible for, and even the teachers themselves 

cannot pinpoint with precise statements what their field of work is (Topu & Göktaş, 

2012). Another factor involved is mentioned by Henkoğlu and Yıldırım (2012), who 

stated that students, parents and even the school administrators and other in-field 

teachers consider the course insignificant because it has been given elective status. In 

conclusion, students’ attitudes towards the course vary, they are not interested enough 

and their expectations from the course diminish.  

 

Discussion and Conclusions: Insufficiency in-field course, elective courses, flexible 

program and practical course codes under the curriculum theme include opinions 

regarding goals, contents and learning and the teaching processes of a curriculum. It is 

seen that what is expected from information technology teachers has a major place in 

lecturers’ opinions. In this respect, changes are recommended for content in line with 

the current expectations. Also, it is thought that lack of field knowledge has a negative 

effect in the realization of departmental goals.  

We can ascertain from the lecturers’ opinions that elective courses are actively used in 

overcoming the deficiency with regards to the two points mentioned above. The other 

code stated, which is about the flexibility program, is also considered important when 

all the items of the curriculum are taken into consideration. The other opinion that 

should be mentioned is that practice should be included in the curriculum more. It is 

requested that field courses should be included, and a practice intensive curriculum 

should be implemented.  

As a result of this study, which aims to obtain the opinions of the lecturers of the 

Computer and Education Technologies Department regarding  necessary qualifications, 

it can be said that two major problems have become prominent. The first are problems 

experienced due to the uncertainties in information technology teachers’ job 

descriptions, which is also seen in several studies in the literature. The second basic 

problem can be expressed as the inconsistency between, what is done at work and the 

undergraduate education. With the resolution of the Ministry for National Education 

Education Head Council of Education and Morality of May 28th  2013 No. 22 regarding 

The Amendment to the Middle School Section of the Weekly Timetable of the 

Elementary (Primary school and Middle school) Education Institutions is the 

Informatics Technologies and Software course converted compulsory for the 5th and 6th 

grades being weekly two hours. The resolution in question is considered as an important 

step with regards to the solution of the experienced problems. 

Considering the problems experienced by the informatics technologies teachers during 

the performance of their tasks, different suggestions can be expressed according to the 

results of the study regarding the pre-service period, the service period and the 
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infrastructure. Among these, the update of the field courses of the CEIT Department 

education programs can be mentioned. It is assessed as important that a personnel 

should be provided for the teacher support in technical issues is employed at the schools 

during the service period. In addition, the qualifications of the informatics technologies 

teachers and other teachers in the field of informatics technologies should be developed 

with in-service training activities. Beside these, the informatics technologies 

infrastructure of the schools need to be renovated in accordance with the present 

technology. 
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ÖZ: Araştırma, Türkiye’deki devlet üniversitelerinde Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

(BÖTE) bölümlerinde görevli öğretim elamanlarının bölüm hakkındaki düşüncelerini almayı amaçlamıştır. Tarama 

yöntemi ile yürütülmüş olan araştırmanın çalışma evrenini 26 devlet üniversitesinin eğitim fakülteleri BÖTE 

bölüminde görev yapan 100 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Çalışma grubunu ise iki açık uçlu sorudan oluşan 

anketi doldurarak görüşlerini bildiren devlet üniversitelerinin Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümlerinden 57 öğretim 

elemanı oluşturmaktadır. Elde edilen ham veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilerek, öğretmen yetiştirme ve 

eğitim programı adlı iki temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev 

tanımındaki belirsizlik ve öğretmenlerden beklenenler ile lisans eğitiminin birbirini tamamlamaması ulaşılan temel 

sonuçlar olarak ifade edilebilir. Ayrıca, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün teknoloji yoğun bir 

program oluşu, lisans seviyesinde uluslararası başka bir örneğinin olmaması ve Eğitim Fakülteleri bünyesinde son 

açılan programlardan birisi olması nedeniyle çeşitli yapısal sorunları barındırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: BÖTE Bölümü, öğretmen yeterlikleri, öğretim elemanı görüşleri, BÖTE programı. 

Giriş  

 Günümüz toplumları bilgi üretimi ve kullanımı açısından karşılaştırılmaktadır. Alan 

yazın, yaşadığımız döneme bilgi çağı, bilgisayar çağı gibi isimler vermekte ve bilişim 

teknolojileri toplumlar için her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bilgi 

toplumunda yaşanan teknolojik gelişme ve değişmelere paralel olarak, bireylerden de 

bilgi teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, değişen 

dünyada gerekli niteliklerle donanmış bireyleri yetiştirmek ancak kaliteli eğitimle 

mümkün olabilmektedir. Günümüzde, toplumları başarıya götüreceğine inanılan bilgi 

teknolojileri, eğitim sistemlerinin tüm aşamalarında yer almakta ve öğrencilerin gerekli 

nitelikleri kazanması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  

Bilgi çağı niteliklerinin kazanılmasında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi Bölümleri anahtar rol oynayacaklardır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi (BÖTE) bölümü YÖK‟ün eğitim fakültelerini yeniden yapılandırması 

çerçevesinde eğitim fakültelerinde kurulmuştur (Yükseköğretim Kurulu, 1998).  

Dolayısıyla, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi de (BÖTE) yeni sayılabilecek 

bölümlerdendir. Bölüm mezunları, öğretim teknolojileri alanında kuramsal ve uygulama 

yetkinlikleri ile öğrencilerine ve diğer öğretmenlere bilgi çağı becerilerinin 

kazandırılmasında önemli sorumluluk taşımaktadırlar. Ancak yapılan araştırmaların 

sonuçları; bu beklentilerinin karşılanmadığına işaret etmektedir (Çuhadar & Dursun, 
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2010; Karal & Timuçin, 2010, Kıyıcı & Kabakçı, 2006; Odabaşı vd, 2011; Seferoğlu, 

2009; Seferoğlu & Akbıyık, 2009; Telli-Yamamoto, 2012; Topu & Göktaş, 2012). 

Yaşanan teknik sorunlar, görev tanımındaki belirsizlik ya da norm kadro problemleri 

bilişim teknolojileri öğretmenlerini olumsuz etkileyen önemli nedenler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Öğretmenler, eğitim programlarının eğitim sistemi içerisindeki uygulayıcıları olarak, 

öğretim faaliyetlerinin başarılı olabilmesinde en önemli yeri tutmaktadırlar. Dolayısıyla, 

öğretmen eğitimi programlarının, dünyada meydana gelen gelişme ve değişmelere 

cevap verebilmesi, ayrıca mevcut eğitim programı ile uygulamanın eşgüdümünün 

sağlanması oldukça önemlidir. Çalışmanın odağındaki Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi Bölümleri dünyada ve FATİH Projesi ile ülkemizde yaşanan 

teknolojinin eğitime entegrasyonu sürecinin başarıya ulaşmasında önemli roller 

üstlenecektir. Bu bağlamda, öğretmen eğitiminin ana öğesi olan eğitim programı ve 

öğretmen yeterliklerine ilişkin, öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi alana 

katkı sağlayacaktır. 

Amaç 

Bu çalışmada; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün, mezun 

öğretmelerine gerekli yeterlikleri kazandırma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının 

görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu temel amaca bağlı olarak aşağıdaki iki soruya 

cevap aranmıştır: 

1. Öğretim elemanı görüşlerine göre, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi 

bölümü mezunlarına gerekli yeterlikleri kazandırma etkiliğine ilişkin öğretim 

elemanlarının görüşleri nelerdir? 

2. Öğretim elemanlarının, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümündeki 

sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri nelerdir?   

Yöntem 

Araştırmanın Deseni 

Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden birisi olan “olgu bilim” deseni 

kapsamında yürütülmüştür. Olgu bilim çalışmalarında genellikle belli bir olguya ilişkin 

bireysel algıların veya perspektiflerin ortaya çıkarılması ve yorumlanması amaçlanır 

(Yıldırım & Şimşek, 2005). Bu kapsamda, eldeki çalışmada, öğretmen yeterliklerine 

ilişkin öğretim elemanlarının algıları ve perspektifleri incelendiğinden anılan desen 

tercih edilmiştir. 

Çalışma grubu 

Araştırmanın yürütüldüğü 2011-2012 öğretim yılında, 26 devlet üniversitesinin 

eğitim fakültelerinin BÖTE bölümünde görev yapan yaklaşık 100 öğretim elemanı 

bulunduğu, yine bu bölümlere ait kurumsal internet sayfalarının incelenmesi yoluyla 

tespit edilmiştir. 100 kişilik öğretim elemanı grubu çalışmanın evreni olarak alınmıştır. 

Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş, tüm öğretim elemanlarına anket 



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü …  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 555-570 
 

561 

gönderilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan 100 öğretim elemanından 57’si, iki açık uçlu 

sorudan oluşan anketi doldurarak görüşlerini bildirmiştir. Çalışma grubuna ilişkin 

demografik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1 

BÖTE Öğretim Elemanlarının Cinsiyet ve Ünvanları ile İlgili Bilgiler 

Cinsiyet n % 

Erkek 39 68.42 

Kadın 18 31.58 

Toplam 57 100 

Ünvan n % 

Öğretim Üyeleri 42 73.68 

Öğretim Elemanları 15 26.32 

Toplam 57 100 

 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Bilişim 

teknolojileri öğretmenliği lisans programı sizce iyi öğretmenleri yetiştiriyor mu? 

Nedenini açıklar mısınız?” ve “Bilişim teknolojileri öğretmenliği lisans programını 

değerlendirirken görüş ve önerileriniz nelerdir?” şeklinde hazırlanan iki açık uçlu soru 

ile toplanmıştır. Anketin iki adet açık uçlu soru ile sınırlandırılmasının nedeni olarak, 

dönüş oranının arttırılması olarak ifade edilebilir. Ankette ayrıca katılımcıların 

demografik özellikleriyle ilgili bilgileri toplamaya yönelik bazı kapalı-uçlu sorulara da 

yer verilmiştir. Anket, “elektronik posta” ile 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında 

öğretim elemanlarının e-posta adreslerine gönderilmiş ve cevaplar internet yoluyla 

toplanmıştır. Çalışma grubundaki 100 öğretim elemanından 57’si iki açık uçlu sorudan 

oluşan anketi doldurarak görüşlerini bildirmiştir. Geri dönüt vermeyen 43 öğretim 

elemanı ile internetten ikinci defa yazışma yapılmış fakat cevap alınamamıştır. Bu 

nedenle analizler 57 öğretim elemanının anketlerdeki görüşleri üzerinden yapılmıştır.  

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği (Yıldırım & Şimşek, 2008) kullanılarak 

analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın geçerliğini sağlamada Creswell (2013) 

tarafından önerilen üçgenleme geçerlik stratejisi kullanılarak, bir kodu veya perspektifi 

aydınlatmak için farklı kaynaklardan destekleyici kanıtlar sunulmuştur. Ayrıca,  

araştırma bulgularının iç-güvenirliğini ve geçerliğini arttırmak amacıyla öğretim 

elemanlarının görüşlerinden sıkça alıntılar yapılmıştır. Ayrıca iç güvenirliğin 

arttırılması amacıyla, öğretim elemanı görüşleri, iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı 

kodlanmış, analizler arası tutarlılık incelenmiştir. “(Anlaşma/anlaşma+anlaşmama) x 
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100” formülü ile iki kodlayıcı arasındaki uyuşma katsayısı .72 olarak hesaplanmıştır. 

Güvenirlik hesaplarının %70’in üzerinde çıkması, araştırma için güvenilir olarak kabul 

edilmektedir (Miles & Huberman, 1994). Burada elde edilen sonuç, araştırma için 

güvenilir kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde, BÖTE bölümlerinde görev yapan toplam 57 öğretim elemanının 

açık uçlu sorulara belirttikleri görüşlere ait analiz sonuçları verilmiştir. Bireysel 

görüşlerden elde edilen içerik analizi sonuçlarına göre veriler, iki tema etrafında 

toplanmaktadır. Söz konusu temalar; öğretmen yetiştirme ve eğitim programı olarak 

ifade edilebilir. Görüşlerden elde edilen tema ve kodlar Tablo 2’de verilmişt ir. 

 

Tablo 2 

Öğretim Elemanı Görüşlerinden Çıkarılan Tema ve Kod Listesi 

Öğretmen Yetiştirme Eğitim Programı 

 MEB-YÖK eşgüdümü 

 Görev tanımı 

 Altyapı sorunları 

 Öğretim elemanı eksikliği 

 KPSS sorunu 

 İstihdam sorunu 

 Yetersiz alan dersi 

 Seçmeli ders 

 Esnek program 

 Uygulama ağırlıklı program 

 

 

 Öğretmen yetiştirme teması incelendiğinde, öğretim elemanlarının yaşanılan 

sorunları üç farklı bakış açısıyla değerlendirdikleri görülmektedir. Bunlar sırasıyla, 

alana özgü sorunlar, üniversiteye ait sorunlar ve öğretmen eğitimi sisteminin genelinde 

yaşanan sorunlar olarak ifade edilebilir. Öğretmen yetiştirme teması altında görüşlere 

yansıyan ilk kod olarak; YÖK-MEB eşgüdümü verilebilir. Yedi öğretim elemanı bu 

noktayı dile getirmişlerdir. Vurgulanan husus; öğretmen adaylarının aldıkları eğitim 

sürecinde kazandıkları bilgileri mezuniyet sonrasında kullanamamalarıdır. Bunun 

nedeni olarak YÖK-MEB arasında eşgüdüm olmaması ifade edilmektedir. Görüşler 

aşağıda verilmiştir: 

ÖE12: “Öğretmenler gördükleri lisans seviyesi bilgilerinin hiçbirini gittikleri 

okulda uygulamıyorlar/uygulayamıyorlar.” 

ÖE33: “Kısmen yetiştiriyor. Daha iyi olabilmesi için ders programları (MEB) 

ile lisans programlarının paralel olması gerekir.” 

ÖE53: “Bence çok da iyi öğretmenler yetiştirdiğimiz söylenemez. Çünkü 

programın amacı ile öğrencilerin mezun olduktan sonra onlardan beklenilenlerle çok 

örtüşmüyor. Bu da göreve yeni başlayan öğretmenlerde zaman zaman huzursuzluk 

meydana getiriyor. Bana göre donanım, ağ vb. konularda birkaç dersin daha programa 

konulması çok daha uygun olacaktır.” 
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ÖE53 katılımcısının görüşlerine yansıyan beklentilerin karşılanmaması sonucu 

yeni göreve başlayan öğretmenler arasında yaşanan huzursuzluk sekiz katılımcının 

görüşlerine “görev tanımı” koduyla yansımıştır. Bilişim teknolojisi öğretmeninin 

çalışma şekli ve gerçek rolünün ne olduğu ise problemin özünü oluşturmaktadır. Bu 

durumu özetleyen görüşler aşağıda verilmiştir.  

ÖE14: “Bence üniversitelerde verilen eğitim “bilişim teknolojisi öğretmeni” 

ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamakta. Çünkü “bilişim teknolojisi öğretmeni” 

kavramı MEB’de tam olarak karşılığı bulamamakta.” 

ÖE35: “Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gerçek rolleri neler olmalıdır? 

Sorusuna verilecek cevaba uygun düzenlenmelidir. Teknik bilgileri arttıracak dersler 

konulmalıdır. Online teknolojilere önem verilmelidir.” 

Yukarıda belirtilen düşünceleri açıkça belirten ÖE22 ve ÖE36 katılımcıları 

yaşanılan durumu net olarak ortaya koymaktadırlar: 

ÖE22: “Alanlara ayırıp ders veren, derslikleri uygun hale getiren, ildeki 

öğretmenleri bilgilendiren, donanımsal ihtiyaçları düzenleyen kısımlara ayrılması 

gerektiğini düşünüyorum, halk tarafından tamirci olarak yorumlanmayacakları bir 

konuma getirilene kadar bir ayrım olması gerekli, düzenlemelerden sonra eğitim ve 

materyal hazırlama üzerine ayrılmalı.” 

ÖE36: “Bilişim teknolojileri öğretmenliğinin görevleri tam olarak 

tanımlanmalı. Öğretmenler tamirci gibi kullanılmamalı.” 

“Tamirci” olarak nitelendirilen öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözümünde 

ÖE47 katılımcısının görüşleri dikkat çekmektedir. Çözüm için, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nı işaret eden görüş aşağıda verilmiştir:  

ÖE47: “Milli Eğitim Bakanlığının BÖTE programına ve bilişim teknolojileri 

öğretmenlerine ilişkin tutumu ve politikası net değil. Bu nedenle sıkıntı oluyor, 

güdülenmeyi engelliyor.” 

Üstte belirtilen ve alana özgü sorunları barındıran görüşlerin yanında 

üniversitelere özel problemler ise altyapı sorunları ve öğretim elemanı eksikliği kodları 

ile görüşlere yansımıştır. Bilişim teknolojilerinin çok hızlı değiştiği günümüzde 

oluşturulan bilgisayar laboratuvarlarının kısa süre sonunda ihtiyaca cevap veremez hale 

gelmesi ya da maddi kısıtlamalar nedeniyle ilgili altyapının oluşturulamaması üç 

katılımcının görüşlerinden anlaşılmaktadır. 

ÖE10: “Yazılımların kullanımı, materyal tasarımı, eğitim planlama konusunda 

derslerin sayısı ve içeriği yeterli. Yalnız ağ ve donanım konusunda gerek uygulama 

imkansızlıkları (laboratuvar yokluğu) gerekse ders sayısı açısından biraz sınırlı 

olduğunu düşünüyorum.” 

ÖE38: “… gerek programlarımızdaki içerik gerekse öğretim elemanlarının 

özverili çalışmaları bunu sağlamaktadır. Bölümün altyapısı da bunun oluşmasında en 

büyük etken.” 

Üstte verilen görüşlerde, genel anlamda altyapının önemi vurgulanırken özelde 

ise ağ ve donanım alanları ÖE10 katılımcısının görüşlerinde vurgulanmıştır. Altyapı 
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eksikliği ile birlikte dile getirilen diğer bir nokta ise yeterli sayıda öğretim elemanının 

olmaması olarak görülmektedir. Söz konusu eksikliğin öğretmen eğitimine olan 

olumsuz etkisi, ÖE16 ve ÖE44 katılımcılarının görüşlerine aşağıdaki gibi yansımıştır. 

ÖE16: “… bu bölümler istenilen nitelikte öğretmen yetiştirmiyor. Programdan 

ziyade gerekli laboratuvar ve uzman öğretim üyesi eksikliği, multimedya ağırlıklı olması 

gereken çalışmaları verebilecek düzeydeki elemanların piyasayı tercih etmesi.” 

ÖE44: “Bölümde kadro sıkıntısından dolayı kalite beklenen düzeyde değildir. 

Ancak öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri yüksek olduğundan dolayı öğrencilerimiz 

bireysel olarak da kendilerini iyi yetiştirmektedir.” 

Öğretmen yetiştirme sürecinde tüm bölümleri etkileyen genel sorunların BÖTE 

bölümünü etkilememesi düşünülemez. Bu açıdan yaşanan sorunlar KPSS ve istihdam 

sorunları kodları ile öğretim elemanlarının görüşlerine yansımıştır. Kamu Personeli 

Seçme Sınavının öğretmen adayları üzerindeki etkisiyle ilgili katılımcı görüşleri, 

yoruma gerek kalmaksızın aşağıdaki gibi verilebilir.  

ÖE27: “Ülkemizdeki bütün eğitim fakültelerinde teorik yaklaşımlar 

sunulmaktadır. Öğrencilerin öğretmenlik alanlarının tümünde KPSS ağırlıklı eğitim 

bilimleri ağırlık basmaktadır. Bu da gayet doğal KPSS puanıyla atanıyorlar. 

Dolayısıyla bu işin çözümü bürokratların çözümüyle ilgilidir.” 

ÖE39: “Hayır yetişmiyor. Öğrenciler KPSS hazırlığı ve memur olma derdinden 

başka bir şey düşünmüyor.” 

ÖE39 katılımcısı KPSS’nin olumsuz etkisini açık bir şekilde özetleyerek 

öğretmen adaylarının yaşadığı gelecek kaygısını net bir şekilde ortaya koymuştur. Yedi 

katılımcı ise bu durumu ders saatlerinin azaltılması sonucu norm kadro sayısı ile 

özetlemektedir. Dile getirilen bu soruna ait görüşler aşağıda verilmiştir:   

ÖE8: “kuruluş amacına uygun bir istihdam olmadığı için herhangi bir 

değerlendirmem olmayacak. Öğretmen adaylarımızın geleceğinin ne olacağı belli değil, 

hatta programın bile.” 

ÖE15: “MEB bünyesinde 1-8. sınıf öğretim programlarında ve haftalık ders 

saati çizelgelerinde yapılan yeni düzenleme ile norm kadro sayısı oldukça düşmüştür. 

Yeni bir düzenleme olmaması durumunda kadro açılma ihtimali düşüktür. Dolayısı ile 

bilgisayar uygulama derslerinin ağırlığının biraz daha arttırılması ile mezunların farklı 

alanlarda da çalışmaları için gerekli altyapı verilmiş olur.” 

ÖE49: “Öğretmenlerin istihdamında mutlaka Milli Eğitim Bakanlığının bilişim 

teknolojileri alanına bakışı değişmelidir. Sistemin ürünü olan öğretmenler iyi 

yetişmektedir. Ancak istihdamdaki yanlış planlamalar bir önce düzeltilmelidir.” 

Yaşanan istihdam sorununun, öğretmen adayları üzerindeki olumsuz etkisi net 

bir şekilde görülmektedir. Bunun yanında bakanlığın alana bakış açısının sadece 

öğretmen adaylarının değil öğretim elemanlarının da kaygılar yaşamasına neden olduğu 

görülmektedir.  

Eğitim programı teması ile yetersiz alan dersi, seçmeli ders, esnek program ve 

uygulama ağırlıklı program kodlarına ulaşılmıştır. Söz konusu kodlar, gerek “tamirci” 
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gerekse formatör adıyla tanımlanan görevlerin öğretim elemanları tarafından 

bilindiğinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. Bu durumun çözümü olarak, 

eğitim programında yapılacak değişiklikler çözüm olarak görülmektedir. Toplam on 

yedi katılımcının görüşleri bu yöndedir. Bu durumu ağ ve donanım bilgisi bağlamında 

dile getiren ÖE6 katılımcısının görüşü aşağıda verilmiştir: 

ÖE6: “İyi bir bilgisayar öğretmeninin ağ ve donanım konusunda çok iyi olması 

gerekir. Çünkü bu öğretmenler gittikleri okullarda bilgisayar laboratuvarı sorumluluğu 

yapacaklar büyük ihtimalle, ayrıca diğer öğretmen arkadaşların bozulan 

bilgisayarlarını onarması beklenecek. Bu sebepten ağ ve donanım bilgisi çok önemli. 

Gördüğüm kadarıyla ağ ve donanım teorik ders bazında kalıyor. Öğrencilerin 

uygulamaya ihtiyacı var.” 

Birçok görüş ağ ve donanım üzerineyken, ÖE5 katılımcısı ise bölümün yazılım 

kısmındaki yetersizliklerine vurgu yapmaktadır. Öğretmen adaylarının programın temel 

amaçları doğrultusunda beklentileri karşılamadığını düşünmektedir.  

ÖE5: “Haftalık ders saati çok az. Programlama dersleri her dönem en az 3 saat 

aşamalı olarak konmalı. Materyal tasarlama ilkelerini biliyorlar ama 

tasarlayamıyorlar.” 

“Materyal tasarlayamıyorlar” ifadesi, alan derslerinin eğitim programı 

içerisindeki ağırlığını eleştiren bir bakış açısını ortaya koymakta ve mezunların 

yeterliklerine ilişkin dikkate değer bir düşünce ortaya koymaktadır. Bu durumu 

destekleyen diğer katılımcıların görüşleri aşağıda verilmiştir: 

ÖE1: “program öğretmenlik becerileri ile teknik yeterlikler arasında sıkışmış 

durumda. Bilgisayarla ilgili yeterli teknik eğitim verilmiyor, eğitim bilimleri alanı ağır 

basıyor. Eğitim programı değiştirilerek teknik becerilerin ağırlığı arttırılabilir. Mevcut 

ders tanımları ve uygulama örnekleri daha net belirlenebilir.” 

ÖE40: “alan bilgisi eksik, demo gibi dersler alıyorlar.” 

Alan bilgisi ile ilgili belirtilen olumsuz düşüncelerde ise seçmeli dersler çözüm 

olarak görülmektedir. Yedi katılımcının görüşlerine yansıyan bu durum, aşağıda 

verilmiştir.  

ÖE9: “… anabilim dalımızda eğitim programlarında seçmeli dersler 

planlanırken mevcut programda eksik olduğu düşünülen derslerin konulması 

sağlanmıştır.” 

ÖE27: “Lisans programının tekrar değerlendirilmesi öğrencinin seçim 

yapabileceği seçmeli derslerin sayısının arttırılması gerekir.” 

Seçmeli dersler, eğitim programının eksik olduğu düşünülen kısımlarını 

tamamlayıcı olarak kullanılmasının yanında, yazılım ya da donanım gibi branşlaşmanın 

sağlanması da bir çözüm biçimi olarak algılanmaktadır: 

ÖE2: “öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre düzenlenmiş çok sayıda seçmeli 

ders ile tam ilgi sağlanabilir. Bilişim teknolojileri ile ilintili yetenekler; fiziksel, sosyal, 

ekonomik vb. birçok değişkene göre farklılık göstermektedir.” 
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ÖE6: “çok sayıda programlama dersi var. Bence bu dersler seçmeli olmalı, 

öğretmen olmak istemeyenler bu derslere yoğunlaşmalı.” 

ÖE28: “Program açısından değerlendirdiğimde ise öğretim programının 

seçmeli derslerle zenginleştirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Buraya yerleştirilen 

derslerin de büyük bir kısmı yazılım ağırlıklı dersler. Donanım dersleri de koyulabilir. 

Ayrıca seçmeli ders sayısı arttırılarak öğrencilerin istedikleri alanda eğitim görmeleri 

sağlanabilir.” 

ÖE55: “program çağdaş gelişmeler dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmeli 

ve bu uygulama diğer programlara nazaran daha sıklıkla yapılmalı (seçmeli derslerin 

arttırılması bu aşamada önemli) yazarlık dillerinin öğretim amaçlı yazılım geliştirmede 

kullanımına yönelik proje ağırlıklı çalışmalar ön plana çıkarılmalı.” 

Seçmeli derslerle ilgili katılımcı görüşleri programda yapılabilecekleri sıralarken 

bir yandan da programın yeniden değerlendirilmesi gerekliğinin ipuçlarını 

barındırmaktadır. ÖE55 katılımcısı seçmeli derslerden hareketle programın 

güncellenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Eğitim programı ile ilgili üzerinde 

durulması gereken diğer bir nokta ise “esnek program” kodu ile katılımcı görüşlerini 

yansıtmıştır. Seçmeli ders kodu ile sunulan görüşleri destekler nitelikte olan ÖE30 ve 

ÖE42’ye ait düşünceler aşağıda verilmiştir:   

ÖE30: “Hayır yetiştirmiyor. Bizler (öğretim üyeleri) bazı durumları bilerek-

göğüsleyerek iyi öğretmen yetiştirmek için fedakarlık yapıyoruz. Halbuki gelişmiş-

gelişmekte olan bir ülkede bu göreceliğin olmaması, programın iyi öğretmen 

yetiştirecek şekilde dizayn edilmiş olması ve o programın hızlı hızlı iyileştirilebilir 

(dinamik) olması gerekmektedir.” 

ÖE42: “…mezunlar  yeterli değil. YÖK programının esnek olması gerekir.” 

Süreci tamamlayan son kod ise “uygulama ağırlıklı program” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Derslerin kuramsal nitelikten daha fazla uygulama içermesi gerektiği 

düşüncesi ÖE47 katılımcısının ifadelerinden anlaşılmaktadır: 

ÖE47: “… program yeterli öğrenci iyi yetişiyor. … fiziki, teknik ve personel 

ihtiyaçları asgari seviyede mevcut olduğunda program şu anki hali ile yeterli 

öğretmenleri yetiştirebilir. Ancak mevcut programda derslerde bir takım düzenlemeler 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca derslerin yalın teoriden ziyade uygulamalarının yeterli 

seviyeye ulaştırılmasına çalışılmalıdır.” 

ÖE47 katılımcısının vurguladığı diğer bir nokta ise öğretmen adaylarının 

işletmelerde de staj yapması gerektiği düşüncesidir. Sadece bir görüşe yansıyan bu 

durum oldukça önemli olarak değerlendirilmektedir. Öğretmen adaylarının “tamirci” 

olarak mesleğin ilk yıllarında karşılaşabileceği problemler ile ağ ve donanım konusunda 

yeterli alan dersinin olmaması nedeniyle yaşanıldığı ifade edilen problemlerin 

çözümünde bir alternatif olarak değerlendirilmelidir: 

ÖE47: “bu program daha çekici kılınmalı öğrencilere sadece eğitim 

kurumlarında değil işletmelerde de staj imkânı sağlanmalıdır.” 
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Tartışma ve Sonuç 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimin öğrenme-öğretme 

süreçlerine olan etkisi, Teknik Eğitim Fakültelerinin Teknoloji Fakülteleri olarak 

yeniden yapılandırılması sonucu, BÖTE bölümlerinin Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

yetiştiren tek kaynak olarak kalması ve FATİH projesi gibi yurt çapında uygulanan bir 

projenin yetişmiş insan gücü ihtiyacı dikkate alındığında, BÖTE Bölümlerinin Bilgi ve 

İletişim Teknolojilerinin eğitim sistemine entegrasyonu sürecinde rolü ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda belirtilen sorumlulukların altından kalkabilecek yeterliklerle 

donatılmış öğretmenlerin sisteme katılımı oldukça önemlidir. 

Araştırma sonucunda, öğretim elemanlarının görüşleri öğretmen yetiştirme ve 

eğitim programı olmak üzere iki tema altında toplanmaktadır. Öğretmen yetiştirme 

teması altında tüm öğretmen eğitimi programlarının ortak problemi olarak düşünülen 

istihdam ve KPSS sınavının olumsuz etkileri özellikle son sınıf öğrencileri üzerinde 

kendini hissettirmektedir. Diğer bir deyişle öğretmen adaylarının, gelecek kaygısı 

nedeniyle okullarını ikinci plana attıkları söylenebilir (Doğan & Çoban, 2009; Ekici & 

Kurt, 2012; Gündoğdu, Çimen, & Turan, 2008).  

Öğretmen yetiştirme teması altında yer alan ve bölüme özgü olarak 

nitelendirilebilecek olan altyapı sorunları ve öğretim elemanı eksikliği süreci olumsuz 

etkileyen diğer faktörlerdir. Benzer şekilde Durdu ve Yıldırım (2005) teknoloji tabanlı 

olduğu için bölümün sürekli gelişmeye ihtiyacı olduğunu ve en önemli sorunlarından 

birisinin öğretim elemanı sayısındaki yetersizlik olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca,  

MEB-YÖK eşgüdümü ve görev tanımı, öğretmen yetiştirme temasını oluşturan diğer 

kodlardır. Öğretmen adaylarının göreve başladıklarında yapmaları gerekenler ile 

kendilerinden beklenenler arasındaki farklılıklar, birçok öğretim elemanı tarafından 

ifade edilmiştir. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin, okul idaresi ve öğretmenler 

tarafından birer teknik eleman gibi görülmesi, görev tanımının net olmamasına ilişkin 

bulgular birçok araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Çuhadar & Dursun, 

2010; Demirli, Kerimgil, & Donmuş, 2012; Deryakulu, 2006; Erdoğan, 2008; Eren & 

Uluuysal, 2012; Henkoğlu & Yıldırım, 2012; Karal & Timuçin, 2010; Kıyıcı & 

Kabakçı, 2006; Odabaşı vd, 2011; Seferoğlu, 2009; Seferoğlu & Akbıyık, 2009). Bu 

durumun temel sebebi olarak; BT öğretmenlerinin teknolojiyle ilgili her konudan 

anlayan birer uzman, teknik servis elemanı ve memur gibi görülmeleri olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Diğer taraftan BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle üstlendikleri görevler 

arasında farklılıklar olduğu ve BT öğretmenlerinin bile görev alanlarının ne olduğuna 

dair kesin ifadeler kullanamadıkları saptanmıştır (Topu & Göktaş, 2012). Belirtilen 

sorunun oluşmasındaki diğer bir etken olarak Henkoğlu ve Yıldırım (2012), bilişim 

teknolojileri dersinin seçmeli bir ders haline getirilmesi sonucunda öğrencilerin, 

velilerin ve hatta okul yöneticilerinin ve diğer branş öğretmenlerinin dersi önemsiz bir 

ders gibi görmeye başladıklarını belirtmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, 

öğrencilerin derse bakışı değişmekte, öğrenciler derse gereken ilgiyi göstermemekte ve 

öğrencilerin dersten beklentilerinin düştüğünü ifade etmektedir.  
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Eğitim programı teması altında yer alan yetersiz alan dersi, seçmeli dersler, esnek 

program ve uygulama ağırlıklı program kodları, bir eğitim programının hedefleri, içerik 

ve öğrenme-öğretme süreçleri ile ilgili görüşleri barındırmaktadır. Bilişim teknolojiler i 

öğretmenlerinden beklenenlerin, öğretim elemanı görüşlerinde ağırlıklı bir yer edindiği 

görülmektedir. Bu anlamda içerikte, mevcut beklentiler doğrultusunda değişiklikler 

önerilmektedir. Ayrıca alan bilgisinin eksik olmasının, bölüm hedeflerinin 

gerçekleşmesini de olumsuz olarak etkilediği düşünülmektedir. Bu durum Kıyıcı ve 

Kabakçı’nın (2006) çalışmasında teknik bilgi eksikliği teması ile ifade edilmektedir. 

Üstte değinilen iki noktadaki eksikliğin giderilmesinde seçmeli derslerin aktif 

olarak kullanıldığı, öğretim elemanı görüşlerine yansımıştır. Dile getirilen diğer kod 

olan esnek program ise, eğitim programının tüm öğeleri düşünüldüğünde önemli olarak 

değerlendirilmektedir. Çuhadar ve Dursun (2010) bilgisayar alanındaki gelişmelere 

paralel olarak sürekli bir mesleki gelişimin önemini vurgulamakta ve BÖTE Bölümü 

öğretim programlarının sürekli olarak gözden geçirilmesini ve programda 

değişikliklerin yapılabilmesi için esneklik sağlanmasını önermektedir. Önemle 

değinilmesi gereken diğer bir görüş ise eğitim programında uygulamaların daha fazla 

yer alması yönündedir. Alan derslerine daha fazla ağırlık verilmesi ve uygulamanın 

ağırlıkta olduğu bir öğretimin uygulanması istenmektedir.  

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının, 

bölümün yetiştirdiği öğretmenlere gerekli yeterlikleri kazandırma durumuyla ilgili 

görüşlerini alınmasını amaçlayan araştırma sonucunda, iki temel sorunun ön plana 

çıktığı söylenebilir. İlk olarak, alanyazında da birçok araştırma sonucuna yansıyan 

bilişim teknolojileri öğretmenleri görev tanımındaki belirsizlikler sonucu yaşanan 

sorunlardır. İkinci temel sorun ise görev başında yapılanlar ile lisans eğitimi arasındaki 

uyuşmazlık olarak ifade edilebilir. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’nın 28.05.2013 tarih, 22 sayılı İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) 

Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik Yapılmasına ilişkin kararı ile 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. ve 6. Sınıflarda haftada 2 saat olmak üzere 

zorunlu hale getirilmiştir. Söz konusu karar, yaşanan sorunların çözümü noktasında 

önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.  

Araştırma sonuçlarına göre, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev sırasında 

karşılaştıkları sorunlar dikkate alındığında, hizmet öncesi, hizmet süresince ve altyapı 

ile ilgili farklı öneriler ifade edilebilir. Hizmet öncesinde BÖTE Bölümleri öğretim 

programlarının alan derslerinin ağırlığının arttırılarak güncellenmesi söylenebilir.  

Hizmet süresince ise, teknik konularda öğretmene destek verecek bir personelin 

okullarda istihdam edilmesi, yaşanan sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasında 

önemli olarak değerlendirilmektedir.  Ayrıca, bilişim teknolojileri ve diğer öğretmelerin 

hizmet içi eğitim etkinlikleri ile bilişim teknolojileri alanındaki yeterlikleri 

geliştirilmelidir. Bunların yanında, okulların bilişim teknolojileri altyapısı günün 

teknolojisine göre yenilenmesi gerekmektedir. 
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ABSTRACT:  The aim of this study is to determine the errors of 5th grade students in non-routine problems. In this 
study, descriptive survey method was used and clinical interview method was used in order to determine the source of 
the errors of 5th grade students in non-routine problems. The study group of descriptive survey model was composed 
of 467 primary school 5th grade students in 13 classes in 7 different primary schools in the city of Kütahya chosen 
according to cluster sampling method, while the study group of clinical interview method was composed of 70 
students chosen among those who had made the error themes determined. As a result of the research, it was 
determined that the students made mostly comprehension-related errors (45.50%); this comprehension based errors 
mostly resulted from miscomprehension (27.28%), followed by irrelevant operation (10.42%) and incomplete 
comprehension (7.39%). It was also determined that the errors stemmed from the following: performing the strategy 
(5.72%), reading (3.77%), performing the operation (2.62%) and choosing the right strategy (2.36%), respectively. 
Keywords: Mathematics, 5th grade students, non-routine problem, mistake types, sources of the errors 

 
Extended Abstract 

Purpose and Significance: This study deals with mistakes in non-routine problems due 
to the facts that they require high level thinking skills, that more mistakes are seen both 
in student solutions and in teacher solutions and that the rate of utilization by teachers is 
low. During problem solving process, an individual is supposed to make sense of the 
problem during and after reading because without making sense of the problem, it is 
thought that individuals will come up with meaningless conclusions by using the 
numbers in the problem randomly. Problem solving skill is a complex process requiring 
use of information, and in this process students firstly need language skills. Because no 
studies have been encountered in Turkey about the relation between language skills and 
problem solving strategies, it is aimed in the study to determine the source of the 
mistakes of primary school students in non-routine problems. In this context, answers 
for the following questions are sought: 
1. How is the distribution of the mistakes of primary school 5th grade students in 
non-routine problems according to mistake types? 
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2. What are the reasons for primary school 5th grade students to make mistakes in 
non-routine problems? 
 
Methods: In the research, descriptive survey and clinical interview methods were used 
together. Survey models are research approaches that aim to describe a former or an 
existing case as it is. In this context, because the answer for the first question of the 
research “How is the distribution of the mistakes of primary school 5th grade students in 
non-routine problems according to mistake types?” hadn’t been intervened, the answer 
was sought through descriptive survey method. As one of the measuring methods that 
could be used in evaluating problem solving skill, clinical interview method is a method 
in which the reason for the mistakes students make while solving a problem is revealed 
by observing the student during problem solving. Based on this, clinical interview 
method was used for the second question of the research “What are the reasons for 
primary school 5th grade students to make mistakes in non-routine problems?” both to 
reveal the causes of the mistakes and misperceptions of the students and for students 
themselves to determine their own mistakes.  
The population of the research consists of the 5th grade students at 34 state primary 
schools in the city centre of Kütahya during 2010/2011.  Because it was very difficult to 
reach the whole population, it was decided to form a study group by using proportional 
cluster sampling method.  
In the study, success test for non-routine problem solving (ROPÇBT) composed of 12 
questions whose reliability and validity studies were conducted by Ulu (2011) was used 
to determine the mistakes of primary school students in non-routine problems.  
In order to determine why students make mistakes in non-routine problems, the 
converted form of problem solving mistake analysis inventory developed by Newman 
(1977) into clinical interview from by White (2005) was used.  
ROPÇBT was conducted in a sample of 467 primary school 5th grade students at 13 
classes, and its administration took 45 minutes. Data analysis was conducted using 
percentage and frequency values. 
 
Findings and Discussion: As a result of the study, it was seen that about 75% (59.97% 
false + 14.96% empty) of the mistakes in non-routine problems resulted in failure. The 
finding that the mistakes in non-routine problems is coherent with the finding in the 
studies by Verschaffel, DeCorte, and Lasure (1994), Verschaffel and DeCorte (1993), 
Verschaffel, DeCorte, and Vierstraet (1999), Jurdak (2006), Xin, Lin, Zhang and Yan 
(2007).  
The analysis of the mistake sources in the study shows that about half of the solutions 
(49.26%) involve mistakes arising from comprehension-based mistakes. The findings of 
the research that students mostly made comprehension-based mistakes are coherent with 
the findings in the studies by Singh, Rahman, Hoon, (2010), Clements and Ellerton 
(1996), Marinas and Clements (1990), Clarkson (1991). The fact in the study that 
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comprehension-related mistakes are too many in number shows the necessity that 
activities for what is read in problem solving practices should be increased and reading 
comprehension strategies should be adapted to problem solving practices. 
In the study, comprehension-based mistakes were categorized in three different ways as 
irrelevant operations, inaccurate uncompleted and accurate incomplete solutions. It was 
determined that although the rate of irrelevant operation-based mistakes was 10.42% 
and the operations chosen by the students who made these mistakes were not even 
remotely closed to the solution, they nevertheless conducted the operations accurately. 
The fact that similar results were obtained in the studies by Kroll and Miller (1993), 
Tertemiz (1994), and Prakitipong and Nakamura (2006) lets us see that the mistakes in 
four-operation problems are more comprehension-based than stemming from basic 
mathematical skills.  
It is also seen in the study that other comprehension-based mistakes stem from 
conversion of the oral expressions in the problem into visual and mathematical 
expressions (inaccurate incomplete solutions = 27.28%) inaccurately or deficiently 
(accurate incomplete solutions = 7.79%). It was found in the studies by Panasuk and 
Beyranevand (2010), Moreno and Mayer (1999), Hegarty, Mayer and Monk (1995) that 
students who could use multiple conversion techniques (symbolic, visual, oral) in 
comprehending the problem were more successful. The fact that conversion-based 
mistakes were too many in the study shows the necessity that multiple conversion 
techniques should be used in problem solving practices. 
The proportion of problem solving strategy knowledge-based mistakes (strategy choice 
and strategy execution-based) to the overall rate of the test is 8.08% (453). The first of 
the problem-solving strategy knowledge-based mistakes stems from the mistakes arising 
from strategy choice and the proportion of these mistakes to the overall is 2.36%. 
Schonfeld (2005) suggests that in order to choose a suitable strategy, students should be 
exposed to such different types of problems as possible. In a study by Koedinger and 
Tabahneck (1994), it was seen that compared with those who hadn’t made the right 
strategy choice initially and insisted on the same inaccurate strategy, those who changed 
strategy when they reached a deadlock and re-made the solution were more successful. 
In a study by Ulu (2008), it was determined that primary school students mostly use 
mathematical sentence writing strategy, as similar to the findings of this study.  
The second of the problem-solving strategy knowledge-based mistakes are the ones 
arising from strategy execution and their proportion to the overall is 5.72%. In the 
study, it was seen that these mistakes stemmed from inaccurate drawing of the figure or 
inaccurate interpretation of an accurate drawing. This finding is coherent with those in 
the studies by Hong (1993, 1995) and Pantziara, Gagatsis, and Elia (2009). 
As a result of the study, the fact that some students chose inaccurate strategy and always 
used the same strategy (strategy of writing mathematical sentence) and that some 
students couldn’t execute their chosen strategy reveal the necessity of the focus on the 
training of problem solving strategy. Because it was seen in the studies by Altun et al. 
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(2004), Sulak (2005), Yazgan and Bintaş (2005), Altun and Arslan (2006) and Yavuz 
(2006), the training of problem solving strategy could increase problem solving success. 
It was observed in the research that the proportion of operation-based mistakes to 
overall is 2.62%. It was seen in studies by Teong (2000) and Özsoy (2007) that using 
control processes could decrease operation-based mistakes.  
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ÖZ: Bu araştırmanın amacı ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin problem çözme sürecinde yaptıkları hata türlerinin 
belirlenmesidir. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları hataların kaynağını 
belirlemek amacıyla betimsel tarama ve klinik mülakat metodundan faydalanılmıştır. Betimsel tarama modelinin 
çalışma grubunu küme örnekleme yöntemiyle seçilmiş Kütahya ili yedi farklı ilköğretim okulunun 13 şubesinde 
eğitim gören toplam 467 İlköğretim 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Klinik mülakat yönteminin çalışma grubunu 
belirlenen hata temalarını yapan öğrenciler arasından seçilen 70 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda 
öğrencilerin en fazla anlama kaynaklı (%45.50) hata yaptıkları; anlama kaynaklı hataların en fazla yanlış anlama 
kaynaklı (%27.28) olduğu, yanlış anlama kaynaklı hataları ilgisiz işlem (%10.42) kaynaklı ve eksik anlama (%7.39) 
kaynaklı hataların takip ettiği görülmüştür. Anlama kaynaklı hataların haricinde yapılan hataların sırasıyla yanlış 
stratejinin yürütülmesi (%5.72), eksik ya da yanlış okuma (%3.77), yanlış hesaplama yapılması (%2.62) ve hatalı 
strateji seçiminden (%2.36) kaynaklandığı belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Matematik, 5.sınıf, rutin olmayan problem, hata türleri, hata kaynakları 

Giriş 
Problem çözme becerisinin matematik programlarına girmesiyle birlikte, 

öğrencilerin problem çözerken yaptıkları hataların nedenlerini belirlemek amacıyla ilk 
olarak Newman (1977) tarafından “problem çözme hata analizi envanteri” geliştirilmiş; 
ilköğretim öğrencilerinin problem çözerken yaptıkları hataların nedenleri okuma, 
anlama, dönüştürme, hesaplama, sonuç yazma, motivasyon, dikkatsizlik, problem metni 
olmak üzere sekiz başlık altında incelenmiştir. Daha sonra Hong (1993) tarafından 
geliştirilen envanterde hatalar “sayı işlem modeli, sayı deneme modeli, mental 
yetersizlik, şemanın yanlış yapılandırılması, yanlış ilişkilendirme ve dikkatsizlik” olmak 
üzere altı başlık altında incelenmiştir. Yeo (2009) tarafından geliştirilen hata analiz 
envanterinde “okuma, anlama, strateji seçimi, stratejinin yürütülmesi, hesaplamanın 
yapılması” olmak üzere beş başlık altında incelenmiştir. Fong (1995) ise problem 
çözerken yapılan hata türlerini dilsel, dönüştürme, matematiksel ve psikolojik faktörler 
olmak üzere dört ana başlık altında toplamıştır.  

Dil kaynaklı hatalar Yeo (2009) ve Newman (1977) tarafından yapılan 
çalışmalarda okuma ve anlama şeklinde verilmiş; Fong (1995) ise anlama kaynaklı 
hataları ilgisiz işlemler, yanlış anlama ve eksik anlama şeklinde kategorize etmiştir. 
Dönüştürme kaynaklı hatalar Steele ve Johanning (2004), Pape ve Tchoshanov (2001), 
Healy ve Hoyles (1999) tarafından yapılan çalışmalarda içsel ve dışsal olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. İçsel dönüştürmeden kaynaklanan hataların geri getirme (Passolunghi 
& Pazzaglia, 2004/2005; Teong, 2002), ilişkilendirme (Marshall, 1995; Hong, 
1993/1995; Koedinger & Tabahneck, 1994), planlama ve planın uygulanmasından 
                                                 
*Bu çalışma sorumlu yazarın yayınlanmamış doktora tezinin bir parçasıdır. 
**Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye,mustafa.ulu@dpu.edu.tr 
***Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, tertemiz@gazi.edu.tr 
****Prof.Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye, peker@aku.edu.tr 

mailto:mustafa.ulu@dpu.edu.tr


Mustafa ULU, Neşe TERTEMİZ, & Murat PEKER 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 571-605 
 

576 

(Baddeley & Logie 1999; Charles & Lester, 1984; Teong, 2002; Wu & King, 2011) 
kaynaklandığı belirtilmiştir. Problem metninin kelime, şekil ve sembollere yanlış 
dönüştürülmesi (Duval 2002; Healy & Hoyles, 1999; Hong, 1993/1995; Moreno & 
Mayer, 1999; Pape & Tchoshanov 2001) dışsal dönüştürme hataları olarak ifade 
edilmiştir. Matematiksel hataların temel becerilerdeki (Anderson, 2008/2010; Jordan, 
Hanich, & Kaplan, 2003; Hanich, Jordan, Kaplan, & Dick, 2001; Kaur, 1997) ve 
öğrenme alanlarındaki (Grimm, 2008; Hallett, Nunes & Bryant, 2010; Singh, Rahman 
ve Hoon, 2010) eksikliklerden kaynaklandığı; psikoloji kaynaklı hataların ise dikkat ve 
motivasyon kaynaklı olabileceği (Fong, 1995; Hong 1993/1995; Newman, 1977) 
belirlenmiştir.  Yapılan çalışmalardan hareketle ilköğretim öğrencilerinin problem 
çözerken yaptıkları hataların nedenleri şema haline getirilerek, Şekil 1’de verilmiştir. 

 
Şekil 1. Problem Çözerken Yapılan Hataların Nedenleri  

 
 
Şekil 1 incelendiğinde problem çözme becerisinin birçok bilginin bir arada 

kullanılmasını gerektiren karmaşık bir süreç olduğu; bu süreçte öğrencilerin öncelikle 
dil becerilerine ihtiyaç duydukları görülecektir (Artzt & Thomas, 1992; Hong, 1993; 
Mayer, 1985; Polya, 1990). Bautista, Mitchelmore ve Mulligan (2009) tarafından 
Filipinler’de yapılan bir çalışma, dil becerilerinin problem çözme başarısı üzerindeki 
etkisini görmemizi sağlamaktadır. Filipinler’deki öğrencilerin anadilleri Filipince 
olmasına rağmen eğitim dilleri İngilizcedir. Aynı öğrencilere aynı problemler İngilizce 
ve Filipince metinler halinde sorulmuş, çalışma sonucunda ilköğretim öğrencilerinin 
İngilizce metinlere oranla anadillerinde daha başarılı oldukları saptanmıştır.  

Clarkson (1991), Clements (1982), Clements ve Ellerton (1996), Fong (1995), 
Hong (1993/1995), Marinas ve Clements (1990), Singh ve diğerleri (2010), Singhatat 
(1991) tarafından yapılan çalışmalarda ilköğretim öğrencilerinin problem çözerken %25 
ile %75 arasında değişen oranlarda dil kaynaklı hatalar yaptıkları bulgusuna; Chinn ve 
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Ashcroft (1993), Grimm (2008), Light ve DeFries (1995), Pape, (2004), Tuohimaa, 
Aunola, Nurmi (2008) tarafından çalışmalarda ise ilköğretim öğrencilerinin problem 
çözme başarıları ile dil becerileri arasında yüksek ilişki olduğu (.47 ile .76 değişen 
oranlarda)  bulgusuna ulaşılmıştır.  

Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi problem çözme sürecinde dil becerileri okuma 
ve anlama olmak üzere iki kategoride incelenmektedir; fakat Akyol (2006) okumanın 
anlamadan bağımsız olmadığını düşünmekte, metnin çeşidi ne olursa olsun okumadaki 
amacın anlam kurma olduğunu savunmaktadır. Ona göre bireyler metni anlamak için 
akıcı okuma (metnin amacına uygun hız belirleme ve doğru okuma) becerisine sahip 
olmalı; analiz edici metinleri (problem metinleri) diğer metin türlerine oranla daha 
yavaş ve doğru okumalıdırlar. Tuohimaa ve diğerleri (2008) tarafından yapılan çalışma 
Akyol (2006)’un görüşlerini doğrular niteliktedir. İlköğretim dördüncü sınıf öğrencileri 
üzerinde yapılan çalışmada; öğrencilerin akıcı okuma (hız, doğruluk, kelime 
ilişkilendirme), anlama (neden sonuç ilişkisi, çıkarımda bulunma, ana fikir bulma, 
deyimler bilgisi) ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda akıcı okuma becerisinin anlama becerisini doğrudan, problem çözme 
becerisini anlama becerisi aracılığıyla yordadığı; okuduğunu anlama becerisi ile 
problem çözme becerisi arasında yüksek (r = .67) ilişki olmasına rağmen, akıcı okuma 
puanları kontrol edildiğinde anlama becerisi ile problem çözme becerisi arasındaki 
ilişkinin düştüğü (r = .47) bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum akıcı okumanın anlama ve 
problem çözme başarısı üzerindeki etkisini görmemizi sağlamaktadır.  

Problem çözme sürecinde okuma esnasında ve sonrasında bireyin problem 
metnini anlamlandırması gerekmektedir; anlama olmadığı takdirde bireylerin problemde 
verilen sayıları tesadüfî bir şekilde kullanarak anlamsız sonuçlara ulaşacakları 
düşünülmektedir (Morales, 1998, Polya, 1990). Prakitipong ve Nakamura (2006) 
tarafından yapılan çalışmada iyi problem çözücülerin anlama seviyelerinin yüksek 
olduğu, fakat problem çözme başarısı yüksek öğrenciler ile problem çözme başarısı 
düşük bireyler arasında matematiğin temel becerilerine sahip olma konusunda büyük 
farklılıkların olmadığı görülmüştür. Kroll ve Miller (1993) tarafından ilköğretim 
öğrencileri üzerinde yapılan bir çalışmada sorular öncelikle dört işlem halinde daha 
sonra aynı sorular problem metnine dönüştürülerek sorulmuş; çalışma sonucunda bazı 
öğrencilerin dört işlemi yapabilirken, problemleri yapamadıkları saptanmıştır. Tertemiz 
(1994) tarafından yapılan çalışmada problem çözme becerileri orta ve üst düzeyde olan 
öğrencilerin dört işlem becerisinin yanı sıra problemi anlama düzeylerinin de yüksek 
olduğu, bu durumun aksine düşük başarı gösteren öğrencilerin sadece dört işlem 
becerilerinin yeterli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ulu (2011) ve Hite (2009) tarafından 
yapılan çalışmalar ise sadece okuduğunu anlama eğitimi verilerek ilköğretim 
öğrencilerinin problem çözme başarılarının bir miktar artırılabildiğini göstermektedir.  

Anderson (2010), Grimm (2008), Jordan, Kaplan ve Hanich (2002) tarafından 
yapılan boylamsal çalışmalarda okuduğunu anlama becerilerinin yıllar geçtikçe problem 
çözme başarısı üzerindeki etkisini artırdığı görülmüştür. Jordan ve diğerleri (2002) 
tarafından yapılan çalışmada sadece anlama güçlüğü (AG), sadece matematik güçlüğü 
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(MG) yaşayan öğrencilerle, normal gelişim (NG) gösteren öğrencilerin ikinci sınıfın 
başından üçüncü sınıfın sonuna kadar problem çözme başarılarındaki gelişim 
gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda ikinci sınıfın başında AG yaşayan öğrencilerin 
problem çözme başarılarının NG gösteren öğrencilerle aynı ve MG yaşayan 
öğrencilerden yüksek olmasına rağmen; üçüncü sınıfın sonunda MG yaşayan 
öğrencilerle aynı seviyeye geldiği, NG gösteren öğrencilere oranla gerilediği 
gözlemlenmiştir. Anderson (2010) MG ve AG yaşayan öğrencileri ve NG gösteren 
öğrencileri problem çözme becerisi açısından dördüncü sınıfın başından beşinci sınıfın 
sonuna kadar gözlemlemiş; çalışma sonucunda NG gösteren öğrencilerle AG ve MG 
yaşayan öğrenciler arasındaki farkın artarak devam ettiğini saptamıştır. Bu duruma 
gerekçe olarak sınıf seviyesine paralel olarak hem problemlerin zorlaşması hem de 
okuduğunu anlamaya olan gereksinimin artması gösterilmiştir. Grimm (2008) tarafından 
yapılan çalışmada öğrencilerin üçüncü sınıfın başından sekizinci sınıfın sonuna kadar 
zihinden hesaplama, tahmin, kâğıt üzerinde hesaplama, problem çözme, okuduğunu 
anlama ve matematiğin öğrenme alanlarındaki (sayılar, geometri, veri, olasılık) 
gelişimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda üçüncü sınıfta kazanılan okuduğunu 
anlama becerilerinin sekizinci sınıfın sonuna kadar sırasıyla en fazla problem çözme 
başarısındaki gelişimi yordadığı; problem çözme başarısını öğrenme alanları ve 
hesaplama becerilerindeki gelişimin takip ettiği görülmüştür. Bu çalışmalar okuduğunu 
anlama becerilerinin erken yaşlarda geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Şekil 1 incelendiğinde anlama basamağını dönüştürme basamağının takip ettiği 
görülecektir. Clarkson (1991), Clements (1982), Clements ve Ellerton (1996), Fong 
(1995), Hong (1993/1995), Marinas ve Clements (1990), Singh ve diğerleri (2010), 
Singhatat (1991) tarafından yapılan çalışmalarda ilköğretim öğrencilerinin %7 ile %40 
arasında değişen oranlarda dönüştürme kaynaklı hata yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. 
Diğer taraftan Healy ve Hoyles (1999), Pape ve Tchoshanov (2001), Steele ve 
Johanning (2004) tarafından yapılan çalışmalarda dönüştürme basamağının anlam 
kurma sürecinden bağımsız olmadığı belirlenmiş; bu duruma paralel olarak problemi 
anlama “verilen problem metninin aslının bozulmadan önce içsel, daha sonra dışsal 
ifadelere dönüştürülmesi” şeklinde tanımlanmıştır.  

İçsel dönüştürmenin ilk basamağı geri getirme basamağı olup bu basamakta 
bireyden beklenen; çözeceği problemle ilgili uzun süreli belleğinde var olan bilgileri 
seçerek kısa süreli belleğine aktarmasıdır. Charles ve Lester (1984) ile Altun (2007) ise 
bireylerin çözüm öncesinde “Daha önce buna benzer problem çözdüm mü?” sorusunu 
kendilerine sormalarını, benzer problemlerde kullandıkları çözüm yöntemlerini mevcut 
problem durumuna uyarlama amaçlı geri getirmelerini istemektedir. Baki ve Kartal 
(2004) ise geri getirmenin problem çözmeye yeni başlayan öğrenciler için çok daha 
önemli olduğunu, çünkü bu öğrencilerin tecrübeli çözücüler olmadıkları için sık sık 
daha önce çözdüğü problemlerden yararlandıklarını vurgulamaktadır. Bu nedenle geri 
getirme hem bilişsel hem de stratejik bağlamda problem çözme sürecinin önemli bir 
parçası olarak görülebilir. 
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İçsel dönüştürmenin ikinci basamağı ilişkilendirme olup bu basamakta bireyden 
beklenen; problemin çözümü için uzun süreli belleğinden geri getirdiği bilgileri 
organize etmesi, problemde verilenleri istenilenler doğrultusunda ayırt etmesi ve mevcut 
problem durumuna uyarlamasıdır (Cummins, Kintsch, Reusser & Weimer, 1988; Steele 
& Johanning, 2004). Passolunghi ve Pazzaglia  (2004/2005) yapılan çalışmalarda 
problem çözme başarısı yüksek öğrenciler ile problem çözme başarısı düşük bireyler 
arasındaki farkın geri getirmeden çok ilişkilendirmeden kaynaklandığı bulgusuna 
ulaşılmıştır. Çalışmada kullanılan “Haftada yedi gün vardır. John haftada 12 km 
yürümektedir. John bir ayda kaç kilometre yürür?” problem cümlesinde çözüm için 
“haftada yedi gün vardır” ifadesi gereksizdir. Öğrencilerden beklenen “12x4=48” 
sonucuna ulaşmalarıdır. Ancak, öğrenciler gereksiz bilgiyi ayırt edemedikleri için 
“12x7=84” sonucuna ulaşmışlardır. İlişkilendirme kaynaklı hatalara Viennot ve Moreau 
(2007), Hong (1993/1995) tarafından yapılan çalışmalarda da rastlanmıştır. 

Geri getirme ve ilişkilendirme süreçlerini halleden bireyden içsel dönüşümü 
sağlayabilmesi için sonraki aşamada problemin çözümünü zihninde planlaması ve bu 
planı harekete geçirmesi beklenmektedir. Planlama süreci çözüm için strateji seçimi; 
planın uygulanması süreci ise seçilen stratejinin yürütülmesi ve seçilen strateji sonuca 
ulaştırmıyorsa stratejinin değiştirilmesi olarak ifade edilmektedir (Altun, 2005; 
Schoenfeld, 2005). Altun, Bintaş, Yazgan ve Arslan (2004), Altun ve Arslan (2006), 
Sulak (2005), Yazgan ve Bintaş (2005), ve Yavuz (2006) tarafından yapılan 
araştırmalarda problem çözme strateji eğitiminin problem çözme başarısını artırdığı 
görülmüştür. Problem çözme becerileri düşük öğrencilerin çözüm esnasında sürenin 
büyük kısmını tekrarlı okumalara (Teong, 2002) veya problemin amacına uygun 
olmayan hesaplamalara (Hegarty, Mayer, & Green, 1992) ayırdıkları tespit edilmiş; aynı 
çalışmalarda problem çözme becerileri yüksek öğrencilerin çözüm esnasında 
anlamlandırma ve planlamaya ağırlık verdikleri görülmüştür. Diğer taraftan Teong 
(2002) tarafından yapılan çalışmada 10-11 yaş öğrencilerine planlama eğitimi verilmiş, 
sürecin ilk aşamasında öğrencilerin plan yaparken zorlandıkları, planlama sürelerinin 
çok uzadığı ve yanlış cevapların arttığı görülmüş, eğitimin ilerleyen dönemlerinde ise 
sürenin kısaldığı ve doğru çözümlerin arttığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda 
planlama eğitiminin öğrenci başarısını %50 oranında artırdığı, kalıcılık testi sonuçları 
ise öğrencilerin plan yapmayı beceri haline getirebildiklerini ortaya koymuştur.  

Gyamfi (1993) yaptığı çalışmada içsel dönüştürmenin ancak dışsal dönüştürme 
teknikleri kullanılarak somut ve gözlemlenebilir hale gelebileceğini ortaya koymuştur. 
Hegarty, Mayer ve Mog (1995) problemi dışsal dönüştürmede üç teknik olduğunu ileri 
sürmüşler, bu teknikleri kelime, sayı ve eylem odaklı olarak adlandırmışlardır. Kelime 
odaklı çözen öğrencilerin “fazlası, eksiği”  gibi anahtar kelimelere odaklandığı veya 
sayıları anlamlandırmadan işlem yaptıkları belirlenmiştir. Soylu ve Soylu (2006) 
tarafından yapılan bir çalışmadan alınan örnek ise aslında anahtar kelimelerin öğrenciyi 
nasıl yanlışa yönlendirdiğini göstermektedir.  “Ali elmalarından 5 tanesini Ayşe’ye 
verince geriye 10 elması kalmıştır. Buna göre Ali’nin başlangıçta kaç elması vardı?” 
sorusuna öğrencinin verdiği cevap 10 − 5 = 5 olmuştur. Yapılan mülakat sonucunda 
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“geriye ……kaldı” ifadesi öğrenciyi toplama işlemi yerine çıkarma işlemi yapmaya 
teşvik etmiştir.  Hegarty ve diğerleri (1995) tarafından yapılan çalışmada ayrıca kelime 
odaklı anlamlandırma yapan öğrencilerin göz hareketlerinin sayılar üzerine odaklandığı 
belirlenmiştir. DeCorte ve Verschaffel (2002) tarafından yapılan çalışmada 
anlamlandırma olmaksızın yapılan sayı odaklı çözümlerinde tıpkı anahtar kelimeler gibi 
öğrencileri alakasız çözümlere götürdüğü belirtilmiştir. Çalışmada “Bir gemide 26 
koyun ve 10 keçi vardır. Geminin kaptanı kaç yaşındadır?” şeklindeki bir soruda 
öğrencilerin soruyu anlamadan toplama işlemi yaparak 36 sonucuna ulaştıkları tespit 
edilmiştir. Hegarty ve diğerleri (1995) eylem odaklı çözen öğrencilerin kelime ve sayı 
odaklı çözen öğrencilerden daha başarılı olduklarını ortaya koymuşlardır. Moreno ve 
Mayer (1999), eylem odaklı çözümleri “çoklu dönüştürme” (sembolik, görsel, sözel) 
şeklinde isimlendirmişler ve Hegarty ve diğerleri (1995) tarafından yapılan çalışmada 
elde edilen bulgulara benzer bulgular elde etmişlerdir. Panasuk ve Beyranevand (2010) 
aynı problem cümlesini sözel, görsel ve sembolik olmak üzere üç değişik formda 
sormuşlar, soruların aynı olduğunu düşünen öğrencilerin sözel formda verilen 
problemleri diğer formlara (görsel, sembolik) dönüştürmede zorlanmadıkları; her 
problemin faklı olduğunu düşünen öğrencilerin ise sözel formda verilen problemleri 
diğer formlara dönüştüremedikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda dönüşüm 
yapabilen öğrencilerin yapamayan öğrencilerden daha başarılı oldukları tespit 
edilmiştir.  

Şekil 1’de belirtildiği gibi problem çözerken yapılan hataların bir diğer 
nedeninin matematiksel becerilerle (hesaplama, öğrenme alanları) ilgilidir. Anderson 
(2008), Anderson (2010), Hanich ve diğerleri (2001), Jordan ve diğerleri (2003), Kaur 
(1997) tarafından yapılan çalışmalarda anlama yönüyle normal gelişim gösteren fakat 
MG yaşayan öğrencilerin de tıpkı matematiksel işlemleri yapabilme yönüyle normal 
gelişim gösteren fakat AG yaşayan öğrenciler gibi problem çözmede başarısız oldukları 
görülmüştür. Matematiksel hataların ilki olan hesaplama hatalarına %2 ile %12 arasında 
değişen oranlarda rastlanmıştır (Clarkson, 1991; Clements, 1982; Clements ve Ellerton, 
1996; Fong, 1995; Hong, 1993/1995; Marinas ve Clements, 1990; Singh ve diğerleri, 
2010; Singhatat, 1991; Ulu, 2011). Matematiksel kaynaklı hataların bir diğeri ise 
öğrenme alanlarındaki (sayılar, geometri, veri, olasılık) eksikliklerden 
kaynaklanmaktadır. Hallett ve diğerleri (2010) tarafından yapılan bir çalışmada bazı 
öğrencilerin kesirleri dönüştürmeyi bilmedikleri için hata yaptıkları görülmüştür.    

Şekil 1 incelendiğinde problem çözerken yapılan hataların nedenlerinden 
sonuncusu ise psikolojik (motivasyon, dikkat) nedenlerden kaynaklanan hatalardır. 
Psikoloji kaynaklı hatalara da %2 ile %28 arasında değişen oranlarda rastlanmıştır 
(Clarkson, 1991; Clements, 1982; Clements ve Ellerton, 1996; Fong, 1995; Hong, 
1993/1995; Marinas ve Clements, 1990; Singh ve diğerleri, 2010; Singhatat, 1991). Bu 
çalışmalarda motivasyon ve dikkat kaynaklı hataların problem çözme sürecinin her 
aşamasında; bazen yanlış okuma, bazen yanlış anlama veya eksik anlama, bazen yanlış 
dönüştürme, bazen yanlış hesaplama şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. Teong (2002) 
tarafından yapılan çalışmada motivasyon ve dikkat kaynaklı hataların özellikle çözüm 
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hızıyla ilgili olduğu belirlenmiş, bazı öğrencilerin kendilerine aşırı güvendikleri için 
acele davrandıkları ve soruyu çözebilecekken hata yaptıkları gözlenmiştir. Çalışma 
sonucunda motivasyon ve dikkat kaynaklı hataların azaltılması için Polya (1990) 
tarafından önerilen problem çözme sürecinin son basamağı olan geriye dönüş 
basamağının kullanılması önerilmiş, sağlama yapan öğrencilerin çoğunluğunun dikkat 
kaynaklı hataları azalttıkları görülmüştür. Özsoy (2007) tarafından çalışmada kontrol 
süreçlerinin hataları azalttığı belirlenmiştir. 

Bu çalışmada gerek üst düzey düşünme becerilerini gerektirmesi (Altun, 2005, 
Baki ve Kartal 2004; Kaur ve Yeap, 2009; Teong, 2002; Polya,1990); gerek öğrenci 
çözümlerinde (Jurdak 2006; Xin, 2007; Ulu 2008; Verschaffel ve diğerleri, 1994; 
Verschaffel ve diğerleri 1999), gerek öğretmen çözümlerinde (Asman ve Markovits, 
2009; Ulu, 2008) daha fazla hataya rastlanması ve gerekse öğretmenler tarafından 
kullanılma oranlarının düşük olması nedeniyle (Asman ve Markovits, 2009; Lee ve 
Kim, 2005) rutin olmayan problemlerde yapılan hatalar üzerinde durulmuştur. 

Clarkson (1991), Clements (1982), Clements ve Ellerton (1996), Fong (1995), 
Hong (1993/1995), Marinas ve Clements (1990), Singh ve diğerleri (2010), Singhatat 
(1991) tarafından yapılan çalışmalarda rutin problemlerdeki hata kaynakları tespit 
edilmiştir. Jurdak (2006), Xin ve diğerleri (2007), Ulu (2008), Verschaffel ve diğerleri 
(1994), Verschaffel ve diğerleri (1999) tarafından yapılan çalışmalarda rutin olmayan 
problemlerde yapılan hata oranları araştırılmasına rağmen hataların kaynağı 
araştırılmamıştır. Rutin olmayan problemlerde yapılan hatalar üzerinde Fong (1995) 
tarafından yapılan çalışmada hataların kaynağı şematik modele göre incelenmiş, hatalar 
kategorize edilmiş fakat oransal açıdan hangi hata kaynağının ne kadar yapıldığı 
belirtilmemiştir. Yeo (2009) tarafından yapılan çalışmada ise sınırlı sayıda soru (3 soru) 
ve örneklem (56 öğrenci) üzerinde inceleme yapılmış, genelde yapılan hataların oranları 
belirtilmemiştir. Ülkemizde ise ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan 
problemlerde yaptıkları hataların kaynağının belirlenmesine yönelik kapsamlı bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Gerek Fong (1995) ve Yeo (2009) tarafından yapılan 
çalışmaların sınırlı olması ve gerekse ülkemizde böyle bir çalışmaya rastlanılmaması 
nedeniyle araştırmada ilköğretim öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları 
hataların kaynağının belirlenmesinin gerektiği düşünülmüştür. Bu bağlamda araştırmada 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

a) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları 
yanlışların hata türleri bakımından dağılımları nasıldır? 

b) İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde hata yapma 
nedenleri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 
Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve klinik mülakat yöntemi beraber 

kullanılmıştır. 
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Betimsel tarama modeli. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi 
tanımlanmaya çalışılır.  Bilinmek istenen şey vardır ve oradadır. Önemli olan, onu 
uygun bir biçimde “gözleyip” belirleyebilmektir (Karasar, 2002). Bu bağlamda 
araştırmanın birinci problemi olan “İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan 
problemlerde yaptıkları yanlışların hata türleri bakımından dağılımları nasıldır?” 
sorusunun cevabına araştırmacılar tarafından herhangi bir müdahale yapılmadığı için 
betimsel tarama modeli kullanılarak ulaşılmıştır. 

Klinik mülakat yöntemi. Piaget “Çocukların yaptıkları hatalar, onların düşünce 
doğası ile ilgili önemli bilgiler verir, öğrencilerin düşüncelerindeki zenginliği keşfetmek 
ve bilişsel beceriyi değerlendirmek için esnek soru sorma metodu olan klinik mülakat 
yönteminin kullanılması gereklidir” görüşünü savunmaktadır (Akt: Baki ve Kartal, 
2004). Frederiksen, Glaser, Lesgold ve Shafto (1990)’ya göre standart testlerin sadece 
öğrencinin ne kadar doğru veya ne kadar yanlış yaptığını ortaya çıkarabildiği, 
öğrencinin niçin yanlış yaptığını ve öğrencinin doğruya ulaşabilmesi neler yapılması 
gerektiğini sorgulamadığını belirtmişlerdir. Karataş ve Güven (2004) ise klinik mülakat 
yöntemini problem çözme becerisinin değerlendirilmesi için kullanılabilecek ölçme 
yöntemlerinden biri olarak görmekte, öğrencilerin problem çözerken yaptıkları hataların 
nedenlerinin ancak öğrencinin çözüm esnasında gözlemlenmesiyle ortaya 
çıkartılabileceği düşünmektedirler. Hunting (1997) ise klinik mülakat tekniğinin 
dinamik olduğunu ve daha çok öğrencinin yaptığı hataları kendisinin belirlediğini 
belirtmiştir. Araştırmanın ikinci problemi olan “İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin 
olmayan problemlerde hata yapma nedenleri nelerdir?” sorusuna gerek öğrencilerin hata 
ve yanılgılarının altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak ve gerekse öğrencilerin 
yaptıkları hataları kendilerinin belirleyebilmeleri ve farkına varabilmeleri için klinik 
mülakat yöntemi kullanılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Evren ve alt evrenler. Araştırmanın evrenini 2010-2011 öğretim yılında 
Kütahya ili merkezinde bulunan 34 devlet okulunda öğrenim gören 5. sınıf öğrencileri 
oluşturmaktadır.  Bu öğrencilerin tamamına ulaşmak zor olduğundan oranlı küme 
örnekleme yöntemi kullanılarak çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. 
Karasar (2002) evrendeki elemanların tek tek seçilme şansına sahip olmadıkları 
durumlarda küme örnekleme yöntemi kullanılarak çalışma grubunun seçilmesini 
önermektedir. Küme örnekleme yönteminde eşit seçilme şansı elemanlar yerine, 
içindeki tüm elemanları ile birlikte kümelerindir. Oranlı küme örneklemede kümelerin 
seçiminde evren açısından önemli görülen bir değişken kategorize edilerek, bu 
değişkene göre evrendeki gruplar sınıflandırılarak alt evrenlere ayrılır. Alt evrenlerden 
küme seçimi yapılırken alt evrenin evren içindeki payı oranında küme seçilir.  
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Oranlı küme örnekleme yapılırken araştırmanın evrenini oluşturan Kütahya 
merkezde bulunan 34 devlet okulunu alt evrenlere ayırabilmek için 2009 SBS ve 2010 
SBS sınav sonuçları kriter alınmıştır. SBS sınavının ölçüt olarak kullanılması okulları 
başarı yönüyle kategorize edebilecek başka bir resmi kriterin bulunmamasıdır; 2009 ve 
2010 SBS sonuçlarının kriter alınması ise okulların sadece bir yıllık başarı 
ortalamalarının yanıltma ihtimaline karşı alınmış bir tedbirdir. Bu bağlamda örneklemi 
oluşturabilmek amacıyla 34 devlet okulunun her birinin 2009 SBS ve 2010 SBS puan 
ortalamaları ((2009 SBS+2010 SBS)/2) hesaplanarak; okulların SBS başarı sıralamaları 
elde edilmiştir. Daha sonra Kütahya il merkezi 2009/2010 SBS ortalama ve standart 
sapma değerlerinden hareketle 34 okul alt evrenlere ayrılmıştır. Elde edilen bulgular 
Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. Araştırmanın Evrenini Oluşturan Kütahya İlinde Bulunan 34 Devlet 

Okulunun 2009/2010 SBS Sonuçlarına Göre Alt Evrenlere Ayrılması 

 265.99 294.51 323.03  

4. alt evren 3. alt evren 2. alt evren 1. alt evren 

Düzey: En düşük Düzey: düşük Düzey: Yüksek Düzey: En yüksek 

Toplam: 5 okul (%15) Toplam: 14 okul (%41) Toplam: 9 okul (%26) Toplam: 6 okul (%18) 

Örneklem: 1 okul Örneklem: 3 okul Örneklem: 2 okul Örneklem: 1 okul 

 -1 0 +1  

   Ortalama = 294.51 
Standart Sapma = 28.52 

   

 
Şekil 2 incelendiğinde Kütahya ili 2009/2010 SBS ortalamasının 294,51; 

standart sapmasının 28,52 olduğu görülmüş, 34 okul alt evrenlere ayrılırken ortalama ve 
standart sapma değerleri ölçüt kabul edilmiştir. 2009/2010 SBS ortalamaları Kütahya 
ortalamasının üstünde olan okullar başarılı, altında olan okullar ise başarısız kabul 
edilmiştir. Başarılı okullardan 0,+1 arasında standart puan alan okullar “yüksek”, +1’in 
üzerinde standart puan olan okullar ise “en yüksek” başarıya sahip okullar şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Aynı sınıflama başarısız okullarda 0,-1 arasında standart puan alan 
okullar “düşük”, -1’in altında standart puanı olan okullar ise “en düşük” başarıya sahip 
olan okullar şeklinde yapılmıştır. Bu sınıflamadan hareketle Kütahya il merkezinde 
bulunan 34 okul “en yüksek” başarıya sahip 6 okul (%18), “yüksek” başarıya sahip 9 
okul (%26), “düşük” başarıya sahip 14 okul (%41) ve “en düşük” başarıya sahip 5 okul 
(%15) şeklinde alt evrenlere ayrılmıştır. Bundan sonraki aşamada alt evrenlere ayrılan 
34 okuldan araştırmanın örneklemi seçilmiştir. 

Örneklem 
Şekil 2 incelendiğinde alt evrenlerde bulunan okulların geneli ortalamanın -1 ve 

+1 standart sapma bölgesinde toplandığı, +1’in üzerinde ve -1’in altında oransal açıdan 
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daha az okulun bulunduğu görülecektir, örnekleme alınacak okullar seçilirken bu 
sistematiğe dikkat edilmiş, her bir alt evreni temsil eden okul sayısı, evrendeki okul 
sayılarına oranlanarak belirlenmiştir. Tablo 1’de araştırmanın çalışma grubunu 
oluşturan okullar, şubeler ve öğrenci sayıları verilmiştir.  

 

Tablo 1  
Çalışma Grubunu Oluşturan Okulların Başarı Düzeyi ve Seçilen Şubelerdeki 
Öğrencilerin Dağılımı 

 
Okul başarı 

Düzeyi 
Okullar 

2009/2010 
SBS 

Ortalaması 

2009/2010 SBS 
Sıralaması 

Şube f % 

En yüksek A Okulu 339.86 3 1 37 7,9 
2 36 7,7 

Yüksek 
B Okulu 322.15 7 1 34 7,3 

2 34 7,3 

C Okulu 312.64 12 1 37 7,9 
2 35 7,5 

Düşük 

D Okulu 293.24 15 1 37 7,9 
2 40 8,6 

E Okulu 289.93 19 1 41 8,8 
2 Çıkarıldı 

 F Okulu 288.28 22 1 36 7,7 
2 34 7,3 

En düşük G Okulu 263.32 30 
1 36 7,7 
2 30 6,4 
    

Tablo 1 incelendiğinde “en yüksek” başarı oranına sahip 6 okuldan 1, “yüksek” 
başarı oranına sahip 9 okuldan 2, “düşük” başarıya sahip 14 okuldan 3 ve “en düşük” 
başarı oranına sahip 5 okuldan 1 olmak üzere toplam 7 okul yansız atama yöntemiyle 
belirlenmiştir. Seçilen okullar Kütahya ili merkezinde bulanan okulların % 20.58’ine 
tekabül etmektedir. Bu okulların 5. sınıf şube sayılarına bakılmış bazı okulların 5, bazı 
okulların 4, bazı okulların ise 3 şubesi olduğu görülmüş, şube sayılarının eşit olmaması 
nedeniyle 7 okulun her birinden 2 şube seçilerek çalışma grubu oluşturulmuştur. Şubeler 
seçilirken okul yöneticilerinden alınan bilgiler doğrultusunda okulun bulunduğu 
kategoriyi en iyi tanımlayan şubelerin seçimine özen gösterilmiştir. Örneğin “en 
yüksek” başarı düzeyine sahip 6 okuldan 1 tanesi yansız atama yöntemiyle seçilmiş ve 
bu okul “A Okulu” olmuştur. Bu okuldan 2 şube seçilirken okul “en yüksek” başarıya 
sahip okul kategorisinde bulunduğu için yönetici görüşleri doğrultusunda okuldaki 5. 
sınıf şubeleri arasından en yüksek başarı düzeyine sahip 2 şube örnekleme dâhil 
edilmiştir. Örneklemde bulunan okulların isimleri ve 5. Sınıflarının şubeleri verilmemiş, 
bunun yerine 1 ve 2 kodları kullanılmış, E okulunun 2. şubesinde uygulama esnasında 
istenmeyen durumlara rastlandığından grubun tamamı ve bazı gruplarda bulunan 
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kaynaştırma öğrencileri örneklemden çıkarılmıştır. Sonuç olarak 7 okul 13 şube ve 467 
İlköğretim 5. sınıf öğrencisinden oluşan örnekleme ulaşılmıştır.  

Klinik mülakat yöntemi için seçilen çalışma grubu ise çözümler incelendikten 
sonra farklı hataları yapan toplam 70 öğrenciden oluşturulmuş, yaptıkları hatalara göre 
bazı öğrencilerle sadece bir soru üzerinde bazı öğrencilerle yedi soruya varan 
görüşmeler yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Rutin olmayan problem çözme başarı testi. Çalışmada ilköğretim 
öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları hataları belirlemek amacıyla Ulu 
(2011) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış 12 sorudan oluşan rutin 
olmayan problem çözme başarı testi (ROPÇBT) kullanılmıştır. Karaca (2006), Tekin 
(1997) ve Yılmaz (1998)’a göre madde güçlük indeksi 0-1 arasında değişkenlik 
göstermekte olup, güçlük indeksleri 0.30-0.70 arasında olan maddeler ortalama güçlük 
düzeyindedir. ROPÇBT’de bulunan soruların madde güçlük indeksleri 0.33-0.58 
arasında değişkenlik göstermekte olup bu bulgu testteki soruların tamamının orta güçlük 
düzeyine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca testin ortalama güçlüğünün 0.38 
olması da testin orta güçlükte olduğunu göstermektedir. Karaca (2006)’ya göre hata 
belirleme amaçlı kullanılan testler izleme testleri olup, bu testlerin orta güçlükte olması 
önerilmektedir. Bu nedenle hem testin bütününün hem de her bir sorunun orta güçlükte 
olması, soruların güçlük düzeylerinin testin amacına uygun olduğunu görmemizi 
sağlamıştır.  

Bir testteki soruların kullanılabilmesi için sadece güçlük değerlerine bakmak 
yeterli değil aynı zamanda ayırt edici olmaları da gerekmektedir. Ayırt edicilik indeksi 
ise -1 ve +1 arasında değişmekte olup, bu değerin 0.40 ve üzerinde olması maddelerin 
ayırt edici olduklarını göstermektedir (Karaca, 2006; Tekin, 1997; Yılmaz, 1998). Testte 
bulunan maddelerin ayırt edicilik indeksleri 0.45 ile 0.87 arasında değişkenlik 
göstermekte olup, bu bulgu maddelerin tamamının ayırt edici olduğunu göstermektedir. 
ROPÇBT’nin başarı testlerinde güvenirliğin ve iç tutarlılığın belirlenmesi amacıyla 
kullanılan KR-20 değerinin 0.91 olduğu görülmüştür. KR-20 değerinin 0.70 ve üzerinde 
olması testin iç tutarlılığın ve dolayısıyla güvenirliliğinin yüksek olduğunu 
göstermektedir (Büyüköztürk, 2006). Bu bulgudan hareketle testteki maddelerin iç 
tutarlılığının ve dolayısıyla testin güvenirliğinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
ROPÇBT Ek-1’de verilmiştir. 

Klinik mülakat görüşme formu. Öğrencilerin rutin olmayan problemlerde 
niçin hata yaptıklarını belirlemek amacıyla Newman (1977) tarafından geliştirilen 
problem çözme hata analizi envanterinin White (2005) tarafından klinik mülakat 
görüşme formuna dönüştürülmüş hali kullanılmıştır. Klinik mülakat görüşme formu 
aşağıdaki sorulardan oluşmaktadır. 

1. Problemde verilenler neler? 
2. Problemde senden istenenler neler? 
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3. Problemi çözmek için yaptığın her bir işlemi neden kullandığını anlatır 
mısın? 

4. Sence sonuç doğru mu? 
5. Doğru olmadığını düşünüyorsan nerede hata yapmış olabilirsin? 

Verilerin Toplanması ve Analiz Edilmesi 
ROPÇBT örneklem olarak belirlenen 13 sınıfta öğrenim gören toplam 467 

ilköğretim 5. sınıf öğrencisine 45 dakika süre verilerek uygulanmış, uygulama esnasında 
öğrencilerin birbirinden etkilenmemesi için gereken tedbirler alınmıştır.  

ROPÇBT’den elde edilen veriler analiz edilirken boş bırakılan sorular 0, doğru 
yapılan sorular “1” ve yanlış yapılan sorular “2” şeklinde kodlanmış, 2 kodu verilen 
çözümlerin karşısına öğrencinin yaptığı yanlışın numarasını gösteren başka bir kod daha 
girilmiştir. Sürecin daha iyi anlaşılması açısından 1. soru üzerinde kodlamalar ve hata 
kaynaklarına nasıl ulaşıldığı gösterilmiştir. 1. soruda yapılan kodlamalar Tablo 2’de 
verilmiştir.  

 

Tablo 2  
Soru-1’in Analizinde Kullanılan Kodlar 

Cevap Cevap kodu 
Yanlış 
kodu 

Boş  0 - 

Doğru  1 - 

Alakasız işlemler 2 1 

Yağmurlu günde tarladan, güneşli günde asfalttan gidildiği düşünülmüş 2 2 

Gidiş dönüş güzergâhının yanlış belirlenmesi  2 3 

Tatil günlerinde de okula gidildiği düşünülmüş 2 4 

Sadece güneşli günlerde okula gidildiği düşünülmüş 2 5 

Okula gidiş hesaplanmış ama dönüşler hesaplanmamış 2 6 

 
Tablo 2 incelendiğinde 1. soru için 6 hata temasının olduğu görülecektir. Her bir 

hata teması için bir öğrenci belirlenerek klinik mülakatlar yapılmış, yapılan görüşmeler 
kamerayla kayıt altına alınmış ve raporlaştırılmıştır. Bu işlemler aynen 1. soruda olduğu 
gibi kalan 11 soru içinde yapılmış, belirlenen hata temaları çerçevesinde o hatayı yapan 
öğrencilerle klinik mülakatlar yapılmıştır. 12 soruda toplam 70 hata teması belirlenmiş; 
hata sayısına paralel 70 öğrenciyle klinik mülakat yapılmış ve raporlaştırılmıştır. 

Raporlaştırma aşamasından sonra hataların kaynağı Yeo (2009) tarafından 
problem çözme sürecinde verilen cevapları kategorize etmek amacıyla geliştirilen yedi 
aşamalı modele Fong (1995) tarafından öğrencilerin anlama kaynaklı hatalarını “ilgisiz 
işlem, hatalı tamamlanmamış ve hatasız tamamlanmamış” çözümler şeklinde kategorize 
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eden model eklenerek belirlenmiştir. Rutin olmayan problem çözme hata analizi 
envanteri [Yeo (2009) tarafından geliştirilen modele Fong (1995:18-20) anlama 
bölümündeki hata çeşitleri eklenmiş haliyle] ve hataların kategorize edilmesinde 
kullanılan kriterler Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3 
Hataların Kategorize Edilmesinde Kullanılan Kriterler 

Çözüm  Davranışlar  

1. Boş 
Cevap kâğıdı üzerinde hiçbir işlem yapılmamışsa çözüm bu grupta 
değerlendirilmiştir. 

2. Okuma Hatası 
Öğrencilerle yapılan klinik mülakatlarda öğrencinin bir kelimeyi yanlış okuduğu, 
bir kelime ve cümleyi okumadan atladığı belirlenirse yapılan hatanın okuma 
kaynaklı olduğuna karar verilmiştir. 

3. Anlama Hatası 

Yapılan klinik mülakatlar sonucunda öğrencinin problem metninde verilenleri 
birbiriyle ilişkilendiremediği, problem metnindeki olay örgüsünün bir bölümünü 
yanlış veya eksik anlamlandırdığı görüldüğünde yapılan hatanın anlama kaynaklı 
olduğuna karar verilmiştir.  

3.1. İlgisiz işlemler  
 Çözümle yakında uzaktan ilgisi olmayan işlemler seçilmişse yapılan hatanın 
ilgisiz işlem seçiminden kaynaklandığına karar verilmiştir. 

3.2.Hatalı 
tamamlanmamış 
(Yanlış anlama) 

Öğrencilerin problem metnine bağlı çözüm yapmalarına rağmen, problem 
metnindeki olayların bir bölümünü yanlış yapılandırdıkları veya matematiksel 
ifadelere yanlış dönüştürdükleri görüldüğünde hatanın yanlış anlama kaynaklı 
olduğuna karar verilmiştir. 

3.3.Hatasız 
tamamlanmamış 
(eksik anlama) 

Öğrencilerin problem hikâyesindeki kronolojik sırayı takip ederek problemin bazı 
bölümlerini doğru yapılandırdıkları fakat problemin devamındaki olay akışını 
anlayamadıkları veya çözümün bittiğini düşündükleri için yarım bıraktıkları 
görüldüğünde hatanın eksik anlama kaynaklı olduğuna karar verilmiştir. 

4. Hatalı Strateji 
seçimi 

Yapılan görüşmelerde belirlenen stratejinin çözüme götürmeyeceği anlaşıldığında 
hata bu kategoride değerlendirilmiştir. 

5.Stratejinin Hatalı 
yürütülmesi 

Yapılan görüşmelerde doğru strateji seçilmesine rağmen, stratejinin doğru 
yapılandırılamadığı görüldüğünde hata bu kategoride değerlendirilmiştir. 

6.İşlemlerin 
Doğruluğu 

Doğru strateji seçilmesine ve yürütülmesine rağmen hesaplama hataları 
yapıldığında çözüm bu hata kategorisinde değerlendirilmiştir. 

7.Doğru Cevap 
Yapılması gerekli bütün işlemler ve hesaplamalar doğru yapılmışsa çözüm doğru 
cevap kategorisinde değerlendirilmiştir. 

 
Daha önceden raporlaştırılan 70 tema Tablo 3’te verilen kriterler doğrultusunda 

bir matematik öğretmenliği alan uzmanı ve sınıf öğretmenliği alan uzmanı tarafından 
incelenmiş, iki uzmanın ortak kanıları doğrultusunda baskın hata kaynaklarına göre 
kategorize edilmiştir. Tablo 2’yi tekrar incelediğimizde örnek sorumuz olan 1. soru 
incelendiğinde: 1. hata kodunda uzmanlar klinik mülakatlardan hareketle öğrencilerin 
problem metninden bağımsız rastgele çözümler yaptıklarını tespit etmişler, bu nedenle 
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1. hata kodunun anlama eksikliğinden kaynaklandığını, anlama kaynaklı hatalardan da 
ilgisiz işlem kaynaklı hata olduğuna karar vermişlerdir. 2. hata kodu ise “Serkan’ın 
yağmurlu günlerde tarladan, güneşli günlerde asfalttan gitmesi gerektiğinin” 
düşünülmesidir; öğrencinin sorudaki “Serkan’ın yağmurlu günlerde asfalttan, güneşli 
günlerde tarladan gidip gelmektedir“ ifadesini anlamadığı görülmekte, bu nedenle 2. 
hata kodunun anlama kaynaklı hatalı tamamlanmamış çözümler grubunda yer almasına 
karar verilmiştir. 3. hata kodunun ise “Serkan’ın gidiş dönüş güzergâhının yanlış 
belirlenmesi” olduğu görülecektir, soruda Serkan’ın yağmurlu günlerde asfalttan, 
güneşli günlerde tarladan gidip gelmektedir” ifadesi olmasına rağmen öğrencilerin bu 
ifadeyi doğru anlayamadıkları, “Serkan’ın aynı gün içerisinde asfalt yoldan okula gidip 
tarladan döndüğünü“ düşündükleri görülmüştür. Yapılan klinik mülakatlar neticesinde 
3. hata kodunun da anlama kaynaklı hatalı tamamlanmamış çözümler grubunda yer 
almasına karar verilmiştir. 4. hata kodunda ise “Serkan sadece hafta içi okula 
gitmektedir. “ifadesi görülmemiş “Serkan’ın 7 gün okula gittiği“ düşünülmüştür. 
Yapılan klinik mülakatlar neticesinde 4. hata kodunun da anlama kaynaklı hatalı 
tamamlanmamış çözümler grubunda yer almasına karar verilmiştir. 5. hata kodunda 
“Serkan o hafta hiç devamsızlık yapmamıştır” ifadesi bulunmasına rağmen bu hatayı 
yapan öğrenciler klinik mülakatlarda “Serkan ıslanacağı için sadece güneşli günlerde 
okula gitmelidir” görüşünü savunmuşlardır. 5. hata kodunun olduğu çözümlerde hatalı 
işlem yapılmamasına rağmen çözümün yarıda bırakılması, hatanın anlama kaynaklı 
hatasız tamamlanmamış çözümler grubunda yer almasına neden olmuştur. 1. soruda 6. 
ve son hata kodu ise “Serkan’ın okula gittiğinin düşünülüp döndüğünün 
düşünülmemesidir” oysaki soruda “gidip gelmektedir” ifadesi yer almaktadır. 
Öğrencilerin bütün işlemleri eksiksiz yapmalarına rağmen sadece gittiği mesafeyi bulup 
dönüş mesafesini bulmamaları 6. hata kodunun da anlama kaynaklı hatasız 
tamamlanmamış çözümler grubunda yer almasına neden olmuştur. Uzmanlar tarafından 
her bir sorudaki hata kaynaklarının belirlenmesinden sonra hata kaynaklarının yapılma 
sıklığı belirlenmiştir. Hata kaynaklarının yapılma sıklığını belirlenmesinde yüzde (%) 
ve frekans (f) analizi kullanılmıştır. 

Bulgular 
Bu bölümde araştırmanın problem cümleleri olan “İlköğretim 5. sınıf 

öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde yaptıkları yanlışların hata türleri bakımından 
dağılımları nasıldır?” ve “İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problemlerde 
hata yapma nedenleri nelerdir?” sorularına cevap aranmış, elde edilen nicel bulgular 
Tablo 4’te verilmiştir.  

Boş Bırakılan Çözümler 
Tablo 4 incelendiğinde bütün sorularda %27.6 (129) ile %1.9 (8) arasında 

değişen oranlarda boş bırakılan çözümlerin olduğu görülecektir. Boş bırakılan 
çözümlerin testin geneline oranı ise %14.96 (838)’dır.  
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Okuma Kaynaklı Hatalar  
Tablo 4 incelendiğinde okuma kaynaklı hataların toplam dört soruda (S3, S6, S9, 

S12 numaralı sorular) %25.2 (118) ile %1.7 (8) arasında değişen oranlarda yapıldığı, 
hataların testin geneline oranının ise %3.77 (211) olduğu görülmektedir. Yapılan klinik 
mülakatlarda okuma kaynaklı hata yapan öğrencilerin aceleci davrandıkları için metnin 
bir bölümünü yanlış veya eksik okudukları görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda 
yüksek başarı gösteren öğrencilerin düşük başarı gösteren öğrencilerden daha fazla bu 
hata türünü yaptıkları bulgusuna ulaşılmıştır. Okuma kaynaklı hataların en fazla 
yapıldığı 6. soruya ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle yapılan mülakat Şekil 3’te 
verilmiştir. 

 
Şekil 3. 6. Soruda Yapılan Okuma Kaynaklı Hata ve Öğrenci Görüşmesi 

 

Anlama Kaynaklı Hatalar  
Tablo 4 incelendiğinde anlama kaynaklı hatalara %75.7 (353) ile %23.9 (112) 

arasında değişen oranlarda bütün sorularda rastlanmış olup, testin genelinde %45.50 
(2550) en fazla yapılan hata türüdür. Anlama kaynaklı hatalar ilgisiz işlemler, hatalı 
tamamlanmamış (yanlış anlama), hatasız tamamlanmamış (eksik anlama) çözümler 
olmak üzere 3 kategoride incelenmiştir.  

İlgisiz işlemler. İlgisiz işlem kaynaklı hatalara 6 ve 12. sorular hariç diğer bütün 
sorularda %23.1 ile %1.2 arasında değişen oranlarda rastlanılmış olup, bu hataların 
testin gelenine oranının %10.42 (584) olduğu görülmüştür. Bu hatayı yapan öğrencilerin 
problem metnindeki ifadelerden bağımsız bir şekilde çözümle yakından uzaktan alakası 



İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme …  
 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 571-605 
 

591 

olmayan işlemleri seçtikleri görülmüştür. İlgisiz işlem kaynaklı hataların en fazla 
yapıldığı 4. soruya ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle yapılan mülakat Şekil 4’te 
verilmiştir. 

 
Şekil 4. 4. Soruda Yapılan İlgisiz İşlem Kaynaklı Hata ve Öğrenci Görüşmesi 

 

Hatalı tamamlanmamış (Yanlış anlama). Tablo 4 incelendiğinde hatalı 
tamamlanmamış çözümlere bütün sorularda %57.1 (267)  ile %8.5 (40) arasında değişen 
oranlarda rastlanmış olup, bu hata türünün çalışmanın genelindeki yapılma oranı  
%27.28 (1529)’dir. Hatalı tamamlanmamış çözümlerden en fazla yapıldığı 2. soruya 
ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle yapılan mülakat Şekil 5’te verilmiştir. 

 
Şekil 5. İkinci Soruda Yapılan Hatalı Tamamlanmamış Çözüm ve Öğrenci 

Görüşmesi 

 
 
Hatalı tamamlanmamış çözümlerde öğrencinin sorunun bir bölümünü yanlış 

yapılandırdığı için sonucu yanlış bulduğu görülmektedir. Bu hatanın en fazla yapıldığı 
2. soru incelendiğinde öğrenci bölünen parça adedi kadar para ödenmesi gerektiğini 
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düşünmüştür, öğrenci parça için değil de kesim için ücret ödendiğini düşünseydi soruyu 
doğru yanıtlayacaktır. 

Hatasız tamamlanmamış (Eksik anlama). Tablo 4 incelendiğinde hatasız 
tamamlanmamış çözümlere toplam 6 soruda (S1, S5, S6, S10, S11, S12 numaralı 
sorularda) %33.6 (267)  ile %2.8 (13) arasında değişen oranlarda rastlanmış olup, bu 
hata türünün çalışmanın genelindeki yapılma oranı  %7.79 (437)’ dir. Bu hata türünde 
sonuca götüren işlemler doğru bir şekilde yapılandırılmış fakat yapılması gereken 
işlemlerden bir veya birkaçı eksik kalmıştır. Bu hatanın en fazla yapıldığı 10. soru 
incelendiğinde öğrenci çözüm için gerekli olan arkadaş sayısını bulmuş devamında 
Ali’nin arkadaşlarına verilen bilye sayısını da bulmuş fakat Ali’nin elinde olan bilyelere 
çözümünde yer vermemiştir; öğrenci bulduğu sonuca 12 olan Ali’nin bilyelerini dâhil 
etseydi doğru cevabı bulacaktı. Hatasız tamamlanmamış çözümlerden en fazla yapıldığı 
10. soruya ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle yapılan mülakat Şekil 6’da 
verilmiştir. 

 
Şekil 6. 10. Soruda Yapılan Hatasız Tamamlanmamış Çözüm ve Öğrenci 

Görüşmesi 

 

Strateji Seçiminden Kaynaklı Hatalar 
Strateji seçiminden kaynaklı hatalarla toplam 2 soruda (S3 ve S9) %27.6 (129) 

ile %0.6 (3) rastlanmış olup, bu hata türünün genelde yapılma oranının %2.36 (132) 
olduğu belirlenmiştir. Strateji seçiminden kaynaklı hataların en fazla yapıldığı 9. Soru 
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incelendiğinde öğrenciler soruda onları doğru çözüme ulaştıracak şekli çizmişler fakat 
bu stratejiyle çözüme gitmek yerine matematik cümlesi yazma stratejiyle çözüme 
gitmeyi tercih etmişlerdir. Matematik cümlesi yazma stratejisi eşitlik veya eşitsizliklerle 
çözüme gidilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Çözümde öğrenciler “5 ev için 21 kibrit 
çöpü gerekirse 10 ev için 42 kibrit çöpüne ihtiyaç olur” şeklinde düşünerek oran/orantı 
kurmuşlardır. Oysaki ilk seçtikleri strateji olan şekil ve diyagram çizme stratejisinde 
ısrar ederek çözüme gitmeye çalışsalardı, çizdikleri şekildeki kibrit çöplerini saymaları 
bile doğru çözüme gitmelerini sağlayacaktı. Öğrencilerin 12 sorunun tamamında en 
fazla kullandıkları stratejinin matematik cümlesi yazma stratejisi olduğu görülmekte, bu 
durum ilköğretim öğrencilerinin çoğunluğunun problem çözme strateji bilgilerinin 
yetersiz olduğunu düşünmemize neden olmaktadır. Strateji seçiminden kaynaklı 
hataların en fazla yapıldığı 10. soruya ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle 
yapılan mülakat Şekil 7’de verilmiştir. 

 
Şekil 7. 9. Soruda Yapılan Strateji Seçiminden Kaynaklı Hatalı Çözüm ve 

Öğrenci Görüşmesi 

 

Seçilen Stratejinin Yürütülmesinden Kaynaklı Hatalar  
Seçilen stratejinin yürütülmesinden kaynaklı hatalara4 soruda (2,3,5,7 numaralı 

sorular) %26.3 (123) ile %13.2 (62) değişen oranlarda rastlanmış olup, bu hata türünün 
genelde yapılma oranının %5.72 (321) olduğu belirlenmiştir. Bu hata türünde 
öğrencilerin çözüme götürebilecek olan şekil ve diyagram stratejisini seçtikleri; doğru 
stratejiyi seçebilmelerine rağmen bazen şekli yanlış çizdikleri, bazende şekli doğru 
çizmelerine rağmen yanlış yorumladıkları görülmüştür. Stratejinin yürütülmesinden 
kaynaklı hataların en fazla yapıldığı 2. soruda öğrenci şekli 4 parçaya bölmesi 
gerekirken 3 parçaya bölmüş, 3 parça için 2 kesik atılması gerektiğini düşünerek 6 lira 
cevabına ulaşmıştır. Oysa öğrenci şeklinde yanlış yapılandırmayıp 4’e bölseydi doğru 
cevaba ulaşacaktı. Strateji yürütülmesinden kaynaklı hataların en fazla yapıldığı 2. 
soruya ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle yapılan mülakat Şekil 8’de 
verilmiştir. 
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Şekil 8. 2. Soruda Yapılan Stratejinin Yürütülmesinden Kaynaklı Hatalı Çözüm 

ve Öğrenci Görüşmesi 

 

İşlemlerin Yapılmasından Kaynaklı Hatalar 
İşlemlerin yapılmasından kaynaklı hatalara toplam 4 soruda (S4, S7, S8, S9 

numaralı sorular) %15.2 (71) ile %4.1 (19) arasında değişen oranlarda rastlanmış olup, 
bu hata türünün genelde yapılma oranının %2.62 (147) olduğu belirlenmiştir. Bu hata 
türünde öğrencilerin soruyu doğru anladıkları, doğru stratejiyi seçerek yürüttükleri fakat 
çözüme götüren işlemleri yanlış yaptıkları görülmüştür. İşlemlerin yapılmasından 
kaynaklı hataların en fazla yapıldığı 9. soruda öğrenciler şekil çizerek doğru stratejiyi 
seçmişler, teker teker kibrit çöplerini sayarak sonuca ulaşmaya çalışmışlar ancak hatalı 
saymışlardır. İşlemlerin yapılmasından kaynaklı hataların en fazla yapıldığı 9. soruya 
ilişkin bir öğrencinin cevabı ve öğrenciyle yapılan mülakat Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9.  Dokuzuncu Soruda Yapılan İşlemlerin Yapılmasından Kaynaklı Hatalı 
Çözüm ve Öğrenci Görüşmesi 

 
 
Yapılan incelemeler sonucunda testin genelindeki yanlış oranları %59.97 

(3361)’dir; İlk iki hata türü okuma ve anlama kaynaklı olup bu hataların testin 
genelindeki çözümlere oranı %49.26 (2761)’dır. Daha sonraki iki hata türü (strateji 
seçiminden ve stratejinin yürütülmesinden kaynaklı) ise problem çözme strateji bilgisi 
ile ilgili olup, bu hataların testin geneline oranı %8.08 (453)’dir. Son hata türü ise 
işlemlerin yapılmasından kaynaklı olup, bu hata türünün testin geneline oranı %2.62 
(147)’dir. 

Doğru Cevaplar 
Soruların doğru cevaplanma oranları ise %37.9 (177) ile %9.3 (43) arasında 

değişkenlik göstermekte olup, testin genelindeki doğru cevaplanma oranının %25.07 
(1405) olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve Tartışma 
Çalışma sonucunda rutin olmayan problemlerde yapılan hataların yaklaşık %75 

(%59.97yanlış+%14.96boş)’inin başarısızlıkla sonuçlandığı görülmüştür. Rutin olmayan 
problemlerde yapılan hataların fazla olduğu bulgusu Verschaffel ve diğerleri (1994), 
Verschaffel ve diğerleri (1999), Jurdak (2006), Xin ve diğerleri (2007) tarafından 
yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla uyuşmaktadır. Diğer taraftan Asman ve 
Markovits (2009) ve Ulu (2008) tarafından yapılan çalışmalarda rutin olmayan 
problemlerde öğretmenlerinde tıpkı öğrenciler gibi daha fazla hata yaptıkları ayrıca, 
Asman ve Markovits (2009) ile Lee ve Kim (2005) yaptıkları çalışmalarda rutin 
olmayan problemlerin öğretmenler tarafından derslerde kullanım oranlarının düşük 
olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen rutin olmayan 
problemlerde başarının düşük olduğu bulgusu ülkemizdeki matematik ve sınıf 



Mustafa ULU, Neşe TERTEMİZ, & Murat PEKER 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 571-605 
 

596 

öğretmenlerinin rutin olmayan problemleri derslerinde kullanıp kullanmadığının 
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Araştırmadaki hata kaynakları incelendiğinde çözümlerin yaklaşık yarısının 
(%49.26) okuduğunu anlama kaynaklı hataları barındırdığı görülmektedir. Araştırma 
sonucunda elde edilen öğrencilerin en fazla okuduğunu anlama kaynaklı hata yaptığı 
bulgusu Singh ve diğerleri (2010), Clements ve Ellerton (1996), Marinas ve Clements 
(1990), Clarkson (1991) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen bulgularla 
uyuşmaktadır.  İlköğretim öğrencilerinin problem çözme başarıları ile okuduğunu 
anlama becerileri arasında yüksek ilişki olduğu (Chinn ve Ashcroft,1993; Light & 
DeFries, 1995; Grimm, 2008; Pape, 2004; Tuohimaa ve diğerleri, 2008) okuduğunu 
anlama becerisinin sınıf seviyesi arttıkça matematik öğretimini daha fazla etkilediği 
bulgusuna (Grimm, 2008) ulaşılmıştır. Ulu (2011) ve Hite (2009) tarafından yapılan 
çalışmalar ise sadece okuduğunu anlama eğitimi verilerek ilköğretim öğrencilerinin 
problem çözme başarılarının bir miktar artırılabildiğini göstermektedir. Bu çalışmada 
okuduğu anlama kaynaklı hataların fazla olması eğitim sistemimiz içinde problem 
çözme çalışmalarında okuduğunu anlamaya yönelik aktivitelerin artırılmasının ve 
okuduğunu anlama stratejilerinin problem çözme çalışmalarına uyarlanmasının 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmada anlama kaynaklı hatalar ilgisiz işlemler, hatalı tamamlanmamış ve 
hatasız tamamlanmamış çözümler olmak üzere üç değişik biçimde kategorize edilmiştir. 
İlgisiz işlem kaynaklı olup, hatalara %10.42 oranında rastlanılmış olup, bu yanlışı yapan 
öğrencilerin seçtikleri işlemlerin çözümle yakından uzaktan ilişkisi olmamasına rağmen 
yanlış seçtikleri işlemleri doğru yaptıkları belirlenmiştir. Benzer sonuçların Kroll ve 
Miller (1993), Tertemiz (1994), Prakitipong ve Nakamura (2006) tarafından yapılan 
çalışmalarda da elde edilmesi; dört işlem problemlerinde yapılan hataların temel 
matematiksel becerilerden çok anlama kaynaklı olduğunu görmemizi sağlamıştır.  

Çalışmada diğer anlama kaynaklı hataların problemdeki sözel ifadelerin görsel 
ve matematiksel ifadelere yanlış dönüştürülmesinden (hatalı tamamlanmamış çözümler 
%27.28) veya eksik dönüştürülmesinden (hatasız tamamlanmamış %7.79) kaynaklı 
olduğu görülecektir. Hegarty ve diğerleri (1995), Moreno ve Mayer (1999), Panasuk ve 
Beyranevand (2010) tarafından yapılan çalışmalarda problemi anlamada çoklu 
dönüştürme” (sembolik, görsel, sözel) tekniklerini kullanabilen öğrencilerin daha 
başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada dönüştürme kaynaklı hataların 
fazla olması problem çözme etkinliklerinde çoklu dönüştürme tekniklerinin 
kullanılmasına önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Problem çözme strateji bilgisinden kaynaklı hataların (strateji seçiminden ve 
stratejinin yürütülmesinden kaynaklı) testin geneline oranı %8.08’dir. Problem çözme 
strateji bilgisinden kaynaklı hataların ilki stratejinin seçiminden kaynaklı hatalar olup bu 
hataların testin geneline oranı %2.36’dır. Schonfeld (2005) uygun stratejinin 
seçilebilmesi için öğrencilerin mümkün olduğunca farklı tipte problemlerle karşı karşıya 
getirilmesini önermektedir. Koedinger ve Tabahneck (1994) tarafından yapılan 
çalışmada ise başlangıçta doğru strateji seçiminde bulunmayıp, aynı stratejide ısrar 
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ederek çözüme giden bireylere oranla çıkmaza düştüklerinde kullandıkları stratejiyi 
değiştirerek tekrar çözüm yapan bireylerin daha başarılı oldukları görülmüştür. Ulu 
(2008) tarafından yapılan çalışmada ilköğretim öğrencilerinin en fazla matematik 
cümlesi yazma stratejisini kullandığı belirlenmiş, benzer durum çalışmamızda da 
gözlemlenmiştir.  

 Problem çözme strateji bilgisinden kaynaklı hataların ikincisi stratejinin 
yürütülmesinden kaynaklı hatalar olup, bu hataların testin geneline oranı %5.72’dir. 
Çalışmada bu hataların şeklin yanlış çizilmesinden veya doğru çizilmesine rağmen 
yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı görülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen 
bu bulgu, Hong (1993/1995) ve Pantziara ve diğerleri (2009) tarafından yapılan 
çalışmalarda elde edilen bulgularla uyuşmaktadır. 

Araştırma sonucunda bazı öğrencilerin yanlış strateji seçmeleri ve hep aynı 
stratejiyi (matematik cümlesi yazma stratejisi) kullanmaları, bazı öğrencilerinse 
seçtikleri stratejiyi yürütememeleri problem çözme strateji eğitimine ağırlık 
verilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nitekim Altun ve diğerleri (2004), Altun 
ve diğerleri (2004); Altun ve Arslan (2006), Sulak (2005), Yavuz (2006),Yazgan ve 
Bintaş (2005) problem çözme strateji eğitiminin problem çözme başarısı artırdığı 
görülmüştür. 

Araştırmada işlemlerin yapılmasından kaynaklı hataların testin geneline oranının 
oldukça düşük (%2.62) olduğu gözlemlenmiştir. Teong (2000) ve Özsoy (2007) 
tarafından yapılan çalışmalarda kontrol süreçlerinin kullanılmasının işlem kaynaklı 
hataları azalttığı görülmüştür. 

Öneriler 
Çalışmada rutin olmayan problemlerde yapılan hataların oransal olarak fazla 

olması, bu hataların bir nebze olsun öğretmen kaynaklı olabileceğini düşündürmüştür. 
Bu bağlamda ülkemizde de öğretmenlerin rutin olmayan problemlere yönelik tutumları 
ve rutin olmayan problemleri matematik derslerinde kullanım oranlarını tespit etmeye 
yönelik çalışmalar yapılabilir. 

Çalışma sonucunda rutin olmayan problemlerde yapılan hataların daha çok 
okuduğunu anlama kaynaklı olması, problemi çözmek için sadece matematiksel 
becerilerin yeterli olmadığını; bununla birlikte okuduğunu anlamaya yönelik dil 
becerilerinin de önemli olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Türkçe metinlerin 
çözümlenmesinde kullanılan okuduğunu anlama stratejileri problem çözme 
aktivitelerine uyarlanabilir. 

Bu çalışma 4+4+4 eğitim sisteminden önce yapılması nedeniyle 5. sınıf 
öğrencilerinin matematik dersleri sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmekteydi. Oysa 
2012-2013 öğretim yılı itibariyle 5. sınıf matematik dersleri branş öğretmenleri 
tarafından yürütülmektedir. Bu durumun öğrencilerin problem çözme becerilerini ne 
düzeyde etkilediğini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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Ek 1: Problemler 
1.Serkan yağmurlu günlerde okula asfalt yoldan, güneşli günlerde tarladan gidip gelmektedir. O 

hafta Pazartesi ve Çarşamba günleri yağmurludur.  O hafta devamsızlık yapmayan Serkan kaç m yol 
yürümüştür? (Serkan sadece hafta içi okula gelmiştir.) 

 
2. Bir demir çubuğu ikiye bölmek için 3 lira ödenmektedir. Bir demir çubuğu dörde bölmek için 

kaç lira ödenir?  
3. Enes bir kitabı bir önceki gün okuduğunun 2 katını okuyarak 4 günde bitirmiştir. Enes’in 

okuduğu kitap 150 sayfadır. Enes birinci gün kaç sayfa kitap okumuştur?  
4. Bir partide 24 erkek 9 kadın vardır. Kaç evli çift daha gelirse erkek sayısı kadın sayısının iki 

katı olur?  
5. Bir balıkçı tuttuğu 5 balığı muz karşılığında manava veriyor. 
1 balık 4 karpuz  
1 karpuz 6 portakal  
6 portakal 1 muz etmektedir. Balıkçı kaç muz alabilir? 
6. Ayşe, Vildan, Caner ve Derya dört arkadaştır. Bu arkadaşlar tenis, basketbol, voleybol ve 

hentbol olmak üzere dört farklı sporla ilgilenmektedir. Her birinin ilgilendikleri sporla ilgili ipuçları 
aşağıdaki gibidir:  

Ayşe’nin bir arkadaşı tenis oynamaktadır. 
Caner ve Derya basketbol oynamamaktadır. 
Derya hentbol oynamamaktadır. 
Vildan voleybol oynamaktadır. 
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak her bir arkadaşın ilgilendiği spor türünü bulunuz?  

 Tenis  Basketbol  Voleybol  Hentbol  

Ayşe      

Vildan      

Caner      

Derya      

 
7. Onur, Gökhan, Ezgi ve Çiğdem oyun parkına giderek tahterevalliye binmişlerdir.  
Ezgi 30 kg olduğunu belirtmiştir. 
Ezgi bir tarafa Çiğdem diğer tarafa bindiğinde tahterevalli dengededir. 
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Onur bir tarafa, Ezgi ve Çiğdem diğer tarafa bindiğinde tahterevalli dengededir. 
Onur bir tarafa Gökhan diğer tarafa bindiğinde, Onur aşağıdadır. Gökhan en fazla kaç kg’dır? 

(Cevap sayma sayısı olacak) 
8. 700 öğrencisi olan bir okulun öğrenci sayısı her yıl 10 azalmaktadır. 580 öğrencisi olan bir 

okulun ise her yıl 5 artmaktadır. Kaç yıl sonra iki okulun öğrenci sayıları eşit olur?  
9. Dilek kibrit çöpleriyle ev yapıyor. 2 ev yapmak için 9 adet kibrit çöpüne ihtiyacı vardır. 5 

sıralı ev yapmak için 21 adet kibrit çöpüne ihtiyacı vardır. 10 sıralı ev yapabilmek için kaç adet kibrit 
çöpüne ihtiyacı vardır?  

 
 
 
 
 
10. Ali bilyelerini arkadaşlarıyla eşit şekilde paylaştığında her kese 12 bilye düşüyor. 

Paylaştıktan sonra Ali her arkadaşına 3 bilye verirse bilyesi kalmıyor. Buna göre paylaşılan bilye sayısı 
kaçtır?  

11. Usta ve işçilerden oluşan 5 kişilik grup bir işten toplam 64 lira kazanmıştır. Bir usta 20 lira, 
bir işçi 8 lira almaktadır. Bu grupta kaç usta vardır?  

12. Mustafa zayıflamak için spor yapmak istemektedir. Mustafa yüzme bilmemekte ve kolundaki 
sakatlık nedeniyle ağırlık çalışamamaktadır. Diğer sporlardan her birini en az 1 saat yapması 
gerekmektedir.  Mustafa 4 saat çalışarak en fazla kaç gram verebilir? (Mustafa’nın kolundaki sakatlık 
sadece ağırlık kaldırmasını engellemektedir.) 

 
Hareket 

1 Saatte Verdiği 
Gram 

Koşu Bandı 400 

Bisiklet 600 

Ağırlık 700 

Yüzme 800 

Minder Hareketleri 500 
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ABSTRACT: The middle school mathematics curriculum emphasizes thinking skills in addition to mathematical 

skills. One of these skills is reflective thinking. In this study, the aim was to develop, implement and evaluate an in-

service training program (INSET) about reflective thinking skills. The study group was six Mathematics teachers. 

Mixed approach was adopted, and 20 hours of training were given. Data were collected with interviews, scales and 

documents which were prepared by teachers. According to results, although INSET didn’t reveal any meaningful 

difference quantitatively, it was determined that it contributed developing their teachers’ knowledge and ability 

qualitatively. Besides, it generally appeared that teachers evaluated INSET positively. It was suggested that teachers 

must be taken into part in INSET special to the branches and to gain thinking ability occurring useful ambience.    

Keywords: Reflective thinking, in-service training, mathematics teachers, thinking skills.     

 

Extended Abstract 

Purpose and Significance: When elementary mathematics curriculums are analyzed, 

reflective thinking in conjunction with other thinking skills appears to be part of their 

structure. Such programs are designed to develop reflective mindedness in individuals. 

Reflective thinking, within the framework of Turkey’s Basic Education Support Project, 

has been referred to as a general proficiency requirement for teachers (MoNE 2005). 

Competence of teachers in this field means possessing the skills necessary to grasp 

knowledge and attitudes within instructional media.  Reflective thinking is an important 

element in the training of effective teachers (Erginel, 2006).  The cultivation of these 

skills among teachers is a key point. To develop these qualifications during their 

undergraduate education, suitability to the profession of teaching and the continuity of 

this training are gaining importance. Undergraduate training leaves teachers unequipped 

with enough information about the inadequacies of existing teaching methods, but this 

may be addressed via the importance given to various courses. Teachers' thinking skills 

and improvements in these skills to overcome the shortcomings of the existing 
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classroom environment is vital, especially because many teachers have grown up in the 

traditional education system. INSET is of great importance here. Thus, math teachers 

should gain an education in reflective thinking skills. The sub-problems of the study are 

as follows: 1) How has INSET affected primary mathematics teachers' reflective 

thinking? and  2)How do elementary mathematics teachers evaluate INSET? 

 

Method: This study was carried out with six elementary math teachers. In this study, 

both quantitative and qualitative research methods were used in a mixed approach. In 

this way, data were collected via many different methods and strategies. The interviews 

and scales developed in the context of research were applied before the INSET course, 

then re-applied in order to examine changes in knowledge and skills after the course. To 

determine changes and trends in teachers' reflective thinking skills, Wilcoxon signed-

rank test was used. When analyzing the data obtained from survey questions substances, 

average INSET assessment scores were calculated by dividing the number of items in 

each category. Points were then translated into percentages. When analyzing the 

interview data, descriptive and content analysis was utilized. Encoded data was 

generally significant and similar points were combined to form themes. Common and 

uncommon points given by teachers are supported by themes and quotes.  

 

Results: According to the results, trends are reflective of teachers who participated in 

the research. Scores before and after INSET did not reveal a significant difference (z = 

0.52 p <.05). When pre-interview data was evaluated, it emerged that teachers do not 

possess or use reflective thinking and the ability to use it in lessons. However, at the end 

of training when the interviews were analyzed, it was identified that the necessary 

knowledge and skills were improved. When analyzing survey data from the end of 

course INSET, the general assessments (83%), academic evaluation (90.15%), 

application and method (94.64%), task (91.66%), and content (92.70%) were successful. 

The average performance of INSET was (90.49%). 

 

Discussion and Conclusions: When looking at trends in terms of the impact of teachers' 

reflective thinking in the study of INSET, reflective thinking about the knowledge and 

skills of teachers was initially found to be missing. At the end of the program prepared 

by INSET, interviews and teachers' professional knowledge, skills, and perspectives, 

were determined to have developed in a positive way. Also, INSET has given the 

participants the opportunity to share experiences and problems. Teachers' thinking skills 

and improvements in these skills must be inculcated to overcome the shortcomings of 

the existing classroom environment. It can be said that teachers' general thoughts about 

the INSET program are positive and that it fulfills its purpose. Based on this study, a 

larger sample of INSET implementation and application will help to increase teachers' 

knowledge of this subject. A longer course duration will improve the educational 

process and provide more information about the application of INSET. 
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ÖZ: Ortaokul Matematik Öğretim Programı matematiksel becerilerin yanında düşünme becerilerine de vurgu yapar. 

Bu düşünme becerilerinden biri de yansıtıcı düşünmedir. Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmenlerine yansıtıcı 

düşünme becerisini kazandırmak için bir hizmet içi eğitim (HİE) geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Araştırmada altı matematik öğretmeni ile çalışılmıştır. Karma yöntem benimsenmiş ve 20 saatlik bir 

HİE gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak amacıyla mülakatlar, ölçekler ve öğretmenlerin hazırladıkları dokümanlar 

kullanılmıştır. Sonuçta HİE’nin nicel olarak anlamlı bir fark ortaya çıkarmamasına karşın, nitel olarak bilgi ve 

becerilerin gelişimine katkıda bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin genel olarak HİE’yi olumlu yönde 

değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin belirli aralıklarla HİE’ye alınmaları, bu eğitimlerin branşa özel 

olması, düşünme becerilerini kazandırmak amacıyla gerekli ortamların oluşturulması gibi önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar kelimeler: yansıtıcı düşünme, hizmet içi eğitim, matematik öğretmenleri, düşünme becerileri. 

Giriş 

Bilimsel bilginin çok hızlı bir şekilde arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir 

hızla ilerlediği, matematiğin yaşamımızın her an parçası olduğu bilgi çağında, 

toplumların ilerleyebilmesinin ve hedeflenen nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin 

matematik eğitimine verilen önem ile paralel olduğu yadsınamaz bir gerçektir (Aksu, 

2008; Yorulmaz, 2006). Bu yüzden gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bütün toplumlar 

matematik eğitiminin kalitesini arttırma çabası içine girmişlerdir. Bununla birlikte 

program geliştirme çabalarındaki süreklilik ve istenilen matematik eğitimini 

gerçekleştirme çabaları matematik öğretim programının yenilenmesi ihtiyacını 

doğurmuştur. 2005 yılında tamamen değişen ve 2013 yılında çeşitli değişikliklerle 

revize edilen matematik öğretim programının benimsediği yapılandırmacı yaklaşım 

aktif öğrenme, sosyal öğrenme gibi çağdaş yaklaşımların yanı sıra düşünme ve düşünme 

becerilerine de vurgu yapmaktadır. Öğrencilerden öğrenme sürecine zihinsel ve fiziksel 

olarak aktif bir şekilde katılmaları, düşünmeleri, araştırma ve sorgulama yapmaları yani 

düşünmeleri beklenmektedir (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009; 2013). Ayrıca 

yapılandırmacı yaklaşım diğer düşünme becerilerinin yanında yansıtıcı düşünme 

becerisine sahip olmayı eğitimin amaçlarından biri olarak nitelendirir (Başol & Evin-

Gencel, 2013). Çünkü bulunduğumuz yüzyılda çağa ayak uydurabilmek ve varlığını 

sürdürebilmek için düşünmek ve düşüncelerini yansıtmak gerekir (Yorulmaz, 2006). 

Çağdaş eğitim sistemlerinde matematik öğretimi sürecinde, bilgiyi tüketen değil üreten, 

bilgiyi yorumlayan ve bu doğrultuda yeniden yapılandıran bireyler yetiştirmek 

                                                
* Bu çalışma birinci yazarın Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde hazırladığı “İlköğretim Matematik Öğretmenlerine 
Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Kazandırılmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitimin Uygulanması ve Değerlendirilmesi” 

başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  
**

 Sorumlu Yazar: Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, nadideylmz20@gmail.com  
***

 Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, tubagokcek@kku.edu.tr   

mailto:nadideylmz20@gmail.com
mailto:tubagokcek@kku.edu.tr


Matematik Öğretmenlerine Yansıtıcı Düşünme… 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 606-641 
 

609 

hedeflenmektedir. Yapılandırmacı öğrenme ortamlarında gerçek yaşamda karşılaşılan 

problemlerin ders ortamına getirilmesi amaçlanır (MEB, 2004). Bu problemlerin tek bir 

çözüm yolu olmadığından hareketle alternatif yollar bulunarak hem öğretmenlerin hem 

de öğrencilerin düşünmeyi öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu noktada özellikle düşünme 

becerileri ön plana çıkmaktadır. Bunlar yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem 

çözme ve bunların hepsini içini alan ve hepsiyle ilişkisi olan yansıtıcı düşünmedir. 

Ancak bu becerinin öğreniminin istenilen düzeyde olmadığı uluslararası 

değerlendirmelerde ortaya çıkmaktadır (Yayan & Berberoğlu, 2009). Örneğin, PISA 

çeşitli matematiksel öğrenme alanlarının yanında üretici, ilişkilendirici ve yansıtıcı 

becerileri kazanma durumlarını da ölçmektedir. 2004-2005 yılından itibaren 

programların değiştiği düşünüldüğünde 2009 ve 2012 değerlendirmeleri programın 

uygulanma düzeyi hakkında bize önemli ipuçları vermektedir. PISA 2009 sonuçlarında 

Türkiye 64 ülke arasından 42. Sırada yer alırken, 2012 sonuçlarında ise 65 ülke arasında 

44. sırada yer almaktadır (MEB, 2010; 2015). PISA 2012 sonuçlarında öğrencilerin 

%67.5’i ikinci beceri düzeyi ve altındadır. Öğrencilerimizin PISA 2012’deki ortalama 

performansı ikinci yeterlik düzeyinde yer alırken OECD ülkeleri ortalama performansı 

üçüncü düzeyde bulunmaktadır (MEB, 2015). Bu başarısızlıkların varlığı birçok etkenin 

eksikliğinin yanı sıra programı uygulayan öğretmenlerin uluslararası 

değerlendirmelerde de çok önem verilen üretici, ilişkilendirici ve yansıtıcı düşünme 

becerileri konusunda çok iyi yetiştirilmesi gereğini ortaya çıkarır (Ersözlü, 2008). 

Öğretmenlerin, öğrencilerinin matematiksel yeterliklerinin ve düşünme becerilerinin 

gelişmesi sürecinde rehber olabilmesi için gerekli donanıma sahip olması zorunludur. 

Buna sahip olan bir öğretmen öğrencilerinin anlamlı öğrenmelerini sağlayarak bilgilerin 

yorumlanmasını sağlar ve bu doğrultuda üst düzey düşünmelerine yardım eder (Erktin, 

2002; Ersözlü, 2008). 

Düşünme, bireyin kendini ve çevresini anlama süreci olduğundan bu süreçte 

birey, daha önce gerçekleştirdiği eylemlerini derinlemesine irdeleyebilmesi, olumlu ve 

olumsuz yönlerinin farkına varabilmesi yansıtıcı düşünme becerisinin varlığını zorunlu 

kılar (Ersözlü, 2008). Yansıtıcı düşünme, ele alınan inanç veya bilginin destekleyicileri 

ile birlikte ortaya çıkabilecek sonuçları ele alarak aktif ve dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmesi sürecini içermektedir (Dewey, 1933). Ünver (2003) ise yansıtıcı 

düşünmeyi bireyin öğretme ya da öğrenme yöntemi ve düzeyi ile ilgili olumlu ve 

olumsuz durumları ortaya çıkararak sorunları çözme süreci olarak tanımlamıştır. Dalgıç 

(2011) bireyin davranışları, tecrübeleri ve gözlemlerinden elde ettiklerini analiz ederek 

farkındalık kazanması ve bu doğrultuda şu an ve gelecekteki eylemlerini anlamlandırma 

sürecini yansıtıcı düşünme olarak ifade etmiştir. Zeicher ve Liston (1987) yansıtıcı 

düşünmeyi eğitimciler açısından ele almış, öğretmenlerin çalışmalarının farkında olarak 

karar verme yeteneklerinin gelişimi olarak tanımlamıştır. Wilson ve Jan (1993) ise öz 

değerlendirme yaklaşımı olarak ele almış ve bunun bireylerin kendilerine yönelik, 

deneyimlerine yönelik veya öğrenmelerine yönelik olarak yapılabileceğini ifade 

etmiştir. Genel olarak bakıldığında; birçok araştırmacının yansıtıcı düşünmeyi, bilgiyi 

analiz etme ve yeniden yapılandırma boyutunun yanında problemi ortaya koyma ve 

çözme süreci olarak tanımladığı görülmektedir. Yansıtıcı düşünmenin amacının, bir 
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durumu ya da bir problemi anlama ve problemi daha iyi çözme olduğu söylenebilir 

(Schon, 1987).  

Eğitim-öğretimle ilgilenen birçok kurum yansıtıcı düşünme becerisinin öğretmen 

ve öğrenciler için gerekli olduğunu ifade etmiş, başarılı bir öğretim süreci için 

öğretmenlerin uygulamaları üzerinde düşünmeleri gerektiği ve deneyimlerini 

kullanması gerektiğine vurgu yapmıştır (NBPTS, 1996, aktaran Rodgers, 2002). Ferraro 

(2000) öğretmenlerin yansıtıcı uygulamalarının önemine değinmiş etkili öğretim 

sürecinin sorgulama, yansıtma ve devamlı gelişimin öğretmenin bilgisine olan olumlu 

etkisine dikkat çekmiştir. Ülkemizde de bu bağlamdan yola çıkarak yansıtıcı düşünme 

öğretmenler için genel yeterlik alanlarından biri olarak kabul edilmiş ve öğretmenlerin 

bu yeterliğe sahip olabilmeleri için gerekli ortamların hazırlanması gereğine dikkat 

çekilmiştir. Çünkü öğretmenlerin hedeflenen şekilde yetiştirilmesi sürecinde yansıtıcı 

düşünme etkili bir rol oynayabilir (MEB, 2005; Erginel, 2006).  

Ortaokul matematik öğretim programının gerekçelerinden yola çıkıldığında, 

programın diğer düşünme becerileri ile bağlantılı olarak yansıtıcı düşünmeyi içine alan 

bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu programın yaratıcılık, karar verme, problem 

çözme gibi becerileri kazandırmaya yöneltmesi yansıtıcı düşünme ile de bağlantılıdır.  

Bu süreçte öğrencilerin matematik öğrenme sürecine aktif bir şekilde katılarak, 

araştırma ve sorgulama yapabilecekleri, fikirlerini gerekçelendirebilecekleri öğretim 

ortamlarının gerçekleşmesi kilit noktada olan öğretmenlerin bu becerilere sahip olması 

gereğini zorunlu kılar. Öğretmenlerimizin düşünme becerilerini kazanma ve bu 

becerileri sınıf ortamlarına taşıyabilme konusunda var olan eksikliklerini 

giderebilmeleri için eğitilmeleri çok önemlidir, çünkü hizmet içinde görev yapan pek 

çok öğretmen geleneksel eğitim sistemi içerisinde yetişmiştir. Burada hizmet içi eğitim 

(HİE) büyük önem taşır. Ülkemizde her yıl kişilerin mesleki anlamda yenilenmelerini 

sağlamak, yeni disiplin ve yaklaşımların farkına varmaları amacıyla çeşitli HİE’ler 

yapılmaktadır (Kıldan, 2008). Öğretmenlere ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri elde 

edebilecekleri ortamlar sağlanırsa eğitim öğretimden alınacak verimlilik de bunun doğal 

sonucu olarak artacaktır. Bu eğitimler ile yansıtıcı düşünme konusunda gerekli 

donanımı kazanan öğretmen hem kendisi hem de öğretiminde neyi, neden, niçin ve nasıl 

yapacağı konusunda farkındalık kazanır. Bu sayede öğretmenler hem kendilerini ve 

öğretimlerini sorgulayabilecek hem de öğrencilerinin yansıtıcı düşünmelerini 

besleyecek strateji ve teknikleri uygulama imkânı bulacaklardır (Yorulmaz, 2006). 

Bundan dolayı öğretmen adaylarının düşünme eğitimi alarak mezun olmaları, mesleğini 

sürdüren öğretmenlerin ise bu eksiklerini HİE’ler ile tamamlamaları gerekmektedir 

(Semerci, 1999; aktaran Güney, 2008).  

Yansıtıcı düşünme ile ilgili çalışmalara bakıldığında öğrenci (Ersözlü, 2008; 

Kızılkaya; 2009; Tok, 2008a;), öğretmen (Christmann-Cavedan, 2014; Demiralp, 2010; 

Dolapçıoğlu, 2007; İnönü, 2006; Meral, 2009; Oxman & Barell, 2008; Souto Dice & 

Manning, 2007; Yorulmaz, 2006), öğretmen adayları (Amobi, 2006; Bain, Ballentyne, 

Packer, & Colleen, 1999; Bauas & Thompson, 2000; Bayrak; 2010; Campoy, 2010; 

Chen & Seng,1992; El-Dib, 2007; Erginel, 2006; Gencer, 2008; Güney, 2008; Griffin, 
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2003; Kerimgil, 2008; Kozan, 2007; Köksal & Demirel, 2008; Langer, 2002; Lee, 2007;  

Norton,1993; Okan, 2009; Özçınar & Deryakulu, 2011; Tok, 2008b; Stoddard, 2002; 

Şahin, 2009; Şahin, 2011; Pedro, 2005; Urzua & Vasquez, 2008) ve öğretim elemanları 

(Bell, 2001; Yavuz, 2005) ile çalışmalar yapıldığı belirlenmiştir. İncelenen çalışmaların 

genellikle öğretmen adayları üzerinde yoğunlaştığı görülmekte; öğretmen adayları ve 

öğretmenlerin branşlarına bakıldığında ise ağırlıklı Sınıf öğretmeni olmasının yanında 

BÖTE, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği olduğu göze çarpmaktadır. 

Öğretmenlerle yapılan çalışmalar incelendiğinde Oxman ve Barell (1983) yansıtıcı 

düşünmeyi geliştirici bir proje ile öğretmenlerin yansıtıcı düşünmenin önemini bildikleri 

halde neden sınıflarında uygulamadıklarını incelemiştir. Odaklanılan bir diğer konu ise 

Sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve Tarih öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme 

düzeyleri ve bunu ne oranda kullandıklarını (Demiralp, 2010; Dolapçıoğlu, 2007; İnönü, 

2006; Meral, 2009; Yorulmaz, 2006) belirleyen çalışmalardır. Matematik öğretmenleri 

ve öğretmen adayları ile yapılmış çalışmaların sınırlı olduğu dikkati çekmiştir 

(Christmann Cavedon, 2014; Lee, 2005; McKeny, 2006; Posthuma, 2012; Souto Dice 

ve Manning, 2007). Souto Dice ve Manning (2007)’nin yapmış olduğu çalışmada 

matematik derslerinin sosyal ve kültürel alanlarda nasıl ihtiyaç duyulduğuna bakılmış ve 

sınıf içerisinde gerçekleşen olaylar yansıtıcı bir tartışma gözüyle incelenmiştir. 

Christmann Cavedon (2014) ise ilkokul öğretmenlerinin fen ve matematik derslerinde 

yansıtıcı düşünme becerilerini bir mesleki program çerçevesinde geliştirmeyi 

amaçlamıştır.     

Öte yandan, HİE alan yazınına bakıldığında araştırmaların üç başlık altında 

yoğunlaştığı belirlenmiştir. Bunlar, ilk olarak HİE faaliyetleri için ihtiyaç ve beklentileri 

(Azar & Karaali, 2004; Gökdere & Çepni, 2004; Earged, 2008; Gültekin, Çubukçu & 

Dal, 2010); ikinci olarak HİE programlarının genel değerlendirmesi (Angelides, 2002; 

San, 1999; Sarıgöz, 2011; Yalın, 2001) ve son olarak da çeşitli konularda HİE 

geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik çalışmalardır (Barak & 

Waks, 1999; Brodie, Lelliot & Davis, 2002; Çoruhlu, Er-Nas & Çepni, 2008; Ha, Lee, 

Chan &  Sum, 2004; Karagiorgi & Kyriacos, 2006; Önen, Saka, Erdem, Uzal & Gürdal, 

2008; Önen, Mertoğlu, Saka, Gürdal, 2010; Posnanski, 2002; Tekin ve Ayas, 2005; 

Usta, 2015; Uzal, Erdem, Önen & Gürdal, 2010; Yadigaroğlu, 2014). Geliştirilen 

HİE’lerin ağırlıklı olarak fen grubu öğretmenleri üzerinde yoğunlaştığı gözlenmesine 

rağmen matematik öğretmenleri ile yapılan HİE’lerin sınırlı olduğu dikkati çekmiştir. 

Literatür ele alındığında yansıtıcı düşünme becerisine sahip olmanın ve HİE’ lere 

katılmanın önemli nitelikler olduğu vurgulanmasına rağmen bu iki alanın birlikte yer 

aldığı ve ortaokul matematik öğretmenleri ile yapılan çalışmaların sınırlı olması 

araştırmanın gerekçesini oluşturmuştur. Bu nedenle ülkemizdeki ortaokul matematik 

öğretmenlerine yansıtıcı düşünme becerisini kazanmalarına yönelik bir eğitim verilmesi, 

bu eğitimin öğretmenlere kazandırdıkları ile eksikliklerinin belirlenerek 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu temel görüş doğrultusunda çalışmanın alt 

problemleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur: 
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1-HİE, ortaokul matematik öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerini nasıl 

etkilemiştir? 

2-HİE’ yi ortaokul matematik öğretmenleri nasıl değerlendirmişlerdir?   

Yöntem 

Bu kısımda araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı ve süreci ile 

verilerin nasıl analiz edildiğinden bahsedilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Gerçekleştirilen bu çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinin 

benimsendiği karma yöntem kullanılmıştır. Karma yaklaşımı kullanan araştırmacılar 

araştırdıkları problemle ilgili çok daha fazla araştırma yöntemi seçebilir. Bu sayede 

birçok farklı yöntem ve stratejiler ile veri toplanır (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 

Ayrıca, bu sayede bir metodun eksik kaldığı yerde diğer taraf bunu tamamlayabilir 

(Kıral & Kıral 2011). Çalışmanın nicel bölümünde çalışmaya katılan altı öğretmenin 

yansıtıcı düşünme becerilerini ortaya çıkarmaya yönelik yansıtıcı düşünme eğilimini 

belirleme ölçeği (YANDE) kullanılmış ve eğitimin sonunda eğilim değişimini 

incelemek için bu ölçek tekrar uygulanmıştır. Ayrıca HİE’nin etkililiğini belirlemek 

amacıyla HİE değerlendirme anketi kullanılmıştır. Çalışmanın nitel bölümünde ise özel 

durum çalışması benimsenmiştir. Özel durum çalışması yöntemi olayların derinlemesine 

ve kısa sürede incelenmesinin yanında bireysel çalışmaya olanak sağlar (Çepni, 2009).  

Ayrıca örneklem üzerinde genelleme yapılmaz, test edilen kavram, beceri veya teori 

betimlenmeye çalışılır. Çalışmanın altı öğretmen ile yapılması bu durumu 

desteklemiştir. Bu amaçla araştırmanın nicel bölümünden elde edilen verilerin 

desteklenmesi amacıyla başlangıçtaki ölçek ile birlikte eğitim öncesinde ve eğitim 

sonrasında mülakatlar kullanılmıştır. Ayrıca eğitimi değerlendirme anketinden elde 

edilen nicel verileri desteklemek amacıyla nitel çalışma kapsamında HİE değerlendirme 

mülakatı yapılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Çalışma grubu oluşturulmadan önce çalışma yapılacak yerde bulunan bütün 

ortaokul matematik öğretmenlerine çalışma ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve 

gönüllülük esasına dayanarak isteyen öğretmenlerle iletişime geçilmiştir. Gönüllü sekiz 

öğretmen ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu öğretmenlerden ikisi ile pilot çalışma 

yapılmıştır. Pilot çalışma esnasında ortaya çıkan eksiklikler düzenlenmiş ve asıl çalışma 

için hazır hale getirilmiştir. Altı öğretmenle ise asıl çalışma yapılmıştır. Eğitime katılan 

Ortaokul Matematik Öğretmenlerine ait profiller Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1 

Eğitime Katılan Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Profilleri 

Öğretmenlerin 

Kodları 

Mesleki 

Kıdem 
Cinsiyet 

Mezun Olduğu 

Fakülte 
Görev Yaptığı Sınıf 

Ö1 1-5 yıl Bayan Eğitim Fakültesi 6-7-8. sınıf 

Ö2 1-5 yıl Erkek Eğitim Fakültesi 6-7-8. sınıf 

Ö3 6-10 yıl Bayan Eğitim Fakültesi 6. sınıf 

Ö4 1-5 yıl Bayan Eğitim Fakültesi 8. sınıf 

Ö5 1-5 yıl Bayan Eğitim Fakültesi 6- 8. sınıf 

Ö6 1-5 yıl Bayan Eğitim Fakültesi 6-7-8. sınıf 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi beş öğretmenin mesleki deneyimi 1-5 yıl iken, bir 

öğretmenin 6-10 yıldır. Öğretmenlerin beşi bayan biri erkektir ve hepsi eğitim fakültesi 

mezunudur. Üç öğretmen bütün kademelerde derse girerken, bir öğretmen sadece altıncı 

sınıf, bir öğretmen sadece sekizinci sınıf, bir öğretmen ise altıncı ve sekizinci sınıflarda 

derse girmektedir. 

Veri Toplama Aracı ve Süreci 

Bu çalışmada karma araştırma yaklaşımı kapsamında farklı veri toplama 

tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları olarak 

yansıtıcı düşünme eğilimini belirleme ölçeği, yarı yapılandırılmış mülakat, HİE 

değerlendirme anketi ve HİE değerlendirme mülakatı kullanılmıştır. Tablo 2’ de çalışma 

süresince uygulanan veri toplama araçları ve hangi süreçte kullanıldıkları belirtilmiştir.  

 

Tablo 2 

Veri Toplama Araçları  
 

Ne zaman uygulandığı Veri Toplama araçları 

HİE öncesinde ihtiyaç belirleme 
Mülakat 

Ölçek 

Mülakat (İhtiyaç belirleme analizi ön mülakat) 

YANDE ölçeği 

HİE değerlendirmesi 

Ölçek 

Mülakat  

Anket 

Mülakat 

YANDE ölçeği 

Son Mülakat 

HİE değerlendirme anketi 

HİE değerlendirme mülakatı 

 

Aşağıda kullanılan ölçekler, mülakatlar ve HİE süreci ile ilgili ayrıntılı açıklama 

yapılmıştır. 

YANDE (Yansıtıcı Düşünme Eğilimini Belirleme) Ölçeği. Anket, belli bir 

konuda saptanmış problemlere göre bir evren ya da örneklemi oluşturan kaynak kişilere 
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sorular yöneltmek suretiyle sistemli veri toplama tekniği olarak ifade edilebilir 

(Armağan, 1983 aktaran. Balcı, 2009). Durum tespiti ve ihtiyaç belirleme aşamasında 

ortaokul matematik öğretmenlerinin HİE ihtiyaçlarını ve mevcut durumlarını belirlemek 

amacıyla YANDE ölçeği altı ortaokul matematik öğretmenine uygulanmıştır. 

Değerlendirme aşamasında ise bilgi ve beceri değişimini incelemek amacıyla YANDE 

ölçeği tekrar uygulanmıştır. YANDE ölçeği Semerci (2007) tarafından hazırlanmıştır. 

Öğretmen ve öğretmen adayları için geliştirilen bu ölçek 599 denek üzerinde 

uygulanarak son haline getirilmiştir. Bu ölçeğin kullanılabilmesi için yazarından gerekli 

izin alınmıştır. Ölçekte toplam yedi alan ve 35 madde bulunmaktadır. Ölçekte yedi 

alana ilişkin temalar sürekli ve amaçlı düşünme, açık fikirlilik, sorgulayıcı ve etkili 

öğretim, öğretim sorumluluğu ve bilimsellik, araştırmacı, öngörülü ve içten olma, 

mesleğe bakıştır. Bu alanların literatürdeki yansıtıcı düşünme bilgileriyle hemen hemen 

örtüştüğü belirlenmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre YANDE ölçeğinin KMO değeri 

0.909 ve Bartlett testi değeri 6811.461 (Sd:595, p < .05)’dir. Yapılan analiz sonuçlarına 

göre ölçeğin madde korelasyonları 0.308 ile 0.607 arasında değişmiştir. Cronbach 

Alpha katsayısı 0.908’dir (Semerci, 2007). Bu yüzden ölçeğin geçerli ve güvenilir 

olduğu belirlenmiştir. 

HİE Değerlendirme Anketi. HİE değerlendirme anketi alan yazından (Asilsoy, 

2007; Çakır, 2004; Çınar, 2011; Gökdere, 2004; Kaya, 2003; Lee, 2001; Metin, 2010; 

Şenel, 2008; Tekin, 2004) faydalanılarak oluşturulmuş ve uzman görüşüyle son haline 

getirilmiştir. Hazırlanan anket altı ortaokul matematik öğretmenine eğitim sonunda 

eğitimi değerlendirmelerini sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Anket; genel 

değerlendirme, akademik değerlendirme, uygulama ve yöntem, görev ve içerik 

başlıklarından oluşmuştur. Ayrıca eğitim hakkında görüş ve düşüncelerini belirtmelerini 

isteyen iki tane açık uçlu soruda yer almaktadır. Ankette genel değerlendirme, akademik 

değerlendirme, uygulama ve yöntem, görev ve içerik bölümlerinden oluşmuş toplam 29 

madde bulunmaktadır. Hiç katılmıyorum (1)’dan Kesinlikle Katılıyorum (4)’a kadar 

numaralandırılmıştır. Açık uçlu sorularla ilerideki eğitimlere yardımcı olmak açısından 

eğitime katılan öğretmenlerin eğitimin gözetilen amaca ve beklentilere uygun olan-

olmayan yönlerini yazmaları ve önerilerini ifade etmeleri istenmiştir. 

Mülakat. Mülakat, insanların bir konu hakkında neyi ve neden düşündüklerini 

anlamak için kullanılan bir tekniktir (Çepni, 2009). Mülakat soruları geliştirilirken alan 

yazın taraması yapılmış ve incelenen probleme cevap bulması amacıyla oluşturulan 

havuzdan uzman görüşü yardımıyla seçim yapılmıştır. Bu araştırmada mülakat HİE 

durum tespiti ve ihtiyaç belirleme aşaması ile HİE değerlendirme aşamasında 

kullanılmıştır. Durum tespiti ve ihtiyaç belirleme aşamasında ihtiyaç duyulan konuların 

belirlenmesi amacıyla altı ortaokul matematik öğretmeni ile yedi sorudan oluşan yarı 

yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakat soruları hazırlanırken alan yazın 

incelenmiş ve sorular hazırlanmıştır. Daha sonra uzman görüşüne başvurulmuştur. 

Eğitimin değerlendirmesi aşamasında öğretmenlerin verilen eğitimin sonunda yansıtıcı 

düşünme ile ilgili bilgi, beceri ve bakış açılarındaki değişikliği belirleyebilmek amacıyla 



Matematik Öğretmenlerine Yansıtıcı Düşünme… 

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 606-641 
 

615 

yarı yapılandırılmış mülakat tekrar yapılmıştır. Ayrıca HİE’ nin ne kadar yararlı 

olduğunun belirlenmesi amacıyla HİE değerlendirme mülakatı gerçekleştirilmiştir. 

Burada HİE’ nin gelişimlerine katkıda bulunup bulunmadığı, yeterli yetersiz noktaları 

belirlemeye yönelik sorular kullanılmıştır. Bu sorular Çınar (2011) tarafından 

hazırlanmıştır. Bazı sorular yansıtıcı düşünme ve matematik eğitimine uyarlanmıştır. 

Bir soru “Katılmış olduğunuz HİE’de yansıtıcı düşünme ile ilgili almış olduğunuz 

bilgiler matematik derslerinizde nasıl bir etkide bulundu?” şeklinde değiştirilmiştir. 

HİE süreci ve HİE’nin geliştirilmesi. HİE sürecinde öncelikle yansıtıcı 

düşünme ve HİE (HİE’nin önemi, öğretmenlerin HİE almasını gerekli kılan nedenler, 

HİE süreci, bu süreçte karşılaşılan sorunlar vb.) ile ilgili alan yazın taraması yapılmıştır. 

Daha sonra alan yazın taraması ile elde edilen bilgiler ve öğretmenlerden elde edilen 

veriler doğrultusunda ortaokul matematik öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme becerisi 

kazanmaları ve bunu öğretimlerinde kullanabilmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve 

bakış açılarını kazandırmak amacıyla HİE hazırlanmıştır. Elde edilen veriler 

doğrultusunda HİE’ de gerekli düzeltmeler yapılmış ve belirlenen içerik bu konuda 

uzman akademisyenlerin görüşüne sunularak alınan dönütlerden sonra son haline 

getirilmiştir. İki ortaokul matematik öğretmeni ile HİE programının pilot çalışması 

yapılmış ve uygulama süresince programın aksayan yönleri belirlenerek aksaklıklar 

düzeltilmiştir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra gönüllü altı ortaokul matematik 

öğretmeni ile yansıtıcı düşünme hakkında ön bilgilerini tespit etmek ve bu becerinin 

uygulanması konusundaki mevcut durumlarını belirlemek amacıyla HİE’nin esas 

uygulaması öncesinde yarı yapılandırılmış mülakat (ön mülakat) ve geçerlik güvenirliği 

belirlenmiş YANDE ölçeği uygulanmıştır. Eğitimin son günü öğretmenlere bilgi, beceri 

ve düşünmelerindeki değişiklikleri tespit etmek amacıyla yarı yapılandırılmış mülakat 

(son mülakat) ve YANDE ölçeği tekrar uygulanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin HİE’yi 

değerlendirmeleri amacıyla HİE sonu anketi ve HİE değerlendirme mülakatı yapılmıştır. 

Eğitimin sonunda elde edilen veriler ile eğitimin başında elde edilen veriler analiz edilip 

karşılaştırılarak bilgi, beceri ve bakış açılarının öğretmenlere kazandırılıp 

kazandırılmadığı ve hedeflenen eğitimin amaçlarının ne düzeyde gerçekleştirildiği tespit 

edilmiştir. 

HİE’nin geliştirilme aşamasında ilk olarak hazırlanan HİE programının 

felsefesini belirlemek için mevcut program geliştirme modelleri incelenmiştir. Bu 

çalışmada planlanan HİE programı geliştirme aşamasında eğitim sürecini bir sistem 

olarak ele alan ve hedeflere ulaşmak için sistemi oluşturan tüm unsurların birlikte ve 

etkili çalışmasını teşvik eden sistem yaklaşımı modeli kullanılmıştır. Sistem yaklaşımı 

modeli analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarından 

oluşmaktadır (Yalın, Hedges, & Özdemir, 1996). Çalışmada sistem yaklaşımı modeli 

sayesinde HİE’nin konusu olan yansıtıcı düşünme becerisinin geliştirilmesi merkeze 

alınmış ve programın amaçları yansıtıcı düşünme becerisi çerçevesinde aşamalı olarak 

belirlenmiştir. Bunun yanında amaçlar kazanım cinsinden ifade edilmiş ve bu 

kazanımları kazandıracak öğrenme ortamları düzenlemek için ders planları 

hazırlanmıştır. Modelin son aşaması olan değerlendirme aşamasında sürece ve ürüne 
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yönelik değerlendirme yapılmıştır. Sistem yaklaşımı modeli çerçevesinde HİE’ de 

yapılanlar Tablo 3 de açıklanmıştır (Yalın, Hedges, & Özdemir, 1996). 

Tablo 3’de ayrıntılandırılan HİE için yansıtıcı düşünme becerilerini ortaokul 

matematik öğretmenlerine kazandırmak için Tablo 4’de ifade edilen konular üzerinde 

durulmuştur.  

 

Tablo 4 

HİE’ nin uygulanma süreleri, işlenen konular 

Saat İşlenen Konular 

4 saat 
Düşünme, Düşünme becerileri, Yansıtıcı Düşünmenin tanımı, Yansıtıcı Düşünmeye 

Dayalı görüşler 

4 saat 

Yansıtıcı Düşünme Kriterleri, Yansıtıcı düşünmenin yeri ve önemi, Yansıtıcı 

düşünme modelleri, Yansıtıcı düşünmeyi öğrenme, Yansıtıcı Öğretim, Yansıtıcı 

öğretim sürecinin aşamaları, Yansıtıcı öğretim programının özellikleri 

4 saat 

Yansıtıcı öğretim neden yararlıdır?, Yeni öğretim programında yansıtıcı düşünmenin 

yeri ve önemi, Yansıtıcı düşünen öğretmen özellikleri, Öğretmenin yansıtıcı 

öğretimdeki rolü, Yansıtıcı düşünme sürecinde öğretmenlerin inançları ve 

kararlarının rolü, Yansıtıcı öğretmen olma konusunda kendini değerlendirme 

4 saat 
Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici yaklaşımlar (Öğrenme logoları, kavram haritaları, 

Soru sorma, Kendine soru sorma, Anlaşmalı öğrenme, Kendini Değerlendirme) 

4 saat 
Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici yaklaşımlar (Gözlem ve Seminer çalışmalarına 

katılma, örnek etkinlik hazırlama 

Eğitimin ilk gününde eğitime katılan ilköğretim matematik öğretmenleriyle 

tanışılmış ve sonrasında öğretmenlerden YANDE ölçeği ve Ön Mülakat Sorularını 

yapmaları istenmiştir. Bu uygulamadan sonra eğitimin içeriği tanıtılmış ve yardımcı 

olması amacıyla broşür dağıtılmıştır. Eğitim programının uygulanması süresince Tablo 

4’de ifade edilen konular anlatılmıştır. Eğitim süresince öğretmenlerin yaptıkları 

çalışmaları hakkında tartışmaları ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaları için 

ortam sağlanmaya çalışılmıştır. Bu sayede öğretmenler birbirleriyle deneyimlerini 

paylaşabilmiş ve farklı fikirlerin keşfedilmesine olanak sağlanmıştır. Eğitim süresince 

teorik bilgiler sunulduktan sonra öğretmenlerin bunu uygulanmaları sağlanmış ve bunlar 

üzerinde tartışmalarına fırsatlar tanınmıştır. Bu çerçevede öğretmenlerden özellikle 

birinci günden sonra her konuyla ilgili örnek uygulamalar yapmaları istenmiş, bu 

uygulamalar paylaşılarak üzerinde düşünülmüş, tartışılmış ve eksik varsa giderilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bu kısımda çalışmada kullanılan anket ve mülakatların nasıl analiz edildiği 

açıklanmıştır. 

Anket Verilerinin Analizi. Yansıtıcı düşünme becerisini geliştirmek için 

yapılan HİE’nin yansıtıcı düşünme becerileri üzerine etkisini belirlemek için Wilcoxon 
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işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Bu test HİE öncesi ve HİE sonrasına ait puanların 

farklılığını test etmek amacıyla kullanılmıştır. HİE değerlendirme anketinden elde 

edilen veriler analiz edilirken öncelikle her bir öğretmenin toplam puanı hesaplanmıştır. 

Eğitimi genel değerlendirme, akademik değerlendirme, uygulama ve yöntem, görev ve 

içerik bakımından değerlendirmek amacıyla sorulan maddelerin toplam puanları 

hesaplanmış, madde sayısına bölünerek her bir kategorinin ortalama puanı bulunmuştur. 

Elde edilen puan oranlanarak yüzdeye çevrilmiş ve ortaya alınan puan çıkmıştır. 

Mülakat Verilerinin Analizi. Araştırmada ortaokul matematik öğretmenlerinin 

yansıtıcı düşünmeye yönelik ihtiyaçlarını ve durumlarını belirlemede ve verilen HİE’nin 

etkililiğini tespit için eğitimin sonunda da yarı yapılandırılmış mülakatlar 

yürütülmüştür. Ayrıca, HİE sonunda öğretmenlerin değerlendirmesi amacıyla HİE 

değerlendirme mülakatı kullanılmıştır. Mülakat verileri analiz edilirken hem betimsel 

analizden hem de içerik analizinden faydalanılmıştır çünkü betimsel analizde amaç elde 

edilen bulguları düzenlemek ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. İçerik 

analizinde ise veriler daha derinlemesine incelenir ve gözden kaçan noktalar fark 

edilmeye çalışılır (Yıldırım & Şimşek, 2008). Analiz yapılırken elde edilen veriler isim 

gizliliği açısından Ö1’den Ö6’ya kadar kodlanmıştır. Elde edilen mülakat verilerinden 

anlamlı kodlar oluşturulmuştur. Bu kodlardan benzer olanları bir araya getirilerek 

temalar oluşturulmuştur. Öğretmenlerin ortak noktaları ve ayrıldıkları noktalar temalar 

ile desteklenerek doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 

Bulgular 

Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmenleri için yansıtıcı düşünme 

becerisini kazandırmayı amaçlayan bir HİE programı geliştirilmiş, uygulanmış ve 

değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan veri toplama araçlarıyla elde edilen bulgular 

problemler doğrultusunda ifade edilmiştir. İlk olarak eğitimin ortaokul matematik 

öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimlerini nasıl değiştirdiği nitel ve nicel verilerle 

gösterilmeye çalışılmıştır. İkinci olarak HİE’ yi matematik öğretmenlerinin nasıl 

değerlendirdiğine yer verilmiştir. 

HİE’nin Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme 

Eğilimlerine olan Etkisine Yönelik Bulgular 

Bu aşamada öğretmenlerin yansıtıcı düşünmeye ilişkin ön bilgileri mülakat 

yardımıyla belirlenmiş sonrasında verilen eğitimin etkisini belirlemek için eğitim 

sonunda veri toplama araçları tekrar uygulanmıştır. Burada nitel verileri elde etmek için 

mülakat, nicel verileri elde etmek için ise YANDE ölçeği kullanılmıştır. İfade edilen 

temalar mülakatlarda sorulan sorular çerçevesinde oluşturulmuştur.   

Program öncesinde öğretmenlerle yapılan mülakatta öğretmenlerin ön bilgileri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Yansıtma kavramı, yansıtıcı düşünmenin ne demek olduğu 

ile ilgili bilgileri belirlenmiştir. Ayrıca, yansıtıcı düşünme ile ilgili bir eğitime katılıp 

katılmadıklarını ifade etmeleri istenmiştir. Son olarak yansıtıcı öğretim ve bunun 
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matematik eğitimine uygunluğu ile ilgili fikirleri belirlenmiştir. Elde edilen veriler 

analiz edilerek Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5 

Ön Mülakattan Elde Edilen Bulgular    

Temalar Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 

Yansıtmanın tanımı  

Düşünme süreçlerinde 

eleştirel, empatik 

yaklaşım 

G.B. G.B. G.B. G.B. G.B. 

Yansıtıcı düşünme ile 

ilgili eğitim 
Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Yansıtıcı düşünme-

yansıtıcı öğretimi  

Bağdaştırma 

Yansıtıcı düşünmenin 

işe koşulması 
G.B. G.B. G.B. G.B. G.B. 

Matematik dersindeki 

verimi artırma yolları 
Çoklu zekâ G.B. Somutlaştırma G.B. 

Materyal, 

Tahta 

 

G.B. 

Matematik dersinin 

yansıtıcı öğretime  

Uygunluğu 

G.B. G.B. G.B. G.B. G.B. G.B. 

Yansıtıcı öğrenme 

temelli matematik 

ders planı  

İhtiyaçlar için ön 

testler 
G.B. G.B. G.B. G.B. G.B. 

GB: Görüş belirtmedi. 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenlerin genel olarak bu konuda bilgi sahibi 

olmadıkları ortaya çıkmıştır.  Aşağıda ön mülakattan alınan bazı örnekler sunulmuştur. 

Yansıtma kavramının açıklanması istendiğinde hiçbir öğretmen fikir 

belirtmemiştir. Yansıtıcı düşünme kavramının açıklanması istendiğinde ise sadece Ö1 

öğretmeni Ö1 “Düşünme süreçlerinde eleştirel, empatik bir yaklaşım benimsemek 

olabilir.” demiştir. Ayrıca öğretmenlerin hiçbiri öncesinde yansıtıcı düşünme ile ilgili 

eğitime katılmamıştır. Yansıtıcı düşünme ile yansıtıcı öğretiminin nasıl bağdaştırılacağı 

sorulduğunda sadece Ö1 öğretmeni fikir beyan etmiş ve empatik yaklaşımının baz 

alındığı bir öğretim sürecine vurgu yapmıştır. Bunu “Yansıtıcı düşünmenin yansıtıcı 

düşünme süreçlerini değerlendirmenin, eleştirel bakışın katılması olduğunu 

düşünüyorum. Yansıtıcı öğretim de bu doğrultuda, öğretim sürecinde karşıdakinin 

(öğrencilerin) ihtiyaçlarını gözeterek, empatik ve eleştirel yaklaşım ile öğretimi 

sürdürmek olabilir.” şeklinde ifade etmiştir.  

Matematik dersini anlatırken verimliliği artırmak için farklı yöntem- teknik 

kullanıp kullanmadıklarını sorulduğunda Ö2, Ö4, Ö6 herhangi bir fikir beyan etmezken 

Ö1 çoklu zekâ ve matematik günlükleri ve kavram haritalarına dikkat çekmiş; 
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Ö1 “Çoklu zekanın matematik öğretiminde etkili bir yol olduğu 

görüşündeyim, farklı zeka alanları gelişmiş olarak öğretim ortamına gelen 

öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilme ve matematiği sevme, 

matematiksel öğrenmeyi gerçekleştirebilmesi için kendi güçlü yönlerini ön 

plana çıkartması gerektiği fikrindeyim. Farklı etkinlikler olarak kavram 

haritaları, matematik günlükleri ve eğitimsel bir yöntem olarak posterin 

kullanımı kullandığım yöntemlerdendir.”  

şeklinde ifade etmiştir. Ö3 ise somutlaştırmaya vurgu yapmış ve “Evet. Öğrencilerin 

neyi ne kadar bildiğine önem veririm, Öğrencilere konuyu anlatmadan önce sorular 

sorarak düşünmeye teşvik ederim. Konuyu mümkün olduğunca somutlaştırarak ya da 

hayattan somut örnekler vererek anlatmaya dikkat ederim.” şeklinde görüş bildirmiştir. 

Ö5 ise materyal kullanımına “Materyal kullanmaya özen gösteriyorum. Öğrencilere 

soru çözümünde tahtaya kaldırmaya dikkat ediyorum. Bazı konuları tekrar ederken, çok 

iyi anlayan gönüllü bir öğrenciye anlattırıyorum.” şeklinde dikkat çekmiştir.  

Yansıtıcı öğretimin matematik dersine olan uygunluğu konusunda ise hiçbir 

öğretmen yorum yapmamıştır. Yansıtıcı öğrenme temelli matematik ders planı 

hazırlarken nasıl bir yol izleneceği konusunda sadece Ö1 fikir beyan etmiş ve “Öğrenci 

ihtiyaçlarını, beklenti ve isteklerini belirlemek için hem bilişsel hem de duyuşsal 

ihtiyaçlarına yönelik ön testler uygulayarak, ihtiyaçlarına yönelik bir ders planı 

hazırlanması uygun olacaktır.” şeklinde ifade kullanarak hazır bulunuşluluğa vurgu 

yapmıştır. 

Ön mülakat verileri genel olarak değerlendirildiğinde öğretmenlerin yansıtıcı 

düşünme ve bu beceriyi derslerinde kullanma yetisine sahip olmadıkları ortaya 

çıkmıştır. Eğitim tamamlandıktan sonra aynı mülakat tekrar uygulanmış ve kazanılan 

bilgi ve beceriler belirlenmiştir. Eğitimin başında olduğu gibi yansıtma kavramı, 

yansıtıcı düşünmenin ne demek olduğu ile ilgili bilgileri belirlenmiştir. Ayrıca yansıtıcı 

öğretim ve bunun matematik eğitimine uygunluğu ile ilgili fikirleri ortaya çıkarılmıştır. 

En son olarakta kendi öğretimlerini sorgulamaları beklenmiştir. Elde edilen veriler 

analiz edilerek Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6 genel olarak incelendiğinde verilen eğitimin öğretmenlerde bilgi 

değişiminin sağlandığı dikkati çekmiştir. 
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Tablo 6 

Son Mülakattan Elde Edilen Bulgular   

Temalar Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 

Yansıtmanı

n tanımı 
Farkındalık 

Değerlendirm

e 

Değerlendirm

e 
G.B 

Değerlendirm

e 

Değerlendirm

e 

Yansıtıcı 

düşünme  

Öğretim 

sürecini 

değerlendiri

p geliştirme 

Öğretim 

sürecini 

değerlendirip 

geliştirme 

Öğretim 

sürecini 

değerlendirip 

geliştirme 

Öğretim 

sürecini 

değerlendirip 

geliştirme 

Öz 

değerlendirm

e 

Öğretim 

sürecini 

değerlendirip 

geliştirme 

Öz 

değerlendirme 

Empati, soru 

sorma, öz 

değerlendirme 

Yansıtıcı 

düşünme- 

yansıtıcı 

öğretimi  

Bağdaştırma 

Öğretim 

sürecince 

neyi, neden, 

nasıl 

öğrendiğini 

sorgulamak 

G.B 

Öğretim 

sürecince 

neyi, neden, 

nasıl 

öğrendiğini 

sorgulamak 

Öğretim 

sürecince 

neyi, neden, 

nasıl 

öğrendiğini 

sorgulamak 

G.B G.B 

Matematik 

dersinde 

verimi 

artırma 

yolları 

Kavram 

haritası, 

günlükler, 

kubaşık 

öğrenme, 

zümre 

işbirliği  

G.B. 

 Dersi videoya 

çekme ve 

kubaşık 

öğrenme.  

BDMÖ ve 

deneyerek 

öğrenme 

Etkinliklere 

ağırlık ve 

BDMÖ 

 Yansıtıcı 

öğretim ve 

soru cevap . 

Matematik 

dersinin 

Yansıtıcı 

öğretime 

Uygunluğu 

Uygun ve 

kullanılabilir  

Uygun ve 

kullanılabilir  

Uygun ve 

kullanılabilir  
G.B. 

Konuya göre 

değişme 

Konuya göre 

değişme 

Yansıtıcı 

öğrenme 

temelli 

matematik 

ders planı 

Zaman 

yönetimi ve 

5N 1K 

soruları 

Öğrenci 

ihtiyaçları 

Öğrenci 

ihtiyaçları 

Konulara 

daha fazla 

zaman 

Öğrenci 

ihtiyaçları 

Öğrenci 

ihtiyaçları 

Öğretim 

değişikliği 
G.B G.B 

Alternatif 

denemeler 

Yansıtıcı 

öğretim  

Yansıtıcı 

öğretim 
G.B 

G.B Görüş Belirtmedi 

 

Analiz edilerek Tablo 6’da ifade edilen son mülakattan elde edilen veriler 

incelendiğinde öğretmenlerin bu konuda bilgi sahibi oldukları ortaya çıkmıştır. Tablo 6’ 

da gösterilen son mülakat verilerinden bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 

Yansıtma kavramının açıklanması istendiğinde Ö4 yorum yapmazken, Ö1 

öğretmeni “Yansıtma var olanın farkına varmak olarak ifade edilebilir. Durumun 

analizini yapmak, fotoğrafını çekmek, ne yaptığını düşünmek, görmek olabilir.”  

şeklinde farkındalık kazanma olduğu vurgulamıştır. Ö2, Ö3, Ö5 ve Ö6 var olan durumu 
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değerlendirme, analiz etme olarak yorumlamışlar ve “Edindiğim deneyimleri, diğer 

ortama iletme ve kullanma.” ifadesini kullanmışlardır. 

Yansıtıcı düşünme kavramının tanımlanması istendiğinde Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 ve Ö5 

“Yansıtıcı düşünme, belli bir konu üzerinde yapılan sistematik düşünme etkilerini, 

sonuçlarını göz önünde bulundurarak, hatalardan ders çıkararak, süreç öncesinde 

planlama esnasında süreci yönetebilme, sonrasında hatalarını görüp düzeltebilmeyi 

temel alan bir düşünce yaklaşımı.” ifadelerini kullanarak öğretim sürecini değerlendirip 

geliştirme olduğuna vurgu yapmışlardır. Ayrıca Ö4, Ö5 ve Ö6 ise yansıtıcı düşünmenin 

öz değerlendirme olduğunu “….hem öğretmenin hem öğrencinin kendini 

değerlendirmesi…” şeklinde ifade etmişlerdir. Ö6 ise empati ve soru sormaya vurgu 

yapmıştır.  

Yansıtıcı düşünme ile yansıtıcı öğretim arasındaki ilişkinin ifade edilmesi 

istendiğinde Ö1, Ö3 ve Ö4 bu ilişkinin öğretim sürecinde neyin, neden, nasıl 

öğrenildiğini sorgulamak olduğunu belirtmişler ve Ö1 bu süreci, “Öğretim sürecinde, 

yansıtıcı düşünmenin işe koşularak, öğretimin eksikliklerini gidermeye, neyi, neden, 

nasıl öğrendiğini sorgulamaya, eksikliklerini öz değerlendirme yapmak suretiyle fark 

etme ve sonraki öğrenme süreçlerini bu doğrultuda yönlendirmeyi sağlamaktır.” 

şeklinde ifade etmiştir.  

Matematik dersinde verimliliği artırmak için neler yapabilecekleri sorulduğunda 

Ö1 ve Ö3 kubaşık öğrenmeye dikkat çekmiş “Öğrencilerle kubaşık öğrenme stilini 

deneyeceğim “şeklinde ifade etmişlerdir. Ö4 ve Ö5 ise bilgisayar destekli öğretimin 

verimi artıracağını ifade etmişlerdir. Ö1, Ö3 ve Ö6 ise yansıtıcı öğretimin faydalı 

olacağını vurgulamışlar ve bunu, Ö1 “Kavram haritaları, günlükleri değişik konularda 

kullandım ve yer yer arkadaşlarımla konuşma imkanı buldukça kullandığımız 

yöntemleri ve aldığımız sonuçları konuşarak yeni şeyler öğrenebiliyoruz.” şeklinde 

yorumlarken, Ö3  “….artık dersi videoya çekmeyi düşünüyorum.. ”ifadelerini 

kullanmıştır. Ö6 ise  “Düşündüm, uyguladım. Bu hafta yansıtıcı öğretim uyguladım.” 

şeklinde görüş bildirmiştir.  

Matematik dersinin yansıtıcı öğretime uygunluğu ve bu doğrultuda hazırlanan 

öğrenme ortamında nelere dikkat edilebileceği sorusuna Ö4 yorum yapmazken Ö1, Ö2 

ve Ö3 uygulanabilir bir yaklaşım olduğu ve verimliliği artıracağını ifade etmişlerdir. Ö3 

bunu “Derste uygulanabilir. Öğrencileri minik sorularla düşünmeye ve yorum yapmaya 

sevk edebiliriz. Süreci değerlendirmelerini isteyerek neyin iyi neyin kötü olduğu 

konusunda fikirler alınıp bu doğrultuda dersler yeniden planlanabilir. Örnek 

problemler ile farklı çözüm yolları bulmaya teşvik edilebilir öğrenciler.” şeklinde dile 

getirmiştir. Bunun yanında Ö5 ve Ö6 ise konuya göre uygunluğunun tartışılması 

gerektiğini vurgulamışlardır. 

Matematik dersi için yansıtıcı öğrenme temelli bir ders planında dikkat 

edilecekleri ifade etmeleri istendiğinde Ö1 öğretmeni zaman yönetimi ve kilit sorulara 

odaklanmış ve bunu “Zaman yönetimine ve 5N 1K sorularını kullanmaya özen 

gösterirdim.” şeklinde ifade etmiştir. Ö2, Ö3, Ö5 ve Ö6 öğretmenleri ise öğrenci 

ihtiyaçlarına odaklanmışlardır. Bunlardan Ö3 “Önce hazırlık sorularıyla konu ne kadar 
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biliniyor, sonra benim önceden yaptığım planla bu cevaplar arasında eksik olan ne? 

Alternatif bir plan daha yapmalı mıyım sorusunu sorardım. Ayrıca öğrencileri problem 

kurmaya ve çözmeye teşvik edebildim mi? Öğrencilerim sorduğum sorularla eleştirel 

düşünebilecek mi?” şeklinde yorum yapmıştır. Ö4 ise konulara daha fazla zaman 

ayrılması gerektiğini savunmuştur.  

Kendi öğretimlerini değiştirmek isteyip istemediklerini sorulduğunda ise Ö1 ve 

Ö2 fikir beyan etmezken Ö3 öğretmeni alternatif yöntemlere dikkat çekerek “… düz 

anlatımdan kaçınarak farklı alternatif denemelerimi artırmalıyım.” yorumunu 

yapmıştır. Ö4 ve Ö5 öğretmenleri ise yansıtıcı öğretime odaklanmışlardır. Bu 

görüşlerini, Ö4 “… çocukların başarısı engelleyen nedenleri çözmek için daha fazla 

zaman ve enerji harcamak isterdim.” şeklinde ifade ederken, Ö5 “... Yansıtıcı 

düşünmeyi kullanarak, kendimi değerlendirir, öz eleştiri yaparak daha iyi nasıl 

anlatırım gibi kendime sorular sorarak çözüm yolları ararım.” yorumunu yapmıştır.  

Nitel verilerin yanında öğretmenlerin yansıtıcı düşünme düzeylerine HİE’ nin 

nasıl etki ettiğini belirlemek amacıyla eğitimin öncesi ve sonrasında Yansıtıcı Düşünme 

Eğilimi Ölçeği (YANDE) uygulanmış ve veriler analiz edildiğinde aşağıdaki bulgulara 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin HİE öncesi ve sonrası yansıtıcı düşünme eğilimlerinin 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine dair Wilcoxon işaretli sıralar testi Tablo 7’ 

da verilmiştir. 

 

Tablo 7 

HİE Öncesi ve Sonrası Yansıtıcı Düşünme Eğilim Puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar 

Testi Sonuçları 

Son test- Ön test N Sıra Ortalaması 
Sıra 

Toplamı 
z p 

Negatif sıra 2 4.00 8.00 -.524* .600 

Pozitif sıra 4 3.25 13.00   

Eşit 0     

*negatif sıralar temeline dayalı 

 

Tablo 7’ de gösterilen analiz sonuçlarına göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin 

yansıtıcı düşünme eğilimleri HİE öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark 

ortaya çıkmamıştır. (z = 0.52, p > .05)  

Hazırlanan Eğitim Programını Matematik Öğretmenlerinin 

Değerlendirmesine Yönelik Bulgular 

Bu aşamada öğretmenlerin HİE’yi değerlendirmeleri amaçlı kullanılan HİE 

değerlendirme anketi ve HİE sonu değerlendirme mülakat verilerinden elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

HİE değerlendirme anketi eğitim hakkındaki görüşlerin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Anket, öğretmenler tarafından eğitimin sonunda doldurulmuştur. Bu 
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anket genel değerlendirme, akademik değerlendirme, uygulama ve yöntem, görev, 

içerik olmak üzere 5 bölümden oluşmuştur. 29 madde olan anket Hiç katılmıyorum 

(1)’dan Kesinlikle katılıyorum (4)’ e kadar numaralandırılmıştır. Öğretmenlerin ankete 

verdikleri cevaplar analiz edilerek yüzde ve frekans değerleri Tablo 8’ de gösterilmiştir.  

 

Tablo 8 

HİE Sonu Değerlendirme Anketinden Elde Edilen Bulgular 

Değerlendirme Kriterleri 

K
es

in
li

kl
e 

ka
tı

lı
yo

ru
m

 

K
a
tı

lı
yo

ru
m

 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

f % f % f % 

Hazırlanan kurs programı yansıtıcı düşünmeyi sınıfta 

uygulamaya yönelik gerekli bilgi, beceri ve tutumu 

kazandırabilir. 

2 33 4 66 - - 

Bu kursa katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. 3 50 3 50 - - 

Kursta hedeflediğim bilgi ve becerileri kazanabildim. 1 16 5 83 - - 

Kurs programı yararlı ve detaylı bilgiler içermektedir. 3 50 3 50 - - 

Kurs boyunca yürütülen etkinlikler memnuniyet vericiydi. 5 83 1 16 - - 

Yürütülen etkinlikler için yeterli çalışma yapıldı. 6 100 0 0 - - 

İçerik yeterli ve etkiliydi. 3 50 3 50 - - 

Verilen yazılı materyaller çok etkili oldu. 4 66 2 33 - - 

Kurs benim için tatmin edici oldu. 3 50 3 50 - - 

Katılımcı arkadaşlar ile yapılan çalışmalar ve tartışmalar çok 

yararlı oldu. 
6 100 0 0 - - 

Kurs içerisinde yer alan etkinlikler bilgi ve beceriyi kazanma 

açısından çok faydalı oldu. 
4 66 2 33 - - 

Kurs boyunca öğrendiklerim bundan sonra bana yardımcı olacak. 3 50 3 50 - - 

Kursta anlatılan konuları anladım. 2 33 3 50 1 16 

Kurstaki etkinliklere aktif olarak katılmam daha iyi anlamamı 

sağladı. 
4 66 2 33 - - 

Kursun yeri ve tarihi konusunda zamanında bilgilendirildik. 6 100 0 0 - - 

Her çeşit ihtiyacımız kurs merkezinde karşılandı. 6 100 0 0 - - 

Kurs genelde iyi şekilde yönetildi. 5 83 1 16 - - 

Kursun uygulandığı fiziksel şartlar uygundu. 6 100 0 0 - - 

Kurs süresi verimlilik açısından yeterliydi. 2 33 4 66 - - 

Kursun uygulandığı sınıfın teknolojik imkanları yeterliydi. 3 50 3 50 - - 
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Kurstaki iletişim ortamı, kursun içeriğini öğrenmek için 

yeterliydi. 
5 83 1 16 - - 

Kurs uygulayıcısı konulara yönelik yeterli bilgi ve donanıma 

sahiptir. 
2 33 4 66 - - 

Kurs uygulayıcısının rehber olması ve gerektiğinde yardımları 

oldukça faydalıydı. 
4 66 2 33 - - 

Kurs uygulayıcısı kursun etkili olması için çaba göstermiştir. 6 100 0 0 - - 

Kurs uygulayıcısı katılımcılarla etkili iletişim kurmuştur. 4 66 2 33 - - 

Kurs konuları yeterince tanıtıldı. 6 100 0 0 - - 

Kursun amacı ve hedefleri açıklandı. 2 33 4 66 - - 

Kursta destekleyici materyallerden yararlanıldı. 5 83 1 16 - - 

Hazırlanan etkinliklere yönelik dönütler yararlıydı. 4 66 2 33 - - 

 

Ayrıca anketin genel değerlendirme, akademik değerlendirme, uygulama ve 

yöntem, görev ve içerik kategorilerinin ortalama puanları hesaplanmıştır. Hesaplanan 

ortalama puan bölünerek yüzdeye çevrilmiş Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 9 

HİE Değerlendirme Anketi Alt Kategorilerden Elde Edilen Bulgular 

Kategori Ortalama Başarı Yüzdesi (%) 

Genel Değerlendirme 3.33 83 

Akademik Değerlendirme 3.60 90.15 

Uygulama ve yöntem 3.78 94.64 

Görev 3.66 91.66 

İçerik 3.70 92.70 

 

Tablo 9’de görüldüğü gibi, katılan öğretmenler ankette yer alan ölçütler 

çerçevesinde eğitimi değerlendirmiştir. Veriler analiz edildiğinde genel değerlendirme 

açısından (%83), akademik değerlendirme açısından (%90.15), uygulama ve yöntem 

açısından (%94.64), görev açısından (%91.66) ve içerik açısından (%92.70) oranında 

başarılı bulunmuştur. HİE’ in ortalama başarısı ise (%90.49) bulunmuştur. 

Ayrıca karşılaşmış oldukları olumlu, olumsuz yönleri ve verilen eğitim ile ilgili 

önerileri ifade edebilecekleri kısım belirtilmiştir. Bu kısım iki tane açık uçlu sorudan 

oluşmuştur. Elde edilen bulgular analiz edildiğinde, eğitimin olumlu yönlerini için 

mesleki gelişim, bakış açısı, yansıtıcı öğretim, diğer öğretmenlerle iletişim konularına 

vurgu yapılmıştır. Olumsuz olarak ise teorik bilgi, eğitimin süresi ve doldurulan 

formlara dikkat çekilmiştir. Aşağıda bu konularla ilgili bazı örnekler sunulmuştur. 

HİE’nin olumlu yönleri hakkında öğretmenlerin görüşleri alındığında Ö6 fikir 

beyan etmezken Ö1 mesleki gelişim açısından çok faydalı olduğunu “Öğretmenlerle 
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alanımıza ilişkin mesleki gelişimimize katkı sağlayıcı tartışma ortamı oluşturması, 

Kendimizi eleştirel bir bakış açısı kazanabilme fırsatı oluşturması, Yansıtıcı öğretim 

hakkında detaylı bilgi edinme, daha fazlasını yapabileceğimize ilişkin motivasyon 

kazandırması” şeklinde ifade etmiştir. Ö3 ise, kendi öğretim yöntemi ile bazı 

değişiklikler yapmaya karar verdiğini, günlük yazacağını, dersini videoya çekip 

değerlendireceğini, öğrendiklerini uygulamaya çalışacağını belirtmiş, Ö5 öğretmeni ise 

kendini değerlendirmeye vurgu yapmıştır. Ö4 diğer öğretmenlerle bilgi paylaşımının 

faydalarına “Matematik öğretmeni arkadaşlarımla konuşarak onların deneyimlerinden 

faydalandım, diğer matematik öğretmenlerinin kullandığı yöntemlerle ilgili çalışmalar, 

tartışmalar yapmak çok faydalı oldu.” şeklinde vurgu yapmıştır.  

HİE’nin olumsuz yönleri hakkında öğretmenlerin görüşleri alındığında Ö2, Ö3 

ve Ö5 öğretmenleri fikir beyan etmezken Ö1 öğretmeni teorik kısımların fazla 

olduğunda dikkat çekmiş ve bunu “Teorik kısımlar fazla ve uzundu, Şahsım adına 

yoğun olduğum bir süreçte olduğu için yeterince zaman ayıramadım.” şeklinde ifade 

etmiştir. Ö4 ise eğitim süresinin daha uzun olması gerektiğini belirterek, “…. Kursun 

süresinin daha çok olması iyi olurdu.” yorumunu yapmıştır. Ö6 ise formları 

doldurmanın sıkıcı olduğunu “Şu formları doldurmak :)) dışına herhangi bir 

olumsuzluk olduğunu düşünmüyorum.” şeklinde yorumlamıştır.  

          Eğitim için ileriye dönük neler yapılabileceği konusunda öğretmenlerin fikirlerini 

alınarak analiz edildiğinde üzerinde fazla durulması gereken konuların uygulamaya 

ağırlık verilmesi olduğu gözlenmiştir. Az durulması gereken konunun ise bilim 

adamlarının görüşleri olduğu bir öğretmen tarafından ifade edilmiştir. Aşağıda bu 

konularla ilgili bazı örnekler sunulmuştur. 

          Öğretmenlerden HİE için üzerinde daha fazla durulması gereken konuları 

belirtmeleri istendiğinde Ö3 ve Ö5 fikir beyan etmezken diğer öğretmenler uygulamaya 

daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Ö6 ise daha farklı bir bakış 

açısıyla,“Ek olarak, birebir öğrenci profillerine göre yansıtıcı öğretim nasıl 

yapılabilirdi? Hani küçük şeyler programında mini tiyatrolar yapılıyor ya, o tarz bir şey 

yapılabilir miydi? ….” yorumunda bulunmuştur. Ö1 öğretmenlerin öğrendiklerini 

uyguladıktan sonra deneyimlerini paylaşacak kadar eğitimin daha uzun olabileceği 

önerisini dile getirerek bunu  “Yeterli zaman olsaydı, yapılan etkinlikler sınıflarda 

uygulandıktan sonra elde edilen   dönütler diğer öğretmenlerle paylaşılabilirdi…...” 

şeklinde ifade etmiştir.  

Bunun yanında HİE sonunda yapılan mülakat analiz edilerek Tablo 10’da 

gösterilmiştir. Yapılan mülakatta ilk olarak öğretmenlerden HİE’nin gelişimlerine 

katkıda bulunup bulunmadığını, en çok fayda ve en az fayda sağlanan konular, HİE’ de 

eksik görülen konuları ifade etmeleri beklenmiştir. Daha sonra yansıtıcı düşünme ile 

ilgili bilgilerin matematik derslerine etkisi, ilk defa öğrenilen kavramlar, bu öğretim 

programı boyunca edinilen deneyimlerini yorumlamaları istenmiştir.   

Tablo 10 incelendiğinde öğretmenlerin verilen eğitimi genel olarak olumlu 

yönde değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Analiz edilerek Tablo 10’ da gösterilen HİE 

sonu değerlendirme mülakatından bazı örnekler aşağıda sunulmuştur. 
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HİE’nin gelişimlerine katkıda bulunup bulunmadıklarına ilişkin fikirleri 

incelendiğinde ağırlıklı olarak meslektaşlarla yapılan iletişimden bahsedilmiştir. Ö1 ve 

Ö4 görüş alışverişine vurgu yaparak, “Evet önemli bir katkı sağladı meslektaşlarımla 

alanıma ilişkin görüş alışverişi yapma imkanı en büyük faydasıydı.” şeklinde ifade 

etmişlerdir. Ö6 ise yaşadıkları sıkıntıların ortak olduğunu fark etmenin onu rahatlattığı 

“En güzeli iletişim çok iyiydi. Farklı bakış açılarını dinlemek hoştu. Karşılaşılan 

zorluklarda, baş ettiğimiz sıkıntıların ortak olduğunu görmem rahatlattı.” yorumunda 

bulunmuştur. Ö2 yansıtıcı öğretimi uygulamaya yönelik bilgiler edindiğini ifade 

etmiştir. Ö3 ise bu eğitimin bakış açısını genişlettiği yönünde fikir beyan etmiş ve bunu, 

“Evet bakış açımı genişletmeme yardım etti. Daha eleştirel ve sorgulayıcı 

bakabiliyorum artık.” şeklinde ifade etmiştir. Ö5 ise artık kendini daha çok 

sorguladığını “Kendi eksikliklerimi gördüm. Daha çok özeleştiri yapabiliyorum artık. 

Farklı etkinliklerle dersi zenginleştirmeye özen göstereceğim.” şeklinde yorumlamıştır. 

HİE’ de en az faydalanılan konular için Ö1 teorik bilgilerin kalıcılık konusunda 

yeterli olmayacağını ancak dağıtılan materyalin farkındalık kazanmak için önemli 

olduğunu, “Teorik bilgiler kalıcılık ifade etmeyeceği için yeterince faydalanmış 

sayılmam. Fakat konuya ilişkin elimizde doküman varlığı yaklaşım hakkında farkındalık 

kazanmam açısından önemliydi.” şeklinde ifade etmiştir. 
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Tablo 10 

HİE Sonu Değerlendirme Mülakatından Elde Edilen Bulgular 

Temalar Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 Ö5 Ö6 

HİE 

kursunun 

katkısı  

Bilgi alışverişi 

Yansıtıcı 

öğretimi 

uygulam

a  

Bakış açısını 

genişletme 

Bilgi 

alışverişi 

Eksikleri fark 

etme 

Bilgi 

alışverişi 

En az 

faydalanıla

n konular  

Teorik bilgiler G.B G.B G.B G.B G.B 

HİE’ de 

eksik 

noktalar 

Sıkılma G.B 
Etkinlik 

azlığı 

Eğitimin 

süresi 
G.B 

Materyal 

kullanımı 

Yansıtıcı 

düşünmeni

n 

matematik 

derslerine 

etkisi 

Öğrenci 

ihtiyaçlarını 

belirleme, 

süreci planlama 

ve 

değerlendirmed

e  

Daha 

düzenli 

bir 

program 

Alternatifleri 

değerlendirm

e 

Düşünme 

becerisin

i  

geliştirm

e 

G.B 

Değerlendirm

e becerisini 

geliştirme 

İlk defa 

karşılaşılan 

konular 

Yansıtıcı 

öğrenme 

Yansıtıcı 

düşünme  

Yansıtıcı 

öğrenme 

yansıtıcı 

düşünme 

G.B 
Yansıtıcı 

düşünme 

Yansıtıcı 

öğrenme, 

düşünme 

En çok 

yararlanılan 

kavramlar 

Yansıtıcı 

öğretim  

Yansıtıcı 

düşünme 

yansıtıcı 

öğretim 

ve 

aşamalar

ı 

Örnek olay 

incelemeleri 

Farklı 

bakış 

açıları 

Örnek olay 

incelemeleri 

Yansıtıcı 

öğretim 

Kurs 

boyunca 

edinilen 

izlenimler 

G.B G.B 

Etkinlik 

hazırlama 

becerisi 

G.B 

Öz 

değerlendirm

e 

 Etkileşim 

becerisi 

Öz 

değerlendirme 

G.B Görüş Belirtmedi 

 

HİE’ de eksik görülen noktalar için; Ö1 kişisel sebeplerden dolayı yer yer 

sıkıldığını, “Yer yer sıkıldığımı ifade edebilirim fakat kurs saatinin geç vakit olması ve 

günün yorgunluğu ile gelişimiz sebebiyle teorik bölüme kendimi yeterince veremedim.” 

şeklinde ifade etmiştir. Ö3 ise daha fazla uygulama yapılması gereğini tekrar 

vurgulamıştır. Ö4 ise eğitimin süresinin devam etmesi gerektiği yorumunu yapmıştır.  

Katılmış oldukları HİE’ de yansıtıcı düşünme ile ilgili kazanılan bilgilerin 

matematik dersine katkısı olup olmadığına dair Ö5 görüş bildirmezken, diğer 
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öğretmenler farklı noktalara vurgu yapmışlardır. Ö1 öğrenci ihtiyaçlarını belirleme, 

süreci planlama ve değerlendirmeye yönelik katkı sağladığını ifade ederken, Ö2 ise 

öğrenme sürecine ek olarak bakış açısına olan katkısını dile getirmiştir. Ö3 ise alternatif 

yöntem teknikler konusundaki katkısını, “Artık gözü kapalı salt ders anlatmak yerine 

alternatiflerle birlikte yeni ders planları hazırlıyorum.” şeklinde dile getirmiştir. Ö4 ve 

Ö6 ise daha farklı bir noktaya vurgu yapmış Ö4 düşünme becerisini geliştirmeye 

yönelik, “Öğrencilerimin daha çok düşünmeleri için kullanırım. Nasıl öğretmeliyiz? 

Sorusunu daha çok soruyorum.” ifadesini kullanırken, Ö6 değerlendirmeye yönelik 

düşüncelerini “Kendimi ve öğrencinin kendini nasıl değerlendirmesi gerektiği ile ilgili 

bilgiler edindim.” şeklinde yorumlamıştır.  

Yansıtıcı düşünmeye ilişkin ilk defa bu eğitimde bilgi kazandıklarını 

öğretmenlerin beşi ifade etmiştir.  

HİE’ de en çok yararlanılan bilgiler için Ö1 ve Ö6 yansıtıcı öğretime vurgu 

yapmışlardır. Ö1 bunu, 

Ö1 “Yansıtıcı öğrenme ve diğer düşünme biçimleriyle arasındaki ilişki ve öğretim 

sürecinde nasıl faydalanılabileceği, şimdiye kadar ne düzeyde kullandığımız konusunda 

önemli değişimler oldu. Yansıtıcı öğretimi planlamada dikkat etmemiz gerekenler, sahip 

olmamız gereken özellikler, kendimize sormamız gereken sorular, eleştirel düşünme 

seviyelerimiz konusunda yeterince bilgi edindik.” 

şeklinde ifade etmiştir. Ö3 ve Ö5 ise örnek olay incelemelerinin onlar için faydalı 

olduğunu Ö3 “…. Örnek olay incelemeleri.” ni vurgulayarak ifade ederken, Ö5 

“….dersi işlerken kayıt altına alarak eksiklikleri görmek en çok yararlandığım 

konulardı.” şeklinde yorumlamıştır. Ö4 meslektaşları ile olan iletişimin onun için 

faydalı olduğunu dile getirmiştir.  

Eğitim boyunca öğretmenlerden edinilen deneyimleri paylaşmalarını 

istendiğinde Ö1, Ö2 ve Ö4 fikir beyan etmezken Ö3 etkinlik hazırlamaya yönelik 

kendinde var olan eksiklikleri, farklı yöntem-teknikler, kendini değerlendirme konusuna 

vurgu yapmıştır. Ö5 öz değerlendirmeye olumlu katkı sağladığını “Neleri 

değiştirebiliriz? Neler yapabilirim? gibi soruları daha çok sormaya başladım. Daha çok 

özeleştiri yapıyorum. Aslında düz anlatıma ağırlık verdiğimi fark ettim. Öğretim 

yöntemimi değiştirerek bu dersi daha zevkli bir hale getirebileceğimi gördüm.” şeklinde 

ifade etmiştir. Ö6 ise öz değerlendirme yanında etkileşim becerisine olan olumlu 

katkısını “Bu hafta öğrencilerle daha fazla etkileşim kurduğumu fark ettim. Bu haftaki 

hiçbir dersimde düz anlatım yapmadım. Öğrencilerimden kendilerini, dersi ve beni 

değerlendirmelerini istedim. Minik sınavlar yaptım. Etkinlikler uyguladım.” şeklinde 

vurgulamıştır.  

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeyi 

derslerinde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve bakış açısı kazanmalarını 

sağlamaya yönelik bir HİE programı geliştirmek, uygulamak ve etkililiğini araştırmak 

amaçlanmıştır. Bulguların birbiriyle ilişkilendirilmesi, konuyla ilgili yapılmış diğer 
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çalışmalarla kıyaslanması ve çalışmanın amacına ne derece ulaşıldığının irdelenmesi bu 

bölümde yapılmıştır.  

HİE programının amacına ulaşabilmesi için eğitime katılan öğretmenlerin 

ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir (Asilsoy, 2007; Çakır, 2004; Çınar, 2011; 

Gökdere, 2004; Kaya, 2003; Posnanski, 2002; Şenel, 2008; Tekin, 2004). Bundan 

dolayı öğretmenlerin kişisel özellikleri ve eğitimde verilecek konulara yönelik HİE 

ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi eğitimin etkili olması için son derece önemlidir. 

Nitekim Hodkinson ve Hodkinson (2005) öğretmenlerin istekleri doğrultusunda yapılan 

HİE’lerin onlar için daha yararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Literatür incelendiğinde 

öğretmenlerin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi için anket, mülakat, gözlem gibi veri 

toplama araçları kullanılmaktadır (Asilsoy, 2007; Çakır, 2004; Çınar, 2011; Gökdere, 

2004; Kaya, 2003; Şenel, 2008; Tekin, 2004). Bu çalışmada ortaokul matematik 

öğretmenlerinin durumunu belirlemek için anket ve mülakat tekniği kullanılmıştır. Elde 

edilen veriler doğrultusunda bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir HİE düzenlenmiştir. 

İhtiyaçları belirlemeye yönelik mülakatlar incelendiğinde yansıtma ve yansıtıcı 

düşünme konusunda neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca 

yansıtıcı düşünme ile ilgili hiçbir HİE’ ye katılmadıkları belirlenmiştir. Öğretmenler 

HİE başlangıcında, yer alan mülakat sorularını cevaplamada yetersiz kalmalarına 

rağmen HİE sonunda öğretmenlerin soruların büyük bir kısmına hedeflenen cevapları 

verdikleri gözlenmiştir. HİE’ de yer alan ve öğretmenlerin bireysel geliştirmelerini 

sağlayan etkinliklerin bunda etkili olduğu düşünülebilir. Uygulanabilir bir yaklaşım 

olduğunu, verimliliği artıracağını söyleyen öğretmenlerimiz bu sayede etkileşimi ve 

kendini sorgulamayı olanaklı kılacağını vurgulamışlardır. Bu yüzden bu düşünme 

becerisinin öğretim için uygun olduğunu benimsedikleri söylenebilir. Bu veriler İnönü 

(2006) ve Kozan (2007) çalışmalarıyla da örtüşmektedir. İnönü (2006) yaptığı 

çalışmasında tarih öğretmenlerinin yansıtıcı öğretimi benimsediklerini ifade etmiştir. 

Kozan (2007) ise öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünmeye yönelik aldıkları eğitimin 

uygulamayla ilgili kalıcı bilgi edinme, uygulamalarını sürekli olarak analiz ederek 

geliştirme, düşüncelerini organize etme konusunda gelişim sağladıklarını ortaya 

çıkarmıştır. Matematik dersine olan uygunluğu konusundaki fikirleri ise bu düşünmenin 

matematik eğitimi ile bütünleştirilmesi gereğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. 

Literatür incelendiğinde Song, Grabowski, Koszalka, ve Harkness (2006) problem 

çözme ortamlarında yansıtıcı düşünmeyi benimsemenin derin öğrenmeyi sağladığını 

ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, Kızılkaya (2009) yansıtma niteliğinin problem çözme 

başarısının anlamlı bir yordayıcısı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlarda çalışmada elde 

edilen bulguları destekler niteliktedir. Ancak bazı çalışmalarda elde edilen bulgular 

farklılık göstermiştir. Christman Cavedan (2014) yansıtıcı düşünmeyi destekleyici 

mesleki gelişim programının sınıf öğretmenlerinin fen ve matematik derslerindeki 

öğretimlerine nasıl etki ettiğini inceledikleri çalışmasında bazı öğretmenlerin bu 

beceriyi öğretimlerine yansıtamadıklarını ortaya çıkarmıştır. Bunun nedeni olarak 

öğretmenlerde var olan motivasyon eksikliğine dikkat çekmiştir. Bazı araştırmalarda da 

öğretmenlerin bu tür uygulamaları içselleştirmeleri için zamana ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmiştir (Guskey, 2002).  
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Ayrıca, yansıtıcı düşünme düzeylerini belirlemeye yönelik HİE eğitiminin 

başında ve sonunda YANDE ölçeği (Semerci, 2007) uygulanmış ve veriler toplanmıştır. 

Veriler analiz edildiğinde yansıtıcı düşünme eğilim puanları arasında anlamlı bir 

farklılık ortaya çıkmamıştır (z = 0.52 p>.05). Böyle bir sonucun ortaya çıkması şaşırtıcı 

olmamıştır. Çünkü öğretmenlerin eğilimlerinin değişime uğraması zor ve uzun bir 

süreçtir (Şengül & Ekinözü, 2006). 

Öğretmenlerin ifadelerinden gelişimin ve değişimin olumlu olduğu 

görülmektedir. Nicel olarak istatistiksel bir fark olmamasına karşın nitel veriler 

değişimin olumlu olduğunu göstermiştir. HİE süresince teorik bilgilerin verilmesinin 

yanı sıra, uygulama boyutunun önemsenmesi ve konu ile ilgili öğretmenlere örnek 

uygulamalar yaptırılmasının bunun bir sonucu olduğu düşünülebilir. Özellikle eğitim 

sonu mülakatlarından elde edilen veriler incelendiğinde değişim görülebilmektedir. 

Kendi öğretimlerini değiştirmek istediklerini “Yansıtıcı düşünmeyi kullanarak, kendimi 

değerlendirir, öz eleştiri yaparak daha iyi nasıl anlatırım gibi kendime sorular sorarak 

çözüm yolları ararım.” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Matematik öğretiminin zorlukları için öğretmenlerin paylaştıkları ve bazı 

yerlerde haklı oldukları gerekçeleri tamamen ortadan kaldırmak her zaman mümkün 

değildir. Bunlar göz önüne alındığında, eğitim sonrasında öğretmenlerin eğilimlerinde 

kısa sürede, hızlı ve çabuk değişmelerin ortaya çıkmayabilir. Ayrıca herhangi bir 

konuda eğilimin değişmesi zor ve zahmetlidir (Şengül & Ekinözü, 2006). Bu yüzden bu 

çalışmada bir hafta gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen HİE’nin öğretmenlerin yansıtıcı 

düşünme eğilimlerinde anlamlı bir değişime ortaya çıkarmaması çokta sürpriz değildir. 

HİE’nin ortaokul matematik öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri 

üzerindeki etkilerine yönelik tartışmalardan çıkarılan sonuçlara bakıldığında durum 

tespiti aşamasında literatür taraması ve mülakat metodu kullanılarak ortaokul matematik 

öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme hakkında bilgi ve becerilerinin eksik olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun nedeninin daha önce bu kavramı duymamış ve üniversite 

eğitimlerinde bu konuda herhangi bir eğitim almamış olduklarından dolayı olduğu 

yargısına varılmıştır. Hazırlanan HİE programı sonunda yapılan mülakatlardan ve elde 

edilen ölçeklerden ortaokul matematik öğretmenlerinin mesleki bilgi, beceri ve bakış 

açılarını olumlu yönde geliştirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca HİE katılımcılara, 

deneyimleri ve sorunlarını da paylaşma fırsatı vermiştir. Bu konunun yeni yöntem ve 

tekniklerin ve düşünme becerilerinin öğretim sürecine entegre edilmesinin önemli 

olduğu, araştırma kapsamında yürütülen faaliyetlerin gerekliliğini göstermektedir. 

Katılımcı öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ön test ve son test puanları 

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark çıkmamasına karşın, yapılan mülakatlar 

incelendiğinde yansıtıcı düşünme ve bunu öğretime entegre edebilme becerilerinde 

önemli artışların olduğu gözlenmiştir.  

HİE’nin genel değerlendirmesiyle ilgili olarak altı ortaokul matematik 

öğretmeninin cevapladığı HİE sonu anketindeki üç maddenin aritmetik ortalamasının 

3.00’dan büyük olduğu görülmüştür. Genel değerlendirmenin akademik ortalaması 3.33 
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(%83) olduğu görülmüştür. Bu yüzden HİE’nin genel olarak yeterli düzeyde olduğu 

düşünülebilir.  

HİE’nin akademik değerlendirmesiyle ilgili olarak 11 maddeden 10 maddenin 

aritmetik ortalamasının 3’den büyük olduğu görülmüştür. Sadece “Kursta anlatılan 

konuları anladım” maddesinin ortalamasının 2.83 olduğu görülmüştür. Bu maddenin 

ortalamasının 3’den düşük olması özellikle ilk günlerde işlenen konuların biraz daha 

akademik ve teorik olması ile ilişkilendirilebilir. Akademik değerlendirmenin 

ortalamasının 3.60 (%90) olduğu görülmüştür. Böyle bir sonucun elde edilmesinde 

eğitim için yapılacak faaliyetlerin önceden belirlenmiş olması, daha somut hale 

getirebilmek için materyallerin sunulması, eğitimin içeriğine uygun öğretim 

yöntemlerin seçilmesi, uygulamaya ağırlık verilmesinin etkili olduğu söylenebilir. HİE’ 

nin içeriğinde yer alan konuları içeren kitapçığın önceden öğretmenlere dağıtılmış 

olması olumlu etki oluşturmuştur. Böylece öğretmenler hem daha fazla kendilerini ifade 

etme fırsatı oluşturmuşlar hem not almakla zaman kaybetmemişlerdir. Ayrıca 

öğretmenler yazılı materyal olmadığında kendileri not almak zorunda kaldıklarında 

bundan dolayı sıkılabilmektedirler (Çakır, 2004; Tekin, 2004; Şenel, 2008). Bu yüzden 

hazırlanan HİE’nin akademik açıdan yeterli düzeyde olduğu düşünülebilir.  

Uygulama ve yöntem, görev ve içerik bölümlerinde var olan 15 maddenin 

ortalamasının hep 3’den fazla olduğu görülmüştür. Uygulama ve yöntem bölümünde 

belirtilen öğretmenlerin eğitimin yeri ve zamanı konusunda bilgilendirildikleri 

belirlenmiştir. Bunun öğretmenlerin HİE’ ye kendilerini hazırlamaları için önemli 

olduğu düşünülmektedir. Eğitim merkezinde öğretmenlerin ihtiyaçlarının karşılandığı 

ve fiziksel şartların uygunluğu konusunda öğretmenlerden tam not alınmıştır. Bu da 

eğitimin başarılı bir sonuca ulaşabilmesi için önemlidir. Eğitimin genelde iyi yönetildiği 

ve iletişim ortamının eğitimin içeriği için yeterli olduğu 3.83 (%95) ifade edilmiştir. 

Görev kısmında eğitim uygulayıcısının yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu, rehber 

olması ve yardımlarının faydalı olması ve etkili iletişim becerisinin yeterli olduğunu 

ifade etmişlerdir. İçerik bölümünde ise eğitim konularının yeterince tanıtıldığı amaç ve 

hedeflerinin açıklandığı ve etkinliklerin faydalı olduğu ifade edilmiştir. Genel 

ortalamalara bakıldığında uygulama ve yöntem 3.78 (%94), görev 3.66 (%91), içerik 

3.70 (%92) olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden HİE’nin uygulama ve yöntem, görev ve 

içerik açısından yeterli düzeyde olduğu düşünülebilir.  

Eğitime katılan öğretmenlerle yapılan görüşmelerden yola çıkarak HİE’nin 

olumlu yönlerinin mesleki gelişimi sağladığı, etkili iletişim ortamı sağladığı ve farklı 

bakış açısı kazandırmaya yardımcı olduğunu belirlenmiştir. Nitekim Tekin ve Ayas 

(2005) yaptığı çalışmada HİE’lerin kısa süreli yapılmış olsa da gelişimi 

sağlayabileceğini ortaya koymuştur.  

Çalışmanın bulgularına göre HİE’de üzerinde fazla durulması gereken en önemli 

konunun teorik kısımların biraz daha azaltılarak daha fazla uygulama yapılması olduğu 

belirlenmiştir. En fazla katkı sağlayan tarafın ise bilgi alışverişi sağlayarak bakış açısını 

genişletmesine olanak sağlaması ve eksiklikleri görmeye yardımcı olması olduğu 

öğretmenler tarafından ifade edilmiştir 
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Ortaokul matematik öğretmenlerinin HİE hakkındaki düşüncelerinin 

tartışılmasından ortaya çıkarılan sonuçlar ele alındığında ise öğretmenlerin HİE 

programı hakkındaki genel düşüncelerinin olumlu olduğu ve amacına ulaştığı 

söylenebilir. HİE programı akademik yönden değerlendirildiğinde kursun yararlı ve 

detaylı bilgiler içerdiği, etkinliklerin memnuniyet verici olduğu, içeriğin ve verilen 

materyallerin etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler yaptıkları çalışmaların ve 

tartışma ortamının yararlı olduğu ve sonrasında kullanabileceklerini ifade etmişlerdir.  

HİE programı uygulama ve yöntem açısından değerlendirildiğinde elde edilen 

sonuçlarda eğitimin verimli olduğu ve bu süreçteki imkânların yeterli olduğu ortaya 

çıkmıştır.  HİE programı görev açısından değerlendirildiğinde eğitimin uygulayıcısının 

yeterli bilgi ve deneyime sahip olduğu, uygulayıcının rehber olduğu ve gerektiğinde 

yapılan yardımların eğitim süresince olumlu etki yaptığı ortaya çıkmıştır.  HİE programı 

içerik açısından değerlendirildiğinde ise eğitimin yeterince tanıtıldığı ve dönütlerin 

etkin olarak verildiği sonucuna varılabilir.  

Öğretmenlerden eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmelerinden 

ortaya olumlu çıkan sonuçlar eğitimin mesleki gelişimi sağladığı, iletişim ortamı 

oluşturduğudur. Bunun yanında öğretmenler tarafından uygulamaya daha fazla önem 

verilmesi, teorik bölümlerin azaltılması ve yansıtıcı düşünme temelli etkinliklerin sınıfta 

uygulanıp üzerinde tartışmaya olanak sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. HİE’nin 

matematik derslerine özellikle eğitim-öğretim sürecine olumlu etki yaptığı sonucuna 

varılabilir. Bu yargıya HİE esnasında öğretmenlerle yapılan tartışma ortamında 

“Yansıtıcı öğretimi uygulamaya çalışıyorum, dersimi videoya çekmeyi planlıyorum 

gibi…” ifadelerinden anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlar göz önünde bulundurularak bazı öneriler ifade 

edilmiştir. Yansıtıcı düşünme ve yansıtıcı öğretimin ülkemiz için yeni olduğu ve 

öğretmenlerin bu konudaki bilgilerinin çok sınırlı hatta yetersiz olduğu 

düşünüldüğünde, bu çalışmadan yola çıkarak daha fazla HİE’ lerin daha geniş 

örneklemle uygulanması öğretmenlerin bu konudaki bilgilerini artırmalarına ve 

uygulama konusunda yardımcı olacaktır. Geleneksel olarak düzenlenen HİE’ ler 

çoğunlukla teoriye dayandığı için uygulama boyutuna yeteri kadar önem 

verilememektedir. Amaçlanan aslında öğretmenlerin öğrendikleri bu bilgileri 

uygulayabilmesi ve sınıf ortamına taşıyabilmesidir. Bu yüzden HİE’ lerde uygulama 

boyutuna ayrıca önem verilmelidir. HİE’ ye katılan öğretmenlerin istenilen düzeyde 

eğitimden faydalanabilmeleri için öğretmenlerin konu hakkında bakış açılarında 

değişim meydana gelmesine önem verilmelidir. Çünkü öğretmen ancak bu bilgi ve 

becerileri benimsediğinde tam olarak uygulamaya geçirebilir. HİE’ lerin içeriği 

belirlenirken çok dikkatli olunmalı, sonrasında öğretmenlerin yararlanabilecekleri ek 

öğretim materyalleri hazırlanmalı ve daha fazla uygulamaya önem verilmelidir.  Yeni 

programda benimsenen düşünme becerileriyle ilgili HİE’ ler düzenlense de yeterli 

olamamaktadır. Bu yüzden bu beceriler tam olarak kazanılıncaya kadar periyodik 

aralıklarla tekrar düzenlenebilir. Sınıf içerisinde etkinliklerin uygulanma süreçlerindeki 

deneyimleri paylaşılmalı birçok öğretmenin oluşturduğu tartışma ortamlarında ileriye 
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dönük daha etkili etkinlikler tasarlanmalıdır. HİE faaliyetlerinin düzenlenmesinde geniş 

bir öğretmen grubunun getirilmesi oldukça zordur. Bu sıkıntıyı en aza indirgeyebilmek 

için web destekli veya bilgisayar destekli HİE ihtiyaçlarını karşılayabilecek çalışmalar 

yapılabilir. Örneklemdeki öğretmenlerin eğitime katılmalarında istekli olmaları, eğitime 

devam etme ve derslere katılmada olumlu etki yapmaktadır. Bundan dolayı eğitim 

sonunda katılım belgesi veya sertifika ile ödüllendirmesi için girişimlerde 

bulunulmalıdır. Düzenlenen HİE’lerin aynı branştaki öğretmenlerden oluşmasına önem 

verilmelidir. Çünkü ihtiyaçlar ve sıkıntılar ortak olduğu için HİE süresince 

düşüncelerini rahatlıkla ifade etmeleri, çok sayıda soru sormaları ve grup etkinliklerine 

daha rahat katılmalarına imkân sağlar. 

Bu konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılar mevcut çalışmaya ek olarak 

eğitim bitiminden sonra izleme değerlendirmesi yapabilirler. Ayrıca bu beceri orta 

öğretim düzeyinde de önemli olduğu için lise matematik öğretmenleri ile uygulama 

yapılabilir. HİE’ nin etkililiği konusunda öğretmenlerin öğrencilerinden de veri elde 

edilmesi çalışmanın öğretmenler hakkında elde edilen bulguların güvenirliğini 

artırmaktadır. Diğer araştırmacılara da bu yönde bir çalışma yapmaları tavsiye edilebilir.  

HİE süresinin daha uzun tutulması eğitim süreci ve uygulama hakkında daha fazla bilgi 

elde etmeyi sağlayacağı için bir dönem boyunca olmasının daha faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın örneklemini mesleki deneyimleri az olan 

öğretmenler oluşturmuştur. Daha sonraki çalışmalarda HİE programının mesleki 

deneyimleri farklı olan öğretmenlere olan etkisi incelenebilir. 
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ABSTRACT: The aim of this study is to determine prospective science teachers’ conceptions about the nature of 

scientific knowledge and to investigate their conceptions in terms of different variables. The sample comprised of 196 

prospective science teachers from Ataturk University during the 2013-2014 spring semester. The Nature of Scientific 

Knowledge Scale, which was developed by Rubba & Andersen (1978) and adopted by Kılıç, Sungur, Çakıroğlu, & 

Tekkaya (2005), was used. The data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of variance 

(MANOVA). The findings indicated that prospective teachers generally had moderate-level conceptions about the 

nature of scientific knowledge. The findings also indicated that there was a statistically significant difference in terms 

of grade level, but not gender.   
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Extended Abstract 

Purpose and Significance: A perennial goal of science education is to help the students’ 

developing the informed conceptions of nature of science (NOS). This goal has gained 

renewed emphasis in current national science education reform documents such as 

American Association for the Advancement of Science [AAAS] and National Research 

Council [NRC] (Abd-El-Khalick, 2001). An adequate understanding of the nature of 

science is a central component of scientific literacy (Bell & Ledermann, 2003). Scientific 

literacy is defined as knowing science of nature, understanding how the information is 

obtained, perceiving that knowledge in science is due to known facts and this may change 

as the new evidences are collected, knowing main concepts, theories and hypotheses in 

sciences and perceiving difference between scientific evidence and personal opinion (Tan 

& Temiz, 2003).  
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According to Akerson & Abd-El-Khalick (2005): 

 scientific knowledge is both reliable (one can have confidence in scientific 

knowledge) and tentative (subject to change considering new evidence or 

reconceptualization of prior evidence) 

 no single scientific method exists, but there are shared characteristics of 

scientific approaches to science such as scientific explanations being supported by 

empirical evidence and that they are testable against the natural world  

 creativity plays a role in the development of scientific knowledge 

 there is a relationship between theories and laws 

 there is a relationship between observations and inferences 

 Though science strives for objectivity, there is always an element of subjectivity 

in the development of scientific knowledge  

 Social and cultural context also play a role in the development of scientific 

knowledge.  

To understand the nature of science to students has been one of the major goals of science 

education for many years (AAAS, 1993; Çil & Çepni, 2012; NRC, 1996). As known, NOS 

is a vital element for educating scientifically literate generations. Hence, NOS in our 

country as many countries all around the world (e.g., US, The Netherlands, South Africa, 

Great Britain), is a part of science curricula (Şardağ et al., 2014). But, it is reported that 

Turkish students, prospective teachers and teachers’ conceptions and knowledge towards 

NOS are inadequate and has misconceptions in addition to failure of the science program 

in developing the students’conceptions to NOS (Altun-Yalçın et al., 2010; Çil & Çepni, 

2012; Gürses, Doğar, & Yalçın, 2005; Köseoğlu, Tümay, & Budak, 2008; Taşar, 2003). 

One of the most important causes of these deficiencies is probably teachers. Therefore, it is 

important to determine to conceptions of prospective teachers who are also future teachers. 

Thus, the aim of this study is to determine prospective science teachers’ conceptions 

towards the nature of scientific knowledge and to investigate in terms of different 

variables.   

 

Methods: Survey method, which is among non-experimental designs of quantitative 

approach, was used to guide the process. In this study, a Likert type “Nature of Scientific 

Science Scale”, which was developed by Rubba and Andersen (1978) and adapted to 

Turkish by Kılıç, Sungur, Çakıroğlu and Tekkaya (2005), was used. The scale was applied 

to totally 196 prospective science teachers who attend to Kazim Karabekir Education 

Faculty at Ataturk University. The scale included in 48 items, totally 6 subscales named 

“amoral”, “creative”, “developmental”, “parsimonious”, “testable” and “unified”. SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) package program was used in analyzing the 

data. Mean values, standard deviations and MANOVA tests were conducted. 
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Results: This study searched the answers for three questions. Concerning with the answers 

to these questions, firstly, descriptive statistics were calculated in order to determine the 

general levels of prospective teachers ‘conceptions. The findings indicated that they had 

average levels for all sub-dimensions in the scale. Secondly, MANOVA was done if there 

was a difference between genders in terms of scores in scale. MANOVA test revealed that 

there was no statistically significant difference between genders (p>0.05) and also females’ 

mean scores were higher than males in majority of sub-dimensions in the scale. Third, 

MANOVA was done in order to determine if there was a difference between grades in 

terms of scores in scale. MANOVA test revealed that there was a statistically significant 

difference between grades (p<0.05) and also all graders had the mid-level scores for 

statements in the scale. The findings also indicated that 4th graders had less score than the 

others.  

 

Discussion and Conclusions: The findings indicated that prospective teachers have 

generally moderate conceptions towards the nature of scientific knowledge. The findings 

also indicated that there was a statistically significant difference in terms of grade but no 

gender. According to the findings of this study, it can be said that more studies should be 

done to examine thoroughly and to find reasons the factors which lead to prospective 

teachers’ conceptions in this subject. Moreover, students and teachers must be informed 

about the nature of science. In addition, although the generalizability of this study might be 

limited by the sample size and prospective science teachers’ background, we believe that 

findings of this study may help science educators in their future studies on development of 

understanding towards nature of science.  
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ÖZ: Bu çalışmada fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin doğasına yönelik anlayışlarının belirlenmesi ve 

farklı değişkenler (cinsiyet ve sınıf düzeyi) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2013–2014 

eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi fen bilgisi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 196 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Rubba & Andersen (1978) tarafından geliştirilen 

ve Kılıç, Sungur, Çakıroğlu & Tekkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan Bilimin Doğası Ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde ise betimsel istatistikler ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen 

bulgular, öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğasına yönelik anlayışlarının genel anlamda orta düzey düzeyde 

olduğu göstermiştir. Ayrıca, cinsiyet açısından öğretmen adaylarının puanları arasında anlamlı bir farklılık olmamasına 

rağmen sınıf düzeyleri açısından ahlâki, test edilebilirlik ve bütünlük boyutlarında anlamlı farklılıkların ortaya çıktığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Bilimsel bilginin doğası, fen bilgisi öğretmen adayı, anlayış. 

Giriş  

Çağımızda bilim; sosyal, kültürel ve ekonomik hayatımızın önemli bir parçası 

olmuştur. Bu yüzden günümüzün demokratik toplumları bilimi ve bilimin topluma 

katkısını takdir eden, bilimin işleyişi ve bilimin ortaya koyduğu temel fikirler hakkında 

yeterli bilgiye sahip ve en önemlisi, bilimin ortaya koyduğu bilgi ve tartışmalara eleştirel 

yaklaşabilen bireylere, yani bilimsel okur-yazar bireylere ihtiyaç duymaktadır (Milli 

Eğitim Bakanlığı [MEB], 2013). Bu bağlamda fen eğitimin ve eğitimcilerinin en önemli 

amaçları arasında bireylerin bilimsel okuryazar olarak yetiştirilmesinin yer aldığı 

görülmektedir (Abd-El-Khalick, Bell, & Lederman, 1998; Abd-El-Khalick, 2001; 

American Association for the Advancement of Science [AAAS], 1990; National Research 

Council [NRC], 1996). 

Alan yazında bilimsel okuryazarlık, dünyanın nasıl çalıştığını anlama, olaylar 

karşısında mantıklı çözümler üretme olarak tanımlanmaktadır (AAAS, 1993). Bilimin 

doğasının anlaşılması ise bilim okuryazarı olan bireyleri yetiştirmenin bir gerekliliği olarak 

görülmektedir (Kaya & Çakmaçı, 2012).  

Bilimin doğasına yönelik alan yazında birçok tanım yapılmakla birlikte, bilimin 

doğası konusu araştırmacılar tarafından net bir şekilde tanımlanamamıştır. Bununla beraber 

Lederman (1992) bilimin doğasının; bilimin epistemolojisini ve sosyal yapısını yansıtan, 

bilgiyi oluşturma yolunu ve bilimsel bilginin oluşturulmasındaki değer ve inanışları temsil 

ettiğini ifade etmektedir. 
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Akerson & Abd-El-Khalick (2005) göre bilimin doğasına ait temel özellikler şu 

şekilde sıralanmaktadır:  

• Bilimsel bilgi hem güvenilir hem de geçicidir, yani yeni delillerle değişebilir.  

• Tek bir bilimsel metot yoktur. Bilim üretmenin deneysel kanıtlarla 

desteklenebilen birden çok yolu vardır.  

• Bilimsel bilginin üretilmesinde yaratıcılığın önemli bir rolü vardır.  

• Teori ve kanunlar arasında bir ilişki vardır.  

• Gözlem ve çıkarımlar arasında bir ilişki vardır.  

• Bilim her ne kadar objektif olmaya çalışsa da, bilimsel bilginin üretilmesinde 

daima sübjektiflik etkisi vardır.  

• Bilimsel bilginin üretilmesinde sosyal ve kültürel ortam önemli bir rol oynar. 

Bilimin doğasını öğrencilere kavratmak, uzun yıllardan beri fen eğitiminin önemli 

amaçlarından biri olmuştur (AAAS, 1993; Çil & Çepni, 2012; NRC, 1996). Bunun için 

Driver, Leach, Millar, & Scott (1996), beş neden ileri sürmüştür. Bu nedenler:  

(a) Bilimin doğası bireylerin bilimi, bilimin ürünlerini ve günlük yaşamda 

karşılaşılan yöntemlerini anlamasını sağlayabildiği,  

(b) bireylerin bilimle ilgili sorunlar hakkındaki tartışmalara katılmasına yardımcı 

olabildiği,  

(c) bilimin doğasının anlaşılmasının bireylerin bilimsel kültüre değer vermelerini 

sağlayabildiği,  

(d) bireylerin bilimsel toplumun normlarını anlamalarını sağlayabildiği ve fen konu 

alanının daha etkin bir şekilde öğrenilmesine yardımcı olabildiğidir (Akt: Bilen, 2012). 

Yukarıda sıralanan nedenler doğrultusunda günümüzde birçok eğitimci de bilimin 

doğasının fen öğretim programları kapsamına alınması ve öğretilmesi gerektiğini 

savunmaktadır (Altun-Yalçın, Kahraman, Açışlı & Yılmaz, 2010; Hogan, 2000). Bu 

doğrultuda son yıllarda eğitim alanındaki reformlar öğrencilerin yanında öğretmenlerin de 

bilimin doğası hakkında geçerli kavram ve anlayışa sahip olmasını amaçlamaktadır. Bu 

reform çalışmaları iki varsayıma dayanmaktadır: 

1. Öğretmenlerin sahip oldukları bilimin doğası ile ilgili kavramlar direkt olarak 

onların sınıf içi performanslarına ve aktivitelerine etki eder.   

2. Öğretmenlerin bilimin doğası hakkındaki bilgi ve anlayışlarının, öğrencilerinin 

bu konudaki kavramları ve anlayışları üzerine direkt bir etkisi vardır (Akçay, 2006).   

Bilindiği üzere, dünyada birçok ülkede olduğu gibi (örneğin Amerika Birleşik 

Devletleri, Hollanda, Güney Afrika, Büyük Britanya), ülkemizde de bilimin doğası fen 

öğretim programlarında yer almaktadır (Şardağ ve diğerleri, 2014). Ayrıca üniversitelerde 

de bilim tarihi ve bilim felsefesi dersleri kapsamında bilimin doğası eğitimi verilmektedir. 

Ancak, özellikle Türkiye’de öğrencilerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin bilimin 

doğası ile ilgili anlayışlarını inceleyen çalışmalarda bu konuda önemli öğretim eksiklikleri 

olduğu, okullarda uygulanmakta olan fen eğitiminin öğrencilerin bilimin doğası hakkında 

çağdaş görüşler kazanmasında yetersiz kaldığı  ve hatta bu konuda kavram yanılgılarının 
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oluşmasına yol açtığı rapor edilmektedir (Altun-Yalçın ve diğerleri, 2010; Çil & Çepni, 

2012; Gürses, Doğar & Yalçın, 2005; Köseoğlu, Tümay & Budak, 2008; Taşar, 2003). 

Ayrıca, 1999 TIMSS-R raporu ve 2006 PISA gibi uluslararası karşılaştırma ve 

değerlendirme raporları da, bilimin doğası ile ilgili çeşitli alt-ölçekler yönünden 

Türkiye’nin konumunun sürekli olarak en alt seviyelerde olduğunu göstermektedir 

(Köseoğlu ve diğerleri, 2008). 

Elbette bu konuda yukarıda ifade edilen yetersizliklerin en önemli nedenlerinden 

birinin, eğitim-öğretimden sorumlu olan öğretmenler olabileceği düşünülmektedir (Seçkin, 

2013). Zira öğretmenlerin sınıf içi öğrenme ve öğretim faaliyetleri ve öğrenciler için 

belirleyeceği amaçtan tutun da dersi işleyiş tarzı ve değerlendirme yöntemine kadar hemen 

her faaliyet, öğretmenlerin bilim felsefesi ve bilimin doğası hakkındaki görüşünün etkisi 

altında bulunmaktadır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının da öğrenmeleri, kendilerinin 

bilim anlayışlarıyla yakından ilgilidir (Bilen, 2012). Nitekim Türkmen & Yalçın (2001) da 

bu konuya dikkati çekerek, özellikle fen bilgisi veya fen grubu öğretmenleri eğer 

öğrencilere tamamen fen bilimlerinin içeriğini ve bilim felsefesini kavratmak istiyorlarsa 

onların bilimsel çalışmaların ve bilimin doğasının fen bilgisi eğitimiyle nasıl ilişkili 

olduğunun farkında olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade etmişleridir. Bu durum dikkate 

alındığında, son yıllarda birçok çalışmada da dikkatlerin öğretmenler ve öğretmen adayları 

üzerine yoğunlaştığı ve onların bilimin doğası ile ilgili görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı 

görülmektedir (Aslan, Yalçın & Taşar, 2009). Bu konu ile ilgili olarak örneğin Aslan ve 

diğerleri (2009) tarafından fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik 

görüşlerinin saptanması amacıyla yapılan bir çalışmada, bilimin tanımı, gözlemlerin 

doğası, bilimsel bilginin değişkenliği, önerme, kuram ve yasaların yapısı ve bilimsel 

yöntemle ilgili olarak fen ve teknoloji öğretmelerinin yetersiz ve yanlış birtakım görüşlere 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Yine Akçay (2011) tarafından yapılan çalışmanın 

sonuçları, fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik inanışları incelenmiş, 

elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda öğretmenlerin bilimin doğası ile ilgili 

konularda kavram yanılgılarına ve yetersiz bilgiye sahip olduklarını göstermiştir. 

Altın-Yalçın ve diğerleri (2010), fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimin doğası 

konusundaki görüşlerinin tespit edilmesi amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın 

sonuçları, öğretmen adaylarının büyük bir bölümünün bilimin doğası konusunda çağdaş 

bakış açısına sahip olduklarını ve teori ve kanun konusunda yaygın kavram yanılgılarına 

sahip olduklarını göstermiştir.  

Yalçın & Yalçın (2011) tarafından ilkokul öğretmenlerinin akademik düzeylerine 

göre bilimin doğası ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amacı ile yapılan çalışmada, 

öğretmen adaylarının bilimin doğası ile ilgili kabul edilebilir görüşlere sahip oldukları 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğretmen adaylarının cinsiyete ve akademik düzeye göre bilimin 

doğası ile ilgili görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Aslan & Taşar (2013) ise fen öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerini 

incelemek ve bu görüşlerin onların sınıf içi uygulamalarını nasıl etkilediğini belirlemek 

maçıyla 74 fen öğretmeni ile bir çalışma yürütmüştür. Çalışmadan elde edilen verilerin 

değerlendirilmesi sonucunda, katılımcı öğretmenlerin bilimin doğasının birçok boyutu 
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hakkında naif görüşlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin bu 

görüşlerinin sınıf uygulamalarına doğrudan etki etmediği görülmüştür. Yanı sıra, katılımcı 

fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf içi uygulamalarını belirleyen en önemli etkenlerin 

başında algılanan müfredat, okul idarecileri, öğrenci ve velilerin istek ve beklentileri ile 

sınav sistemi olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 

Bu konudaki araştırmalar hala devam etmekle birlikte ülkemizde bilimin/bilimsel 

bilginin doğası konusunda yapılan araştırmaların, yurt dışında yapılan araştırmalara kıyasla 

oldukça az olduğu açıktır. Dolayısıyla, bilimin doğası ve bilim felsefesi öğrenme ve 

öğretim faaliyetlerinde bu kadar etkiliyken yapılması gereken; öğretmenleri mümkün 

olduğu kadar erken, örneğin lisans eğitimi dönemlerinde bilim doğası ve bilim felsefesiyle 

tanıştırmak ve daha sonra da bu konuda çağdaş bir anlayışa sahip olmalarına yardımcı 

olmaktır (Bilen, 2012). Bu da ancak, geleceğin öğretmenleri olacak her kademedeki 

öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası konusundaki bilgi ve anlayışlarının tespit 

edilerek eksik bilgi ve yanlış anlayışlarının giderilmesi ile mümkün olabilir. Bununla 

beraber, yapılan çalışmaların çoğunlukla fen ve teknoloji öğretmen/öğretmen adayları ile 

yürütüldüğü, genel olarak öğretmen adaylarının görüşlerinin düzeyinin genel bir 

değerlendirmesinin yapıldığı, ayrıca söz konusu görüşlerin tespitinde sınıf seviyesi, 

cinsiyet vb. değişkenlerin çoğu çalışmada göz ardı edildiği dikkati çekmektedir. Oysaki bu 

tür değişkenlerin öğrenme sürecinde birçok faktörü etkileyen belirleyici özellikler 

olduğunu gösteren çalışmalar alan yazında mevcuttur. Örneğin bilimsel bilginin doğası 

konusu ile ilgili olarak Saraç (2012)’ın çalışmasından elde edilen bulgulara göre, öğretmen 

adaylarının görüşlerinde bilim insanının karakteristik özelliklerinin cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür. Bununla beraber Güneş (2010) ise 

çalışmasında cinsiyet değişkeninin, bilimsel düşünce açısından fark yarattığını bulmuştur. 

Bu durumun temel nedenlerini, son yıllarda kızların fen bilimlerine daha fazla rağbet 

göstermesi ve eğitim fakültelerinde fen alanı bölümlerini de yoğun olarak tercih etmelerine 

bağlamıştır. Ayrıca kızların bilimsel bakış açısına sahip olmaları ve fen okur-yazarlığı 

konusunda olumlu ilerleme kaydetmelerini de bulgularına neden olarak göstermiştir. 

Dolayısıyla cinsiyete yönelik birbirinden farklı bu bulgular, öğretmen adaylarının bilimsel 

bilginin doğasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi noktasında cinsiyet vb. diğer 

değişkenlerin de dikkate alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla beraber 

yukarıda vurgulanan bulgular ışığında, öğretmen adaylarının bilimsel bilginin doğası 

anlayışları tespit edilerek, görülen eksikliklerin giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Buradan hareketle çalışmada; fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimin doğası 

anlayışlarının çeşitli değişkenler açsından incelenerek tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 Araştırma Soruları 

- Fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin doğası anlayışları genel olarak 

ne düzeydedir? 

- Fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin doğası ölçeğinden elde edilen 

puanları arasında cinsiyetler açısından anlamlı bir farklılık var mıdır? 



Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası …  

 

© 2016 AKU, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 9(4), 642-661 
 

649 

- Fen bilgisi öğretmeni adaylarının bilimsel bilginin doğası ölçeğinden elde edilen 

puanları arasında sınıf düzeyleri açısından anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Yöntem 

Araştırma Modeli ve Örneklem 

Bu araştırma, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını 

amaçlayan (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz, & Demirel, 2011) tarama 

çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırma, 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemin 

sonunda, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi 

anabilim dalında öğrenimine devam eden öğretmen adayları ile yürütülmüştür. Söz konusu 

öğretmen adayları olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden biri olan basit tesadüfî 

örnekleme ile belirlenmiş olup; araştırma, veri toplama aracındaki sorulara uygun şekilde 

yanıtlar veren 196 öğretmen adayından elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

örnekleme yönteminde araştırmacı yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. 

Dolayısıyla bu örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırır (Yıldırım & 

Şimşek, 2006). Araştırmaya dâhil edilen öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ait 

bilgiler ise Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1 

Öğretmen Adaylarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı 

Cinsiyet 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf Toplam 

Bayan 35 43 38 32 148 

Bay 12 15 8 13 48 

Toplam 47 58 47 45 196 

Veri Toplama Araçları ve Analiz Teknikleri 

Araştırmada Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesinde öğrenim 

görmekte olan fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğasına yönelik anlayışlarını 

belirlemek amacıyla bir anketten yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan 

anket formunun ilk kısmında katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgileri, ikinci 

kısmında bilimsel bilginin doğası anlayışlarını belirlemek için 48 maddeden oluşan 5’li 

Likert tipi bir ölçek yer almaktadır. Söz konusu Likert ölçek, daha önce Rubba ve 

Andersen (1978) tarafından geliştirilen ve Kılıç, Sungur, Çakıroğlu ve Tekkaya (2005) 

tarafından öğretmen adaylarına uygun olarak Türkçe’ye uyarlanan “Bilimsel Bilginin 

Doğası Ölçeği”dir. Sözkonusu ölçek “ahlâki (amoral)”, “yaratıcılık (creative)”, 

“gelişimsellik (developmental)”, “sadelik (parsimonious)”, “test edilebilirlik (testable)” ile 

“bütünlük (unified) olmak üzere toplam 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Her bir alt boyut dört 

tanesi pozitif ve dört tanesi de negatif puanlanan 8 maddeden oluşmaktadır (Karaman ve 

Apaydın, 2014). 
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Likert tipi ölçekte yer alan olumlu ifadeler; Kesinlikle Katılmıyorum "1", 

Katılmıyorum "2", Kısmen Katılıyorum "3", Katılıyorum "4", "Kesinlikle Katılıyorum "5" 

şeklinde puanlandırılırken, olumsuz anlamlı ifadeler ters şekilde puanlandırılmıştır. 

Aritmetik ortalamalar yorumlanırken 1.00-1.80 arasındaki değerler “çok düşük”, 1.81-2.60 

arasındaki değerlerin “düşük”, 2.61-3.40 arasındaki değerlerin “orta”, 3.41-4.20 arasındaki 

değerler “yüksek” ve 4.21-5.00 arasındaki değerler “çok yüksek” derecesinde gerçekleştiği 

kabul edilmiştir (Kutu & Sözbilir, 2011). 

Çalışmada kullanılan örneklem grubunun orijinal ölçekte kullanılan örneklem 

grubundan farklı olması nedeniyle, ölçekteki ifadelerin anlaşılabilirliği konusunda alan 

eğitimi uzmanları ile dil bilimcilerin görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli incelemeler 

yapılmış ve sadece demografik özelliklere ait bölümde düzeltmeler yapılmıştır. Yapılan bu 

kontrollerde ölçek ifadelerinin bilimin doğasına yönelik görüşleri belirleyici nitelikte, 

kolay anlaşılabilir olduğu, öğretmen adayları üzerinde yapılan ön uygulama sonuçlarından 

elde edilen bulgularda görülmüştür. Bu çalışma kapsamında ölçeğin Cronbach Alpha 0.81 

olarak hesaplanmıştır. 

Fen bilgisi öğretmen adayları tarafından cevaplanan ölçekten elde edilen analizinde 

SPSS paket programı kullanılmıştır. Ahlaki, yaratıcılık, gelişimsellik, sadelik, test 

edilebilirlik ve bütünlük alt boyutlarını oluşturan bağımlı değişkenlerin cinsiyet ve sınıf 

düzeyi bağımsız değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği çok değişkenli varyans 

analizi (MANOVA) ile test edilmiştir. Analiz öncesinde MANOVA’nın varsayımları test 

edilmiş ve verilerin MANOVA yapmaya uygun olduğu görülmüştür.   

Bulgular 

Çalışmanın bu aşamasında, öğretmen adaylarından toplanan veriler araştırma 

soruları kapsamında test edilmiş ve elde edilen bulgular tablolar halinde sırasıyla 

sunulmuştur.  

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Bilginin Doğası Anlayışları Genel 

Olarak Ne Düzeydedir? 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğretmen adaylarının tüm boyutlara katılımının orta 

düzeyde olmakla birlikte ahlaki ( X =3.07) ve sadelik ( X =3.08) alt boyutlarına ait 

puanlarının diğer boyutlara göre oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin genelinden 

elde edilen puanlara bakıldığında da öğretmen adaylarının ölçekteki ifadelere orta derecede 

katıldığı görülmektedir. 
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Tablo 2  

Öğretmen Adaylarının Genel Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

Alt Boyutlar n  SS 

Ahlaki  196 3.07 0.380 

Yaratıcılık 196 3.20 0.536 

Gelişimsellik 196 3.27 0.784 

Sadelik 196 3.08 0.475 

Test edilebilirlik 196 3.21 0.551 

Bütünlük  196 3.29 0.713 

Ölçeğin Geneli 196 3.19 0.393 

 

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeğinden Elde 

Edilen Puanları Arasında Cinsiyetler Açısından Anlamlı Bir Farklılık Var Mıdır? 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, erkek öğretmen adaylarının sadece yaratıcılık ( X =3.26) 

ve sadelik ( X =3.11) alt boyutlarına ait puanlarının kız öğretmen adaylarının puanlarından 

(sırasıyla X =3.18 ve X =3.07) daha yüksek olduğu görülmektedir. Ölçeğin genelinden 

elde edilen puanlara bakıldığında ise her iki grubun da ölçekteki ifadelere orta derecede 

katıldığı görülmektedir. 

  

Tablo 3  

Öğretmen Adaylarının Cinsiyete Göre Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler 

Alt Boyutlar Cinsiyet n  SS 

Ahlaki  
Kız 148 3.07 0.405 

Erkek 48 3.07 0.296 

Yaratıcılık  
Kız 148 3.18 0.543 

Erkek 48 3.26 0.511 

Gelişimsellik 
Kız 148 3.30 0.810 

Erkek 48 3.19 0.699 

Sadelik 
Kız 148 3.07 0.490 

Erkek 48 3.11 0.431 

Test edilebilirlik 
Kız 148 3.22 0.572 

Erkek 48 3.16 0.483 

Bütünlük  
Kız 148 3.31 0.708 

Erkek 48 3.23 0.730 

Ölçeğin Geneli 
Kız 148 3.19 0.395 

Erkek 48 3.17 0.388 

 

Çalışmada bilimsel bilginin doğası ölçeğinde elde edilen verilerin cinsiyete bağlı 

olarak yapılan analizleri sonucunda ortalamalar arasında tespit edilen ortalama farklarının 

X

X
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istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile 

test edilmiş ve analiz sonucunda ortalamaların birbirinden anlamlı ölçüde farklılaşmadığı 

ortaya çıkmıştır [Wilks’ Lambda (Ʌ)=0.980, F=0.652; p>0.05].   

Yapılan iki yönlü izleme analizi sonucunda da, tüm alt boyutlara ait ortalamalar 

arasında cinsiyete bağlı olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 4). 

 

Tablo 4 

Ölçeğin Alt Boyutlarına Ait Puanların MANOVA sonuçları 

Bağımlı Değişken KT SD KO F p 

Ahlaki  0.001 1 0.001 0.004 0.949 

Yaratıcılık 0.235 1 0.235 0.819 0.367 

Gelişimsellik 0.443 1 0.443 0.720 0.397 

Sadelik 0.064 1 0.064 0.281 0.596 

Test edilebilirlik 0.119 1 0.119 0.390 0.533 

Bütünlük  0.247 1 0.247 0.484 0.487 

KT: Kareler toplamı, SD: Serbestlik derecesi,      KO: Kareler ortalaması 

 

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Bilginin Doğası Ölçeğinden Elde 

Edilen Puanları Arasında Sınıf Düzeyleri Açısından Anlamlı Bir Farklılık Var Mıdır? 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, sınıf düzeyine göre yapılan analizlerde ahlaki, yaratıcılık 

test edilebilirlik alt boyutlarında 3. sınıftaki öğretmen adaylarının en yüksek (sırasıyla X

=3.18, X =3.29 ve X =3.37) ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.   Benzer şekilde, 

gelişimsellik ile bütünlük alt boyutlarında 1. sınıftaki öğretmen adaylarının en yüksek 

(sırasıyla X =3.41 ve X =3.47); sadelik alt boyutunda ise 2. sınıftaki öğretmen adaylarının 

en yüksek ( X =3.19) ortalamaya sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca 4. sınıftaki 

öğretmen adaylarının tüm alt boyutlarda en düşük ortalamaya sahip olduğu ortaya 

çıkmıştır.  

Ölçeğin genelinden elde edilen puanlara bakıldığında, tüm sınıfların ölçekteki 

ifadelere orta derecede katılmakla birlikte 1, 2 ve 3. sınıfların puan ortalamalarının 

birbirine yakın ve 4. sınıflara göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (Tablo 5).   
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Tablo 5 

Öğretmen Adaylarının Sınıf Düzeylerine Göre Puanlarına Ait Betimsel İstatistikler  

Alt Boyutlar Sınıflar n 
 

SS 

Ahlaki  

1.Sınıf 47 3.08 0.330 

2. Sınıf 58 3.08 0.337 

3. Sınıf 46 3.18 0.386 

4. Sınıf 45 2.93 0.441 

Yaratıcılık  

1.Sınıf 47 3.21 0.383 

2. Sınıf 58 3.21 0.563 

3. Sınıf 46 3.29 0.509 

4. Sınıf 45 3.09 0.650 

Gelişimsellik 

1.Sınıf 47 3.41 0.947 

2. Sınıf 58 3.33 0.614 

3. Sınıf 46 3.33 0.689 

4. Sınıf 45 3.00 0.843 

Sadelik 

1.Sınıf 47 3.14 0.376 

2. Sınıf 58 3.19 0.467 

3. Sınıf 46 3.03 0.381 

4. Sınıf 45 2.95 0.620 

Test edilebilirlik 

1.Sınıf 47 3.26 0.418 

2. Sınıf 58 3.19 0.461 

3. Sınıf 46 3.37 0.500 

4. Sınıf 45 3.02 0.752 

Bütünlük  

1.Sınıf 47 3.47 0.670 

2. Sınıf 58 3.34 0.542 

3. Sınıf 46 3.28 0.539 

4. Sınıf 45 3.05 0.985 

Ölçeğin Geneli 

1.Sınıf 47 3.26 0.289 

2. Sınıf 58 3.22 0.312 

3. Sınıf 46 3.25 0.334 

4. Sınıf 45 3.19 0.558 

 

Tablo 6 

Ölçeğin Alt Boyutlarına Ait Puanların MANOVA Sonuçları 

Bağımlı Değişken KT SD KO F p 

Ahlaki  1.432 3 0.477 3.425 0.018 

Yaratıcılık 0.862 3 0.287 1.002 0.393 

Gelişimsellik 4.514 3 1.505 2.505 0.060 

Sadelik 1.672 3 0.557 2.525 0.059 

Test edilebilirlik 2.968 3 0.989 3.377 0.019 

Bütünlük  4.398 3 1.466 2.974 0.033 

 

Çalışmada bilimsel bilginin doğası ölçeğinde elde edilen verilerin sınıf düzeyine 

bağlı olarak yapılan analizleri sonucunda ortalamalar arasında tespit edilen ortalama 

farklarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı çok değişkenli varyans analizi 

X
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(MANOVA) ile test edilmiş ve analiz sonucunda ortalamaların birbirinden anlamlı ölçüde 

farklılaştığı ortaya çıkmıştır [Wilks’ Lambda (Ʌ)=0.828, F=2.032; p<0.05].   

Yapılan iki yönlü izleme analizi sonucunda da, yaratıcılık, gelişimsellik ve sadelik 

alt boyutlarına ait ortalamalar arasında sınıf düzeyine bağlı olarak anlamlı bir farklılık 

olmamasına (p>0.05) rağmen diğer alt boyutlarda anlamlı farklılığın olduğu (p<0.05) tespit 

edilmiştir (Tablo 6).  

Çalışmada ayrıca farklılığın ortaya çıktığı ahlaki, test edilebilirlik ve bütünlük alt 

boyutlarına ait ortalamalar arasındaki farklılığın kaynağını bulmak amacıyla Tukey HSD 

çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Buna göre ahlaki alt boyutuna yönelik yapılan çoklu 

karşılaştırma testine göre, öğrencilerin bu boyuta ait ortalama puanları için sadece 3. ve 4. 

sınıflar arasında 3. sınıflar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (Tablo 7). 

 

Tablo 7 

Ahlaki Alt Boyutuna İlişkin Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Sonuçları   

Sınıflar 
n Alt gruplar 

 1 2 

4. Sınıf 45 2.9333  

1. Sınıf 47 3.0771 3.0771 
2. Sınıf 58 3.0841 3.0841 

3 Sınıf 46  3.1821 

Önem düzeyi  0.196 0.511 

 

Çalışmada test edilebilirlik alt boyutuna yönelik yapılan çoklu karşılaştırma testine 

göre, öğrencilerin bu boyuta ait ortalama puanları için sadece 3. ve 4. sınıflar arasında 3. 

sınıflar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (Tablo 8). 

 

Tablo 8 

Test Edilebilirlik Alt Boyutuna İlişkin Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Sonuçları   

Sınıflar 
n Alt gruplar 

 1 2 

4. Sınıf 45 3.0167  

2. Sınıf 58 3.1853 3.1853 

1. Sınıf 47 3.2606 3.2606 

3 Sınıf 46  3.3668 

Önem düzeyi  0.122 0.353 

 

Çalışmada son olarak bütünlük alt boyutuna yönelik yapılan çoklu karşılaştırma 

testine göre, öğrencilerin bu boyuta ait ortalama puanları için sadece 1. ve 4. sınıflar 

arasında 1. sınıflar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (Tablo 9). 
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Tablo 9 

Bütünlük Alt Boyutuna İlişkin Tukey HSD Çoklu Karşılaştırma Sonuçları   

Sınıflar 
n Alt gruplar 

 1 2 

4. Sınıf 45 3.0472  

3. Sınıf 46 3.2799 3.2799 

2. Sınıf 58 3.3427 3.3427 

1 Sınıf 47  3.4734 

Önem düzeyi  0.166 0.528 

Sonuç ve Tartışma 

Günümüzde yapılan birçok çalışmada gerek öğrencilerin gerekse öğretmen 

adaylarının bilimin/bilimsel bilginin doğası konusunda yeterli bir anlayışa sahip 

olmadıkları belirtilmektedir (Abd-El-Khalick ve diğerleri, 1998; Bell & Lederman, 2003; 

Karaman & Apaydın, 2014; Kılıç ve diğerleri, 2005; Özmusul, 2012). Ayrıca, 1999 

TIMSS-R raporu ve 2006 PISA gibi uluslararası karşılaştırma ve değerlendirme raporları, 

bilimin doğası ile ilgili çeşitli alt-ölçekler yönünden Türkiye’nin en alt seviyelerde 

olduğunu göstermektedir (Köseoğlu ve diğerleri, 2008). Bu durum geleceğimizi 

yetiştirmekle görevli öğretmenlerin ve dolayısıyla öğretmen adaylarının bilimsel bilginin 

doğası anlayışlarını incelemeyi ve ortaya çıkarılan eksikliklerin giderilmesini gerekli 

kılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın öğretmen adaylarının bilimsel bilginin 

doğası anlayışlarının ne düzeyde olduğunu belirlemesi açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

Çalışmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının 

ölçekteki ifadelere orta düzeyde katıldıkları görülmektedir. Bu durum öğretmen 

adaylarının bilimsel bilginin doğası konusunda az da olsa bir anlayışa sahip olduklarını 

göstermektedir. Ancak söz konusu öğretmen adaylarının gerek lisans öncesinde gerekse 

lisans eğitimleri sırasında bilimin doğası konusuna yönelik anlayış kazandırılmasına 

rağmen çok yüksek puan ortalamasına sahip olmaması bu anlayışlarının daha da 

geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Nitekim Parkinson (2004) da, bilimin 

doğası konusunda öğrencilerini iyi bir donanımla yetiştirmelerini beklenen öğretmenlerin, 

üniversite eğitimleri boyunca bu alanda yeterince iyi bir eğitim almadıklarını belirterek bu 

konudaki var olan eksikliğe dikkati çekmiştir. Lucas & Roth (1996) ile Altun-Yalçın ve 

diğerleri (2010) da öğretmen adayı olan öğrencilerin bilimin doğası konusundaki 

görüşlerinin, daha önce aldıkları eğitimden kaynaklandığını ve öğrencilere okullarda 

verilen bilim eğitiminin bilimsel bilginin doğası hakkındaki fikirlerini etkilediğini ifade 

ederek benzer görüşlerini ortaya koymuşlardır.  

Çalışmada elde edilen bulgular genel olarak alt boyutlar açısından 

değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının bütün boyutlara orta düzeyde katılmakla 

birlikte ahlaki ve sadelik alt boyutlarına ait puan ortalamalarının diğer boyutlardan daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde Kılıç ve diğerleri (2005), Güneş 

(2010) ile Karaman & Apaydın (2014) tarafından yapılan çalışmalarda, öğretmen 

adaylarının sadelik alt boyutunda en düşük ortalamaya sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 

bulgu öğretmen adaylarının bilimsel bilginin daha kompleks ve spesifik olduğuna dair bir 
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anlayışa sahip olduklarını göstermektedir. Bunun nedeni öğretmen adaylarının bilimsel 

konuların daha çok bilim insanlarının çalışma alanı olarak düşünmelerinden 

kaynaklanabilir. Nitekim Saraç (2012) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları da bu 

bulguyu destekler niteliktedir. Çalışmada ayrıca öğretmen adaylarının ölçeğin ahlaki alt 

boyutuna ait diğer boyutlardan daha düşük ortalamaya sahip oldukları belirlenmiştir. 

Güneş (2010)’un ifade ettiği gibi ahlaki boyut, bilimsel bilginin sonuçlarının 

tartışılmasından ziyade, süreçte ki katkıları ve bilginin üretimindeki asıl amacın 

sorgulanmasına dayalı bir yaklaşımdır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının ahlaki boyuta ait 

puan ortalamalarında alan yazındaki benzer çalışmaların (Güneş, 2010; Karaman & 

Apaydın, 2014) aksine diğer boyutlardan daha düşük çıkması bu konudaki 

yetersizliklerinin olduğunu ortaya düşündürebileceği gibi, örneklem grubunun özellikleri 

veya aldıkları eğitimin yeterliliği açısından da tartışma konusu sayılabilir. Dolayısıyla bu 

gibi farklılıklarının nedenlerine yönelik daha detaylı çalışmalara ihtiyaç olduğu 

söylenebilir. 

Çalışmada yaratıcılık alt boyutuna ait genel ortalama puanlara bakıldığında 

öğretmen adaylarının orta düzeyde bir katılım gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu bulgu 

öğretmen alan yazındaki bazı çalışmalardan (Akçay, 2011; Demir & Akarsu, 2013) elde 

edilen bulguların aksine adaylarının bilimin üretilme aşamasında kısmen de olsa yeterli 

bilgiye sahip olduklarını göstermekle birlikte bu konudaki anlayışlarının daha da 

geliştirilmesi gerekli görülmektedir.    

Çalışmada gelişimsellik alt boyutu ile ilgili olarak öğretmen adaylarının genel puan 

ortalamalarının orta düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgu çalışma açısından sevindirici 

olup öğretmen adaylarının bilimsel bilginin değişebilirliğini kabul ettiklerinin bir 

göstergesi olarak düşünülebilir. Bu bulgular alan yazındaki birçok çalışmayla paralellik 

göstermektedir (Aslan ve diğerleri, 2009; Doğan-Bora, 2005; Liu & Lederman, 2002;  

Yakmaci, 1998). Nitekim Polat (2011) çalışmasında katılımcıların bilimi gelişime ve 

değişime açık bir etkinlik olarak gördüklerini, bilimsel bilgileri de sorgulanabilir bilgiler 

olarak kabul ettiklerini ve bilimsel bilgileri bütün hatalardan azade olarak algıladıkları 

ifade ederek bu çalışmaya benzer bulgularını ortaya koymuştur.  

Test edilebilirlik ile ilgili genel ortalama puanlar değerlendirildiğinde, öğretmen 

adaylarının orta düzeyde bir olumlu anlayışa sahip oldukları belirlenmiştir. Benzer 

çalışmalarla da (Güneş, 2010; Khisfe & Lederman, 2006; Kılıç ve diğerleri, 2005) 

desteklenen bu bulgu öğretmen adaylarının genel olarak bilimin gözlem ve deneylere 

dayanmasının gerekliliğini, deney sonuçlarının tutarlılığını ve tekrarlanabilirliğini kabul 

ettiklerini (Polat, 2011) göstermektedir.   

 Çalışmada bütünlük alt boyutuna ait genel ortalamalara bakıldığında ise öğretmen 

adaylarının anlayışlarının diğer alt boyutlara benzer şekilde orta düzeyde olduğu ve olumlu 

görüş belirttikleri görülmektedir. Bu bulgu benzer çalışmalarla da desteklenmektedir 

(Ayvacı & Şenel-Çoruhlu, 2012; Güneş, 2010).     

Çalışmada elde edilen bulgular cinsiyet değişkenine göre karşılaştırıldığında, gerek 

ölçeğin geneli gerekse tüm alt boyutları açısından kız ve erkek öğretmen adayları arasında 

anlamlı bir farklılığın olmamakla beraber, ölçeğin genelinde kız öğrencilerin puan 
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ortalamalarının erkeklerden bir miktar fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bulgular alan 

yazındaki bazı çalışmalarla paralellik göstermektedir (Abd-El-Khalick & Lederman, 2000, 

Çelikdemir, 2006; Güneş, 2010; Kılıç ve diğerleri, 2005). Bu bulguyu destekler nitelikte 

Güneş (2010), son yıllarda kız öğrencilerin özellikle eğitim fakültelerinde fen bilimlerini 

diğer alanlara göre daha fazla tercih etmelerine paralel olarak bilimin doğası ve fen okur-

yazarlığı konusunda daha olumlu bir bilimsel bakış açısına sahip olmaları şeklinde 

görüşlerini ifade etmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular sınıf değişkenine göre karşılaştırıldığında ahlaki, 

test edilebilirlik ve bütünlük boyutlarında sınıflar arasında anlamlı bir farklılığın ortaya 

çıktığı görülmektedir. Söz konusu alt boyutlarda ortaya çıkan bu farklılığın kaynağının 

belirlenmesi için yapılan çoklu karşılaştırma testlerine ait bulgular incelendiğinde; ahlaki 

ve test edilebilirlik boyutlarında ortaya çıkan farklılığın 3. ve 4. sınıflardan kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır. 3. ve 4. sınıftaki öğretmen adaylarının söz konusu alt boyutlardaki puan 

ortalamalarına bakıldığında her iki boyutta da 3. sınıfların en yüksek, 4. sınıfların ise en 

düşük ortalamaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ölçeğin genelinden elde edilen 

puanlarda da aynı durum söz konusudur. 4. Sınıftaki öğretmen adaylarının puanlarındaki 

bu düşüşün sebebi olarak öğretmen adaylarının aldıkları derslerin öğretim yöntem ve 

tekniklerinden, hocaların tutumlarından, KPSS’den kaynaklanan sınav kaygısı vb. nedenler 

gösterilebilir. Nitekim Saraç (2012) ikinci sınıftaki öğrencilerin beklenenin aksine 

dördüncü sınıftakilere göre bilimin doğası konusunda daha çok gerçekçi görüşlere sahip 

olduğunu ortaya koyduğu çalışmasında, bu durumun nedeni olarak sınıf öğretmenliği 

programında yer alan fen eğitimi derslerinin içerik ve yapısının öğretmen adaylarının 

bilimin doğası hakkındaki görüşlerini etkilemediği yönünde düşüncelerini ifade etmiştir. 

Dolayısıyla, öğretmen adaylarının, mezun oldukları öğretmenlik programından bilimin 

doğası hakkında daha gelişkin bir anlayışla meslek hayatlarına adım atmalarının, bilimsel 

okuryazar bir nesil yetiştirme amacına hizmet edeceği ortadadır (Karaman & Apaydın, 

2014). Çalışmada farklılığın ortaya çıktığı bütünlük boyutuna ait bulgular incelendiğinde 

ise ortaya çıkan farklılığın 1. ve 4. sınıflardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 1. ve 4. 

sınıftaki öğretmen adaylarının söz konusu alt boyutlardaki puan ortalamalarına 

bakıldığında 1. sınıfların yüksek, 4. sınıfların ise orta düzeyde katılımının olduğu 

anlaşılmaktadır.  Bu sonuç bizi tekrar fen bilgisi öğretmenliği programında yer alan fen 

eğitimi derslerinin yeterliliğinin tartışılmasına, ayrıca örneklem grubunun ve dersi veren 

öğretim elemanın özelliklerine ve dersin veriliş biçimine götürmektedir. Zira yapılan 

araştırmalar fen programının uygulayıcısı olan öğretmenlerin bilimin doğası hakkında bilgi 

sahibi olmalarına rağmen derslerine dâhil etmekte ve uygulamakta zorlandıklarını ortaya 

koymaktadır (Abd-El-Khalick, Bell, & Lederman, 1998). Bunun yanında öğretmen 

adaylarının sadece lisans değil, lisans öncesi dönemlerde de bilimin doğası konusuna ne 

derece yer verildiği ve bu konuda ne düzeyde olumlu bir anlayış geliştirdiklerinin 

bilinmesinin gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Nitekim bu konuda Şardağ ve diğerleri 

(2014) tarafından ortaöğretim fen programlarında yer alan kazanımların bilimin doğasını 

nasıl ve ne oranda yansıttığını ortaya koymak amacıyla yapılan çalışmada, bilimin 

doğasına vurgu yapan kazanım sayısının tüm programlarda yetersiz olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu bulgu, öğretmen adaylarının bilimin doğası anlayışlarının ilgili 
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fen programının kazanımlarıyla da ilişkisini gösterebilir. Yanı sıra, şu anda yapılmış olan 

bu nicel çalışma ile bir nevi durum tespiti yapılmış olup, yapılacak olan ileriki çalışmalarda 

nitel çalışma yapılıp, bu düşüsün nedeni daha derinlemesine ayrıntılı olarak incelenebilir. 
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ABSTRACT: The present study aims to reveal the conception of freshmen studying at Amasya University about 

philosophy course with the help of metaphors. Phenomenological design, which is a kind of qualitative research 

design, has been used for the study. The study group of the study is 162 freshmen students in the 2013-2014 semester 

year. Questionnaires were used to make students clarify philosophy course with metaphors. The metaphors related to 

philosophy were grouped and classified. In the study, content analysis technique was used to evaluate the gathered 

data. According to findings, the participants produced 35 valid metaphors related to philosophy course. After these 

metaphors had been analyzed in terms of common traits, they were grouped under five different notional categories. 

These categories are : “Philosophy as the source of unhappiness”, “Philosophy as the source of epistemology”, 

“Philosophy as the source of chaos”, “Philosophy as the source of enlightenment”, “Philosophy as the source of 

abstract thinking”. 
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Extended Abstract 

Purpose and Significance: Philosophy, being the system of abstractions, is one of the 

most difficult fields to teach. Secondhand and negative information against philosophy 

make teaching it more difficult. In order to overcome these difficulties, firstly the 

attitudes of students as to the course and what they like/dislike must be described. The 

way to develop positive attitudes for philosophy must be making it understandable 

(Ergün & Yapıcı, 2006). 

One of the most convenient ways to understand what philosophy is or is not in terms of 

teacher candidates is to understand students’ thoughts and emotions. One of the ways to 

understand the context is making descriptions with metaphors. Briefly, a metaphor is 

attributing meaning to a specific thing with respect to the other (Lakoff & Johnson, 

2005).  

The most important side showing the success of earning is that it has a philosophy about 

the world and education. An Analytical Philosophy course must be included in teacher 

education programs in order to raise analytical thinker individuals of for future.  
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Methods: Phenomenological design, which is a kind of qualitative research design, has 

been used for the study. Phenomenology focuses on the phenomenon which we are 

aware but have no detailed information. Phenomenology constitutes a relevant research 

base for the studies analyzing the phenomenon whose meaning we cannot acquire and 

which we are not totally unfamiliar (Yıldırım & Şimşek, 2006).  The study group of the 

study is 162 freshmen students at Amasya University in 2013-2014 academic years. In 

order to determine the metaphors used by students to describe philosophy questions 

such as “Philosophy is like… Because it…” have been provided. Content analysis 

technique was used to evaluate the gathered data. Besides, the frequency values of the 

opinions were presented.  

 

Results: According to findings, the participants have produced 35 valid metaphors 

related to philosophy course. After these metaphors have been analyzed in terms of 

common traits they have been grouped under five different notional categories. These 

categories are: “Philosophy as the source of unhappiness”, “Philosophy as the source of 

epistemology”, “Philosophy as the source of chaos”, “Philosophy as the source of 

enlightenment”, “Philosophy as the source of abstract thinking”.  

 

Discussion and Conclusions: Modern human is a creature who interrogate, criticize 

and change the values he/she produced and even the science whenever necessary. 

Philosophy becomes a memorized abstract information pile if it is presented as simple 

rational design and doctrines and if it is not related to update issued and events. 

Candidate teachers should meet philosophy and participate to the adventurous journey 

of philosophy. However, it can be defined that teachers are educated far from this point 

of view. As Güler (2008) stated, if the teachers are not educated with a philosophical 

base they will not perceive the basic concept of program and social change will not be 

gathered. These are consistent with the findings of the present study.  

It can be stated that these general judgments can be reached when the study is dealt as a 

whole: 

1. When the metaphors of philosophy as the source of unhappiness are analyzed it can 

be claimed that it is the reflection of presuppositions of student about philosophy 

course.  

2. When the metaphors of philosophy as the source of epistemology are analyzed, it can 

be stated that the perception of students’ base on a superficial suggestion as “philosophy 

is a bunch of knowledge”. 

3. When the metaphors of philosophy as the source of chaos are analyzed, it can be said 

that students regard philosophy course as a mental chaos. 

4. When the metaphors of philosophy as the source of enlightenment are analyzed, it 

can be said that there are positive perceptions and it is full of promising context about 

the future of philosophy course. 
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5.  When the metaphors of philosophy as the source of abstract thinking are analyzed, it 

can be said that the students’ thoughts are messy and they have difficulty in making 

sense of the problem. 
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ÖZET: Bu araştırma, Amasya Üniversitesi’nde birinci sınıfına devam eden öğretmen adaylarının felsefe dersine 

ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yardımıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma 

desenlerinden fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim 

yılında birinci sınıf programına devam eden 162 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının felsefe 

dersini metoforlar yoluyla belirtmeleri için anket kullanılmıştır. Toplanan anketlerdeki felsefeye ilişkin metaforlar 

gruplara ayrılıp sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “içerik analizi” tekniği 

kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar felsefe dersine ilişkin olarak toplam 35 adet geçerli metafor 

üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından incelenerek beş farklı kavramsal kategori altında 

toplanmıştır. Bu kategoriler; "mutsuzluk kaynağı olarak felsefe", "epistemoloji kaynağı olarak felsefe", "kaos kaynağı 

olarak felsefe", "aydınlanma kaynağı olarak felsefe" ve "soyut düşünme kaynağı olarak felsefe" şeklinde 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Eğitim, metafor, felsefe, içerik analizi, öğretmen adayı. 

Giriş  

Yunanca “Philosophia” teriminden kaynaklanan felsefe, “sevgi” (phillia) ve 

“bilgi, bilgelik” (sophia) sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Başlangıçta içinde 

bilgi bulunan tüm alanlarla ilgili araştırmalar felsefenin bütünselliği içerisinde 

görülmesine rağmen zamanla, bilimsel ve dinsel konular felsefeden ayrılmıştır. Yine de 

zaman içerisinde felsefe, bilim ve din konularının tamamıyla felsefeden kopamayacağı 

görüşü daha kabul görmüştür (Sözer, 2008).  Ekiz (2013) felsefenin tanımlanmasının 

onun anlamını daralttığına vurgu yaparak böyle bir durumda çalışma yapan düşünürün 

kendi çalışma ve inceleme alanıyla duruma yaklaştığını, bunun yerine filozofların ne 

düşündükleri ve hangi soruları oluşturduklarına yönelmelerinin daha etkili olacağını 

belirtmektedir. Topdemir (2009), felsefeyi, doğal ve doğal olmayan her türlü varlık 

üzerine, düşünme, bilme, tanıma, öğrenme, anlama, anlamlandırma ve açıklama eylemi 

ve etkinliği olarak betimlemektedir.   

Felsefe; günlük yaşamda çok sık kullandığımız bir kelime olmamasına rağmen 

kişiliğimiz, düşüncelerimiz, davranışlarımız ve etrafımızda yaşananlar, yaşam 

felsefemizin bir ürünüdür. Soğuk ve anlaşılması zor bir soyutlama olarak kabul edilen 

felsefe, bu yönüyle bize çok yakın olarak görülmektedir (Aydın, 2006). Bu nedenle bir 

toplumun yetiştirdiği bireylerde felsefeye yönelik bir algının olması en azından dünyayı 

anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik bir çaba olarak gereklidir. Bu çabanın anlam ve 

değerinin karşılığını bulmasında öğretmenlere önemli bir rol düşmektedir. 

Başarılı bir öğretmeni betimlemede önemli niteliklerden birisi, onun yaşadığı 

dünya ve eğitim hakkında bir felsefeye sahip olup olmamasıdır. Eğitimin toplumun 
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değişim ve gelişiminde çok önemli bir rolü bulunmasına rağmen, toplumların değişime 

başarılı bir biçimde uyumu için öğretmenin öğrencilere aktaracağı teknik ve yöntemler 

yeterli değildir. Her toplumsal değişimin kendine özgü bir felsefi bağlamı vardır. 

Öğretmen bu felsefi bağlamı özümseyebilmelidir. Öğretmen bu şekilde yetişen bireylere 

teknikler ve yöntemler aktaran kişi durumunda olmaktan çıkarak onlara sosyal ve dünya 

ile ilgili değerler aktaran kişi konumuna ulaşabilmelidir.  

Metafor nedir? 

Metafor, bireylerin kendi dünyalarını anlamalarına ve yapılandırmalarına 

yönelik güçlü bir zihinsel haritalama ve modelleme mekanizmasıdır (Arslan & 

Bayrakçı, 2006). Boostrom (1998)’e göre; metaforlar bir bakış açısının yaratıcı söylemi 

olarak kabul edilmektedir. Metafor; farklı kaynaklarda ve bilim alanlarında farklı 

terimlerle karşılanmaktadır. Sosyoloji ve Felsefede analoji, Edebiyat ve Dilbilim 

alanında mecaz, ödünçleme, istiare, Eğitimbilim alanında ise daha çok benzetme 

anlamında kullanılmaktadır. Ancak, bunların hiçbiri tam olarak metaforik düşünceyi 

açıklayamadığı düşünüldüğü için metafor kavramının kullanımı tercih edilmektedir.  

Metafor kelimesi, yunanca “Metapherein” kelimesinden türemiştir. “Meta” 

değiştirmek, “pherein” ise taşımak, anlamındadır (Levine, 2005).  Metafor, bir düşünce 

ve görme biçimidir (Morgan, 1998). Günümüzde söz sanatı olarak daha çok tanınan 

metafor (Salman, 2003), her dilde, anlatımı güçlendirmek, canlı kılmak için yararlanılan 

söz sanatlarından biri olarak, benzetme demektir. Benzetme; bir nesnenin niteliğini, bir 

eylemin özelliğini daha iyi anlatabilmek için bir başka nesne ve eylemlerden 

yararlanarak, onu anımsatma yoluyla gerçekleştirilir (Aksan, 1998). Öz olarak metafor 

bir şeyi başka bir şeye göre anlamlandırmak, ifadelendirmektir (Lakoff & Johnson, 

2005). Metaforlar insanın doğayı ve çevresini anlamasının, anlamsız gibi görünen 

nesnel gerçeklikten belirli yorumlar yoluyla anlamlar çıkarmasının, yaşantı ve deneyime 

anlam kazandırmanın araçları olarak “bilmeye” de olanak sağlar (Yıldırım & Şimşek, 

2006). 

Metafor; bir şeyi veya bir fikri ona çok benzer niteliklere sahip başka bir şey ile 

genelde “gibi”, “benzer” sözcüklerini kullanmaksızın istenen tanımlamayı yapmak, 

anlatıma üslup güzelliği ve kolaylığı katmak için kullanılan sözcük ya da sözcük 

kümesidir. Başka bir deyişle metafor; bir kavramı, kelimeyi, terimi, olguyu daha güzel 

ve iyi anlatmak amacıyla, başka bir anlamda olan bir sözcükle, ilgi kurularak benzetme 

yoluyla kullanılmasıdır (Aydın, 2006). 

Bir şeyin metafor olarak kabul edilebilmesi için üç sorunun cevaplandırılması 

gerekir; bir; metaforun konusu nedir? iki; metaforun kaynağı nedir? üç; metaforun 

kaynağından konusuna aktarılması istenen (düşünülen) özellikler nelerdir (Forceville, 

2002)? Örneğin felsefe çıkmaz sokak gibidir cümlesine bakalım.  Felsefe metaforun 

konusu, çıkmaz sokak metaforun kaynağıdır. Öğretmen adayı; kaynaktan konuya şu 

düşünceleri aktarmak istiyor olabilir: “kişi ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa 

uğraşsın, felsefenin ona katacağı somut bir şey yoktur, eninde sonunda boşu boşuna 

çaba harcadığını görecektir”. Öğretmen adaylarının bu bağlamda, metafor kavramını 

bilinçli olarak kullanmayı öğrenmeleri ve yorumlayabilmeleri, onları, eğitim-öğretim 
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ortamında öğrencileri anlamada, duygu ve düşüncelerini yorumlamada daha nitelikli ve 

donanımlı kılacağı söylenebilir. 

Literatürde öğretmen adaylarının felsefe dersine ilişkin oluşturdukları 

metaforlara yönelik araştırmacıların ulaşabildiği bir çalışma olmamakla beraber felsefe 

dersine ilişkin çalışmaların öğretmen adaylarının felsefi tercihleri üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir (Doğanay & Sarı, 2003; Duman & Ulubey, 2008).  Bu yönde yapılan 

araştırmalara gerekçe olarak eğitimle ilgili kararlar alırken bilinçli ya da bilinçsizce 

öğretmenlerin sahip oldukları felsefi tercihleri dolayısıyla da eğitim felsefesine göre 

davrandıkları gösterilmektedir (Çağırgan & Karaduman, 2010). 

Felsefe, bir soyutlamalar dizgesi olarak, öğretiminin yapılması en zor alanlardan 

birisidir. Buna bir de felsefeye karşı kulaktan dolma, olumsuz bilgiler eklenince, felsefe 

öğretimi daha da zorlaşmaktadır. Bütün bu zorlukların üstesinden gelmek için, öncelikle 

bu dersi alan öğrencilerin derse karşı tutumlarının, neleri beğenip beğenmediklerinin 

betimlenmesi gerekir.  Felsefeye karşı olumlu tutum geliştirmenin yolu, onu anlaşılır 

kılabilmek olmalıdır (Ergün & Yapıcı, 2006). 

Felsefe bir bakıma sorulara ve problemlere getirilen yanıtlar ve çözüm 

denemeleri, bu yanıt ve çözüm denemelerinin yol açtığı yeni soru ve problemler 

topluluğudur (Özlem, 1997). Felsefenin asıl görevi soru sormak, araştırmak ve bu 

araştırmaları devam ettirmektir. Felsefe, belli bir aydınlar grubunun, insandan ve 

yaşamdan kopuk, anlaşılmaz kurgular ürettikleri bir bilgi dalı değildir. Yaşamla felsefe 

arasındaki gerçek bağı göremeyen ya da kuramayan biri felsefeci olamaz.  

Öğretmen adayları açısından felsefenin ne olup olmadığının anlaşılması için en 

uygun yollardan biri de doğrudan onların düşünce ve duygularını anlamaya çalışmaktır. 

Bu bağlamı anlamanın yollarından biri de metaforlar üzerinden betimleme yapmaktır. 

Bu araştırma, öğretmen adaylarının "felsefe dersine" ilişkin sahip oldukları algıları 

metaforlar yoluyla ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu genel amaç 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır. 

1.Öğretmen adaylarının "felsefe dersine" ilişkin sahip oldukları metaforlar 

nelerdir? 

  2.Öğretmen adayları tarafından ortaya konan metaforlar ortak özellikleri 

açısından hangi kategoriler altında toplanmaktadır?   

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Öğretmen adaylarının felsefe dersine ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar 

aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden 

fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmaktadır. Olgubilim deseni, farkında olunan 

ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. 

Olgubilim, bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam anlamını 

kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma 

zemini oluşturur (Yıldırım & Şimşek, 2006). 
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Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Amasya Üniversitesi’nin 2013-2014 öğretim 

yılında birinci sınıf programına devam eden 162 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma 

grubu olarak birinci sınıf öğrencilerinin seçilmesinin nedeni, ortaöğretimde felsefe dersi 

almış olmaları ve derse ilişkin bilgilerini hatırlama olasılıklarının yüksek olmasıdır. 

Böylece belleklerindeki felsefe dersine ilişkin bilgilerinin metafor üretmede ve üretilen 

metaforların gerçekliğinin daha yüksek olma olasılığıdır.  

Öğretmen adaylarına araştırmanın amacı anlatılarak, katılımın zorunlu olmadığı 

ve kimlik bilgilerinin özellikle yazılmaması gerektiği hatırlatılarak uygulamaya 

geçilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; sınıf öğretmenliğinden (32 kız, 26 erkek) 58, 

Türkçe Öğretmenliğinden (29 kız, 34 erkek) 63, Sosyal Bilgiler öğretmenliğinden (19 

kız, 22 erkek) 41 öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, öğretmen adaylarının felsefe dersine ilişkin hangi metaforları 

kullandıklarını ortaya çıkarmak amacıyla; “Felsefe … gibidir. Çünkü …” şeklinde 

görüşlerini yazabilecekleri anketler verilmiştir. Anketin doldurulması için 15 dakika 

zaman verilmiştir. Toplanan anketlerdeki felsefeye ilişkin metaforlar analiz edilerek; 

aynı anlamlara gelen metaforlar, öğretmen adaylarının “çünkü” den sonra yaptıkları 

açıklamalar da dikkate alınarak kategorilere dönüştürülmüştür.  

Verilerin Çözümlenmesi 

Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “içerik analizi” tekniği 

kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek 

kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır 

(Yıldırım & Şimşek, 2006). Bu bağlamda çalışmada veri analizi için şu yol izlenmiştir:  

Adlandırma aşaması. Bu aşamada öğrencilerin yazdığı metaforlar tek tek 

adlandırılarak listelenmiştir. 

Kategori oluşturma aşaması. Öğrencilerin ürettiği metaforlar kavramsal 

kategoriler altında gruplandırılmıştır. Her kategori altında yer alan metaforlara, 

metafora ilişkin gerekçeler eklenmiştir. Metaforların gerekçeleri yazılırken; aynı anlama 

gelen gerekçeler anlamı bozmayacak şekilde tek bir gerekçeye dönüştürülmüştür. Bazı 

metafor gerekçelerinde de birleştirme şu şekilde gerçekleştirilmiştir: 

Örnek 1: Mutsuzluk kaynağı olarak felsefe kategorisinde yer alan "kara sevda" 

metaforunun gerekçeleri iki ayrı gerekçeye dönüştürülmüş sonra da ikisi tek cümle 

olarak ifade edilmiştir. "Var olduğunu bilirsin ama dokunamazsın, ulaşamazsın" 

gerekçesi şu iki gerekçenin birleştirilmesinden oluşturulmuştur: "var olduğunu bilirsin 

ama dokunamazsın" ve "ona ulaşılamaz mümkün değil". 
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Örnek 2: Epistemoloji kaynağı olarak felsefe kategorisinde yer alan "atık (çöp)" 

metaforunun 3 ayrı gerekçesi tek gerekçeye dönüştürülmüştür. "Atan için değersizdir, 

geçimini ondan sağlayan için eşsiz ve paha biçilemez bilgidir" şeklindeki gerekçe; şu üç 

ayrı gerekçeden birleştirilmiştir: "çöpe atan için değersiz bir şeydir", "geçimini sağlayan 

için hazinedir" ve "yanlışlıkla çöpe atılmış eşsiz ve paha biçilemez bir bilgi". 

Geçerlik ve güvenirlik aşaması. Çalışmada, araştırmanın bütün süreçleri ile 

adım adım anlatılarak geçerliliği sağlanmıştır. Güvenirlik için, araştırmada ulaşılan beş 

kavramsal kategori altında verilen metaforların, kavramsal kategorileri temsil edilip 

edilmediğinin anlaşılması için uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda 

uzman öğretim üyesine 35 adet metafor ve beş kategoriden oluşan iki liste verilmiştir. 

Uzman öğretim üyesi, metaforlarla kategorileri eşleştirmiştir. Daha sonra, uzman 

öğretim üyesinin eşleştirmesi ile araştırmacıların eşleştirmesi karşılaştırılarak uyuşum 

yüzdesine bakılmıştır. Miles ve Huberman'ın (1994) güvenirlik formülü kullanılarak 

(Güvenirlik = görüş birliği / görüş birliği + görüş ayrılığı), araştırmanın güvenirliği 0.94 

olarak bulunmuştur. Güvenirlik hesaplamasındaki uyuşum yüzdesi 70 olduğunda 

güvenirlik yüzdesine ulaşılmış kabul edilir (Yıldırım & Şimşek, 2006).  

Frekansların Hesaplanarak Yorumlanması Aşaması. Bu aşamada, 

metaforların frekansları çıkarılarak kavramsal kategoriler altında yorumlanmıştır. 

Katılımcıların her birinin “Felsefe ... gibidir, çünkü ...” ibaresini tamamlamasıyla 

elde edilen ham veriler, hem nitel hem de nicel veri çözümleme teknikleri kullanılarak 

analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, katılımcılar felsefe dersine ilişkin 

olarak toplam 53 adet geçerli metafor üretmiştir. Ancak bazı metaforların gerekçeleri 

aynı ana fikri içerdiği için metaforlar en çok kapsayıcı olan metafor altında toplanarak 

metafor sayısı 35'e indirilmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından 

incelenerek beş farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; 

"mutsuzluk kaynağı olarak felsefe", "epistemoloji kaynağı olarak felsefe", "kaos 

kaynağı olarak felsefe", "aydınlanma kaynağı olarak felsefe" ve "soyut düşünme 

kaynağı olarak felsefe" şeklinde belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen verilerin 

frekansları hesaplanarak yorumlanmıştır. 
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Bulgular ve Yorum 

Mutsuzluk Kaynağı Olarak Felsefe 

 

Tablo 1 

Mutsuzluk Kaynağı Olarak Felsefe Kategorisine İlişkin Metafor ve Gerekçeleri 

Metafor f Gerekçe 

Kara Sevda 7 Var olduğunu bilirsin ama dokunamazsın, ulaşamazsın 

Savaş 5 Felsefe düşüncelerin savaştığı ve kazananın olmadığı bir süreçtir 

İmaj 3 Felsefe konuşmayı süsleyen bir aksesuardır, gösterişli ama gereksiz. 

Beklemek 3 Gelip gelmeyeceğini bilemezsin sen yine de beklersin ve çoğunlukla gelmez 

Dinsizlik 1 İnsanı inançtan uzaklaştırır 

 

Mutsuzluk kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında, öğrencilerin 

felsefe dersine ilişkin önyargılarına ilişkin düşüncelerinin bir yansıması olduğu 

söylenebilir. Öğrencilerden yedisinin "kara sevda" metaforunda ileri sürdüğü gerekçeye 

bakıldığında; felsefenin ulaşılmaz ve anlaşılamaz olduğunu ilişkin bir önyargının 

olduğu görülmektedir. Bunun nedenin dersin içeriğinin soyut ve felsefe öğretiminin 

kademe (ortaöğretim) öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal düzeyine uygun 

tasarlanmamasından kaynaklandığı söylenebilir. Benzer şekilde "savaş" metaforunda da 

felsefe dersinin filozofların geçmişten gelen kronolojik kuramlar yığınına 

dönüştürülmesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir.  

Mutsuzluk kaynağı olarak felsefe kategorisinin, felsefe dersinin kronolojik bir 

"kim dedi, ne zaman dedi, ne söyledi" bağlamı içinde kurgulanmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu nedenle, felsefe dersinin güncel ve toplumsal yaşamla ilişkilendirilerek 

ele alınmasının dersin verimlik ve etkililiğini artırabileceği ileri sürülebilir.  
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Epistemoloji Kaynağı Olarak Felsefe 

Tablo 2 

Epistemoloji Kaynağı Olarak Felsefe Kategorisine İlişkin Metafor ve Gerekçeleri 

Metafor f Gerekçe 

Bilinmeyen 11 Tanımlanamayan bir bilgi yığını 

Domino Taşı 3 Birbirine bağlı yığılmalı sonsuz bir bilgi birikimi 

Atık (Çöp) 3 Atan için değersizdir, geçimini ondan sağlayan için eşsiz ve paha 

biçilemez bilgidir. 

Limon 1 İlk anda verdiği tad buruktur, öğrendikçe lezzet vermeye başlar 

 

Epistemoloji kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında, öğrencilerin 

felsefe dersine ilişkin algılarının, felsefe eşittir bilgi yığını şeklinde yüzeysel bir 

önermeye dayandığı söylenebilir. Öğrencilerden 14'ünün "bilinmeyen" ve "domino taşı" 

metaforuna ilişkin ileri sürdüğü gerekçelere bakıldığında; felsefenin kronolojik bilgiden 

öteye gidemediği anlaşılmaktadır.  

Kaos Kaynağı Olarak Felsefe 

 

Tablo 3 

Kaos Kaynağı Olarak Felsefe Kategorisine İlişkin Metafor ve Gerekçeleri 

Metafor f Gerekçe 

Çıkmaz sokak 14 Sonucu olmayan boş bir uğraş 

Arayış 11 Hiç bitmeyen ve neyi aradığını bile bilmediğin şey 

Delilik 7 Sürekli birbiriyle zıtlaşan bir yaşam sıkıntısı 

Sonsuz karanlık 7 Derinliği ve genişliği ürkütücüdür 

Oyun Hamuru 3 Nasıl düşünürsen ona göre form ve biçim alır 

Hindi 1 Boş boş düşünmek 

Türk Kızı 1 İkisi de anlaşılamaz 

Labirent 1 Doğru yolu bulmak zordur 

 

Kaos kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; öğrencilerin felsefe 

dersini zihinsel bir kaos olarak gördükleri söylenebilir. Öğrencilerin çıkmaz sokak 

metaforunda ileri sürdükleri "sonucu olmayan boş bir uğraş" gerekçesi, felsefe dersi 

eğitiminin ve öğretim programının sorgulamaya ve anlamlandırmaya yönelik bir 

kurguda planlanmadığı ve yürütülmediği düşüncesini oluşturmaktadır. Felsefe dersinin 

öğrencileri "boş uğraş" izlenimi yaratmaktan uzaklaştırıp, yaşamı ve insanı 
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anlamlandırmaya yöneltmesi için ne yapılması gerektiği üzerinde düşünmemiz bir 

zorunluluk olarak görülmelidir. 

"Delilik" metaforu ise felsefe dersinin anlamı üzerinde dolaşan bir kara bulut 

gibidir. Ve çoklukla felsefenin akıl sağlığını tehdit ettiğine ilişkin söylemlerin bazen 

akademik düzeyde de dillendirildiği görülebilmektedir. Bu algının yerleşmesinin nedeni 

olarak da; yine felsefe dersinin güncel yaşam sorunlarından uzak, kronolojik bilgi yığını 

olarak tasarlanmasından kaynaklandığı söylenebilir. Benzer şekilde "sonsuz karanlık" 

metaforu da aynı bağlamda yorumlanabilir. Bu bölümdeki tek olumlu ya da iyimser 

yorum yapılabilecek metafor "oyun hamuru" metaforu ve buna ilişkin ileri sürülen 

gerekçedir. Gerçekten de felsefe dersinin kurgusu ve öğretim programının, felsefe 

dersine ilişkin olumsuz yargılar oluşturan bir oyun hamuru olduğu söylenebilir. 

Aydınlanma Kaynağı Olarak Felsefe 

 

Tablo 4 

Aydınlanma Kaynağı Olarak Felsefe Kategorisine İlişkin Metafor ve Gerekçeleri 

Metafor f Gerekçe 

Yürüyüş 9 Önce emekler sonra yürümeye başlar insan, felsefe de böyledir. 

Okyanus 6 Büyük ve zengin düşüncelerin toplandığı yer 

Dünya 3 Farklılıkları içinde barındıran zengin ve zevkli bir bütün 

Çocuk 3 Hep merak eder 

Değişim 3 Sürekli ve durmadan akıp giden sonsuz bir nehir 

Ağaç 3 Her kış öldü derken, her baharda yeniden doğar 

Güneş 3 O almadan yaşam olamaz 

Can Simidi 3 Boğulurken ne kadar gerekli olduğu anlaşılan şey 

Isırgan Otu 2 Dokunduğunda canın yanar ama her derde devadır 

İnci 1 Sonsuz bir derinlikte seni bekleyen eşsiz ve değerli şey 

Işık 1 Felsefe yaşamı aydınlatır. 

 

Aydınlanma kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; felsefe dersine 

ilişkin olumlu yargıların yer aldığı, felsefe dersinin geleceğine ilişkin umut verici bir 

bağlamın ileri sürüldüğü gerekçelerle dolu olduğu görülmektedir. "Yürüyüş" 

metaforunda felsefenin uzun ve emek isteyen bir uğraş alanı olduğu vurgusu dikkat 

çekerken, "okyanus" metaforu felsefenin derinliğinin ve yoğunluğunun korkulacak bir 

şey değil, yaşama değer katan bir zenginlik olduğu gerekçesi ile dillendirilmektedir. 

"Güneş" metaforu ise felsefeye ilişkin umutlarımızı diri tutan bir iyimserlik 

aşılamaktadır.  
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Soyut Düşünme Kaynağı Olarak Felsefe 

 

Tablo 5  

Soyut Düşünme Kaynağı Olarak Felsefe Kategorisine İlişkin Metafor ve Gerekçeleri 

Metafor f Gerekçe 

Gözlük 3 Neye bakarsan onu görürsün 

Kazanç 2 Ruhsal ve düşünsel seviyeyi yükselten bir araç 

Kılavuz 2 Sorulduğunda doğru yolu gösteren bir rehberdir 

Ayna 2 Eğer istersen soyut varlığını görebilirsin 

Boş sayfa 2 Herkesin kendine göre dolduracağı boş beyaz bir sayfa 

Yap-Boz 2 Bütün parçaları birleştirmeden felsefe bilinemez, güzelliği bütün ortaya 

çıktığında anlaşılır. 

Bulmaca 1 İlk anda zordur, çözmeye başladıkça eğlenceli ve zevkli hale gelir 

 

Soyut düşünme kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; düşüncelerin 

dağınık olduğu izlenimi oluşmaktadır. Felsefenin bir soyutlama olduğu ilginç bir şekilde 

somut nesne ve nitelikler üzerinde gerekçelendirilmektedir. Kısaca felsefenin 

öğrencilerin zihinsel tasarımında bir soyutlama olarak bilindiği ancak bunun bilgi 

düzeyinde inşa edildiği görülmektedir. Soyutlama imgesinin somut bir algıya 

dönüştürüldüğü söylenebilir.   

Sonuç ve Tartışma 

Öğrencilerin felsefe dersine ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar yardımıyla 

ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışmada, katılımcılar felsefe dersine ilişkin olarak 

toplam 35 adet geçerli metafor üretmiştir. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri 

bakımından 5 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; "mutsuzluk 

kaynağı olarak felsefe", "epistemoloji kaynağı olarak felsefe", "kaos kaynağı olarak 

felsefe", "aydınlanma kaynağı olarak felsefe" ve "soyut düşünme kaynağı olarak 

felsefe" şeklindedir. 

Epistemoloji kaynağı olarak felsefe metaforları incelendiğinde öğrencilerden 

14'ünün "bilinmeyen" ve "domino taşı" metaforuna ilişkin ileri sürdüğü gerekçelere 

bakıldığında; felsefenin kronolojik bilgiden öteye gidemediği anlaşılmaktadır. Oysa 

felsefe bir bakıma sorulara ve problemlere getirilen yanıtlar ve çözüm denemeleri, bu 

yanıt ve çözüm denemelerinin yol açtığı yeni soru ve problemler topluluğudur (Özlem, 

1997). Felsefenin asıl görevi soru sormak, araştırmak ve bu araştırmaları devam 

ettirmektir.  

Kaos kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; öğrencilerin felsefe 

dersini zihinsel bir kaos olarak algılamaktadır. Çağımızda birçok sistem insanın olayları 

gerçek yüzüyle görmesini, anlamasını, yorumlamasını ve sorunları çözmesini 

engelleyen paradigmalardan oluşmaktadır. İdeolojiler, dinler, ekonomik sistemler, güçlü 
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devletler, tek boyutlu öğretiler vs. basın-yayın ve eğitim kurumları aracılığıyla insanları 

istedikleri gibi şekillendirip özgür düşünmelerini engellemektedirler. Oysa felsefe her 

devirde düşünmeyi, tartışmayı, eleştirmeyi, anlamlı bir biçimde "evet" ya da "hayır" 

demeyi, özgür ve özerk seçim yapıp karar vermeyi öğretecek düşünce sistemleri olarak 

ortaya çıkmıştır. Düşünmeyi öğrenememiş, felsefe geleneği olmayan toplumlarda kolay 

tanımlar ve hazır formüller, büyük kitlelerce hemen benimsenmektedir (Arat, 1994). 

Felsefe bunun bir parçası olmak yerine, bu kaosu bitiren bir işlevle donatılmalıdır. 

Aydınlanma kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; felsefe dersine 

ilişkin “yürüyüş”, “okyanus” ve “güneş” gibi olumlu benzetmelerin yapılması, felsefe 

dersinin geleceğine ilişkin umut verici bir bağlam oluşturmaktadır. Kuçuradi (1996)’ye 

göre felsefe öğretimi, kişilere insanın çeşitli olanaklarının farklı değerlerini gösteren, bu 

bilgilerin ışığında kendilerini görebilme imkân tanıyan; kendi olanaklarını görebilme ve 

geliştirebilmelerine, temel amaçlarını oluşturmalarına, yaşamdan ne istediklerini 

belirlemelerine ve kendi yollarını çizebilmelerine yardımcı olan bir eğitim alanıdır. 

Soyut düşünme kaynağı olarak felsefe dersine ilişkin oluşturulan metaforlar 

incelendiğinde öğretmen adaylarının düşüncelerin dağınık olduğu izlenimi 

oluşmaktadır. Ergün ve Yapıcı'nın (2006) araştırmasına göre; öğrencilerin %95’i felsefe 

dersini oluşturan konuların (içerik) çok soyut olduğunu ileri sürmektedir. Felsefe dersini 

alan öğrenciler, yaş dönemleri itibari ile soyut işlemler döneminde olmalarına rağmen, 

felsefe dersi içeriğini algılamada güçlük çekmelerini doğal karşılamak gerekir. Bunun 

nedeni, ilköğretimden itibaren, derslerin işlenişinin ezberci ve bilgi nakletmeye dayalı 

bir kurgudan ibaret olmasıdır. Felsefe dersi içeriği itibari ile üst düzey soyutlama, 

kavram ve kuramlardan oluştuğu için, ders öğretmenlerinin öğrencilerinin bilişsel 

gelişim düzeylerinin farkında olarak, dersi somutlaştırmaları ve güncel yaşamla bağını 

kurmaları gerekir. Konuların anlaşılmaz derecede soyutluğu, öğrencileri, felsefe’ye 

karşı olumsuz tutum geliştirmeye yönlendirebilmektedir. Felsefe’ye karşı geliştirilen 

olumsuz tutum ise, toplumsal düşünme ve analitik sorgulama becerilerinin körelmesi 

açısından ürkütücü ve gelecek açısından kaygı verici bir durum olarak düşünülebilir.     

Felsefe eğitiminden beklenen, insanın özgün, bağımsız ve mantıklı düşünme 

yeteneğini geliştirmektir. İnsanoğlu dışında hiçbir varlık kendi varlığı veya kendini 

kuşatan varlıklar karşısında merak ve hayrete düşmemiştir. İnsan; düşünme, şüphe, 

merak, kendini ve çevresini anlamaya çalışma ve sorgulama özelliği ile diğer 

canlılardan ayrılmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı, 2009). Oysa uygulamaya 

bakıldığında; antik dönem filozoflarının düşünce sistemleri, günümüzle bağlantı 

kurulmadan verildiği için felsefe dersi sıkıcı, soyut, ezberlenmek zorunda kalınan 

bilgiler yığını haline gelmektedir. Oysa ulusların ilerlemesi, insanların düşünce ve 

araştırma özgürlüğüne bağlıdır. Felsefe de insanlara düşünmeyi öğretmelidir. Çağdaş 

insan kendi ürettiği değerleri, hatta bilimi bile tekrar tekrar sorgulayan, eleştiren ve 

gerektiğinde değiştiren bir canlıdır.  

Felsefe, sadece ham bilgiler ve öğretiler olarak sunulur, güncel konu ve 

olgu/olaylarla doğru şekilde ilişkilendirilemezse; ezberlenen ve günlük hayatta karşılığı 

bulunamayan soyut bilgiler yığını haline gelir. Öğretmen adaylarının felsefenin yol 
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göstericiliğinde hareket edebilmesi için felsefe ile tanışması ve felsefenin dinamik 

serüveninde yolculuk yapması gereklidir. Oysaki eğitim politikalarının uygulayıcısı ve 

aktarıcısı olarak yetiştirilen öğretmenlerin bu anlayıştan uzak yetiştiği ortaya çıkan 

metaforlara bakılarak da savunulabilir. Güler (2008) felsefi temelden yoksun 

öğretmenlerin yetiştirilmesi durumunda; öğretmenin yürütülen programların temel 

mantığını kavrayamayacağını ve toplumsal değişimin sağlanamayacağı endişesine 

vurgu yapmaktadır.  

Araştırmaya, bir bütün olarak bakıldığında, şu genel yargılara ulaşıldığı 

söylenebilir: 

1.Mutsuzluk kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında, öğrencilerin 

felsefe dersine ilişkin önyargılarının bir yansıması olduğu söylenebilir. 

2.Epistemoloji kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında, öğrencilerin 

felsefe dersine ilişkin algılarının, felsefe eşittir bilgi yığını şeklinde yüzeysel bir 

önermeye dayandığı söylenebilir. 

3.Kaos kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; öğrencilerin felsefe 

dersini zihinsel bir kaos olarak gördükleri söylenebilir. 

4.Aydınlanma kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; felsefe dersine 

ilişkin olumlu yargıların yer aldığı, felsefe dersinin geleceğine ilişkin umut verici 

gerekçeler ileri sürüldüğü görülmektedir. 

5.Soyut düşünme kaynağı olarak felsefe metaforlarına bakıldığında; öğrencilerin 

düşüncelerinin dağınık olduğu ve sorunu anlamlandırmada güçlük çektikleri 

söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda şu öneriler ileri sürülebilir:  

1.Felsefe derslerinin kronoloji bilgisi olmaktan çıkarılarak, güncel yaşam 

sorunlarının tartışıldığı bir derse dönüştürülmesi gerekir. 

2.Felsefe derslerinin sorulara yanıt aranan bir ders kurgusundan ziyade soru 

sormayı teşvik eden, beyin fırtınası yaratan bir ders olarak kurgulanması gerekir. 

3.Felsefe dersi öğretim programlarının derse ilişkin olumlu tutum geliştiren 

etkinliklerle yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 
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